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 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Asociația Autism Voice lansează ProfAidKid.ro, prima platformă educațională de terapie 

ABA care oferă soluții concrete pentru înlăturarea conceptului de „copil problemă” 

 Synerb și Norsensus Mediaforum din Oslo caută 12 ONG-uri românești tinere pentru a le 

oferi sprijin în drumul lor spre creștere 

 Concurs pentru elevii de liceu din România! Marele premiu, o tabără în Marea Britanie! 

 Meditațiile și afterschool-urile au ajuns nu doar să completeze, ci uneori să suplinească masiv 

acte educaționale incomplete 

 Este inexplicabil cum pierdem, ca adulți, una dintre cele mai mari și mai naturale bucurii ale 

copilăriei: de ce oamenii mari „nu au talent la desen”. Interviu cu pictorul Roman Tolici 

 

 

 

       
Noutăți  

 
 Apel naţional: Competiţia Națională „Școală Europeană” 

2022 

Data publicării: 23.03.2022 

 

După o întrerupere de doi ani, cauzată de pandemia de Covid-19, Ministerul 

Educaţiei reia competiţia pentru obținerea certificatului „Şcoală Europeană” în anul şcolar 

2021 - 2022.  

 

Aflată la a 17-a ediție, competiția se adresează tuturor unităţilor de învăţământ 

preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și 

formării profesionale. Odată obţinut, certificatul „Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă 

de trei ani. Ulterior, şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut. În mod 

http://www.romaniapozitiva.ro/implica-te/asociatia-autism-voice-lanseaza-profaidkid-ro-prima-platforma-educationala-de-terapie-aba-care-ofera-solutii-concrete-pentru-inlaturarea-conceptului-de-copil-problema/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/implica-te/asociatia-autism-voice-lanseaza-profaidkid-ro-prima-platforma-educationala-de-terapie-aba-care-ofera-solutii-concrete-pentru-inlaturarea-conceptului-de-copil-problema/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/educatie/concurs-pentru-elevii-de-liceu-din-romania-marele-premiu-o-tabara-in-marea-britanie/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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excepțional, în condițiile întreruperii din perioada 2020 - 2021, valabilitatea certificatelor „Școală 

Europeană” obținute de unitățile de învățământ la edițiile din 2017, 2018 și 2019 este de 5 ani.  

Competiția „Școală Europeană” constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, 

reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului avut de activitățile derulate în cadrul 

proiectelor europene asupra dezvoltării profesionale, a culturii organizaționale și a ethosului școlii. 

 

Etapele competiției: 
 20 aprilie 2022 (data poştei): termenul-limită pentru trimiterea candidaturilor - prin poştă -

 pe adresa Inspectoratului Școlar Județean Dolj (Inspectoratul Școlar Județean Dolj, str. 

Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova, cod poștal 200760, cu menţiunea „Pentru Competiţia 

Națională Şcoală Europeană, ediția 2022”) 
 2 - 7 mai 2022: evaluarea candidaturilor 

 iunie 2022: acordarea certificatelor în cadru festiv. 

 

Dosarul de candidatură va conţine: formularul-tip de candidatură și avizul I.S.J./I.S.M.B. de 

participare la Competiția Națională „Școală Europeană, (vezi arhiva RAR din secțiunea Materiale 

Informative), un portofoliu ilustrativ, copii ale proiectului de dezvoltare instituţională şi planurilor 

manageriale anuale din perioada sept. 2019 - iulie 2022. 

 

Datele privind expeditorul trebuie să conţină denumirea corectă și completă a unităţii şcolare. 

 

Prin lansarea acestei inițiative în anul 2004, Ministerul Educației încurajează și 

motivează participarea unităților de învățământ preuniversitar din România la programele europene 

din domeniul educației și formării profesionale (Socrates 1997 - 2006, LifeLongLearning 2007 - 

2013, Erasmus+ 2014 - 2020 și Erasmus+ 2021 - 2027) și contribuie la dezvoltarea 

mobilității internaționale și la schimbul intercultural, obiective asumate cu privire la realizarea 

Spațiului european al educației până în 2025. 
sursa: https://edu.ro/apel_national_Scoala_Europeana_2022 

 

 

 

 Asociația Autism Voice lansează ProfAidKid.ro, prima platformă 

educațională de terapie ABA care oferă soluții concrete pentru înlăturarea 

conceptului de „copil problemă” 
 

Asociația Autism Voice digitalizează accesul cadrelor didactice, atât la nivel preşcolar, cât și 

primar şi gimnazial, dar și al părinților, la materiale educaționale și tehnici inovative și specifice 

de soluționare a comportamentelor de agresivitate, sfidare sau bullying, astfel încât copiii 

„problemă” să aibă sprijin pentru a se integra în învățământul de masă. Platforma 

educațională ProfAidKit.ro, aflată în faza de construcție, țintește peste 4.000 de utilizatori – cadre 

didactice și părinți – în următorii doi ani. 

https://edu.ro/apel_national_Scoala_Europeana_2022
http://www.romaniapozitiva.ro/implica-te/asociatia-autism-voice-lanseaza-profaidkid-ro-prima-platforma-educationala-de-terapie-aba-care-ofera-solutii-concrete-pentru-inlaturarea-conceptului-de-copil-problema/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/implica-te/asociatia-autism-voice-lanseaza-profaidkid-ro-prima-platforma-educationala-de-terapie-aba-care-ofera-solutii-concrete-pentru-inlaturarea-conceptului-de-copil-problema/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/implica-te/asociatia-autism-voice-lanseaza-profaidkid-ro-prima-platforma-educationala-de-terapie-aba-care-ofera-solutii-concrete-pentru-inlaturarea-conceptului-de-copil-problema/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://autismvoice.ro/
https://www.profaidkit.ro/
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Creată cu expertiza unei echipe extinse de analiști comportamentali acreditați internațional, 

profesioniști în psihologie și psihopedagogie, cu o experiență de peste 15 ani în lucrul cu tulburările 
de dezvoltare, comportamentale sau emoționale ale copiilor, platforma ProfAidKit.ro integrează 

cursuri acreditate pentru cadre didactice, desfășurate atât live, cât și sub formă de video-tutoriale pe 

teme specifice, materiale de folosit în sălile de clasă de către educatori, dar și consiliere din partea 

specialiștilor Autism Voice pentru profesori și părinți, în situația în care au de-a face cu copii cu 

nevoi speciale sau probleme comportamentale. De asemenea, utilizatori au la dispoziție și un 

registru național, sub formă de motor de căutare, în care apar toți analiștii comportamentali 

acreditați din România, abilitați să evalueze copii suspecți de tulburări din spectru autist și probleme 

comportamentale. 

 

„Ideea platformei ProfAidKit.ro a apărut prin prisma activității de integrare școlară oferite de 

Autism Voice încă de la fondare, în 2008. Mare parte din dificultățile întâmpinate de copiii cu nevoi 

speciale sunt datorate imposibilității integrării. Pe de altă parte, nici cadrele didactice nu sunt 

suficient de bine pregătite pentru a avea în clasă copii cu nevoi speciale sau pentru a gestiona 

comportamente neadecvate la nivel colectiv. Între timp și fenomenul de bullying a crescut 

exponențial în rândul elevilor. Astfel, am dezvoltat diverse cursuri fizice de sprijin pentru dascăli în 

acest sens, planuri de intervenție sau consiliere pentru familii, iar în perioada 2017-2019 am aplicat 

programul ProfAid Kit în 30 de școli, beneficiind de el 750 de cadre didactice și aproape 19.000 de 

copii și familiile lor”, explică Nicoleta Orlea, manager de proiect 

 

 În România, se estimează că 1 din 7 elevi suferă de ADHD – cum este numită tulburarea de deficit 

de atenție, autism, dislexie și/sau se confruntă cu probleme de anxietate sau dispoziție. Ceilalți 5-20 

de elevi dintr-o clasă sunt afectați de comportamentul elevilor cu astfel de afecțiuni, care se simt 

neacceptați și deprimați, și nu au abilități de cooperare cu aceștia. Totodată, 75% dintre profesori au 

mari greutăți în a-i ajuta pe elevii ”diferiți” să se integreze în grupul clasei, neavând cunoștințe, 

metodologii și instrumente educative concrete, eficiente și adaptate nevoilor actuale de soluționare a 

comportamentelor de agresivitate, sfidare sau bullying. 

Cum izolarea din pandemie și școala online au făcut ca multe dintre dificultățile elevilor să se 

acutizeze, iar relația profesor-elev a fost profund afectată, ProfAidKid.ro este soluția Autism Voice 

pentru reechilibrarea climatului educațional în sistemul de învățământ românesc. 

 

„Am ales să dezvoltăm această platforma web pentru că astfel se elimină barierele de timp, locație, 
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deplasare și costuri variabile în desfășurarea multor activități concrete oferite. Deși prin programul 

nostru original ProfAid Kit putem oferi cursurile sau consilierea și fizic în multe localități apropiate 

de București, nu am putea oferi serviciile acestea pentru comunități aflate la distanță mare. Mai 

mult, printr-o platforma web, putem ajunge ușor și la beneficiari din diaspora. Suntem în faza de 

testare beta cu platforma și sperăm să avem varianta finală până în vara acestui an, în funcție și de 

cât de repede putem implementa conținutul necesar. Momentan, fondurile pentru generarea 

conținutului sunt cea mai mare provocare”, precizează Nicoleta Orlea. 

Cu viziunea de a dezvolta un sistem de management comportamental pozitiv la clasă, pentru orice 

profesor, părinte și copil cu vârsta cuprinsă între 2 și 14 ani, și a elimina astfel conceptul de “copil 

problemă” sau “mediu disruptiv” la clasa, Autism Voice estimează că investiția necesară pentru 

dezvoltarea platformei ProfAidKid.ro depășește 50.000 euro. Accesul în platforma online se va face 

pe bază de abonament. 

„Am obtinut 15.000 euro prin programul Innovators for Children, prin care am reușit să dezvoltăm 

platforma beta ProfAidKid.ro, iar acum suntem în căutare activă de investitori pentru a dezvolta 

materialele necesare pentru platforma funcțională – video-tutoriale și materiale descărcabile 

electronic. Planul nostru este ca prin această platformă să beneficieze de formare profesională cel 

puțin 2.000 de cadre didactice de oriunde din țară, astfel încât să ajutăm la îmbunătățirea climatului 

școlar pentru cel puțin 20.000 de elevi și să existe un punct rapid și eficient de soluții digitale și 

consiliere de specialitate pentru orice părinte căruia i se recomandă suport din partea unității de 

învățământ pentru copilul său suspectat de tulburări de comportament sau cu probleme la clasă”, 

subliniază managerul de proiect. 

ProfAidKid.ro este unul dintre cele trei proiecte câștigătoare ce fac parte din a treia ediție a 

acceleratorului Innovators for Children, program dezvoltat de Impact Hub Bucharest, în parteneriat 

cu Impact Hub Basel și Fondation Botnar, prin care startup-uri și ONG-uri primesc mentorat, 

resurse și finanțare pentru a dezvolta soluții tech ce contribuie la wellbeing-ul copiilor. 
sursa: www.stiriong.ro, 5 aprilie 2022 

 

 Synerb și Norsensus Mediaforum din Oslo caută 12 ONG-uri românești 

tinere pentru a le oferi sprijin în drumul lor spre creștere 
 

 
 

http://www.stiriong.ro/
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Synerb, în parteneriat cu Norsensus Mediaforum Norvegia, dă startul înscrierilor în 

programul Vizionar – Fundraising strategic pentru ONG-uri la început de drum. 

 

Programul Vizionar este un program de sprijin dedicat ONG-urilor tinere, la început de drum, care 

doresc să învețe cum să își construiască un sistem profesionist de fundraising și să acceseze 

finanțările potrivite pentru dezvoltarea organizațiilor lor. Programul se va desfășura pe o perioadă 

de 18 luni, răstimp în care 12 organizații ambițioase vor avea acces la tabere de învățare, mentorat 

punctual pe arii specifice de dezvoltare organizațională și vor beneficia de sprijin direct în scrierea 

de proiecte și consolidarea competențelor de fundraising. 

“Strângerea de fonduri este o misiune dificilă pentru un ONG la început de drum. Ca să își poată 

îndeplini misiunea socială pe termen lung, orice echipă are nevoie de sisteme, instrumente 

potrivite, feedback de la oameni cu experiență, prezentări solide și o doză bună de răbdare. Am 

creat programul Vizionar pentru a veni în sprijinul ONG-urilor mici care vor să-și dezvolte un mix 

de finanțare sănătos și diversificat. Dincolo de instrumentele oferite, vom ajuta liderii acestor 

organizații să-și dezvolte o serie de obiceiuri eficiente de fundraising și să înțeleagă cum gândesc 

donatorii. ” (Sonia Oprean, Co-fondator & Managing Partner Synerb) 

 

Ce fel de organizații căutăm? 
Dacă reprezinți un ONG din mediu rural, urban mic sau urban care: 

·        Activează în domeniul dezvoltării locale, al educației sau domeniul social; 

·        A avut un buget de maxim 50,000 EUR în ultimul an calendaristic; 

·        Are minim 2 angajați sau voluntari ”full-time” în echipă; 

·        A derulat cel puțin 2 proiecte relevante; 

·        Are o viziune de dezvoltare și de creștere a impactului social în comunitate; 

Și cauți: 

·        O microcomunitate care să te susțină și un spațiu în care să-ți dezvolți organizația; 

·        Să-ți diversifici finanțările și să crești bugetul ONG-ului; 

·        Să afli cum construiești un sistem de fundraising; 

·        Să înveți în compania colegilor din sector; 

·        Să-ți redefinești modul de lucru, viziunea și impactul organizațional; 

·        Mentori și oameni cu experiență, determinați să te însoțească timp de 18 luni. 

poți aplica pentru a fi parte din programul Vizionar până la data de 23 mai 2022. 

 

Mai multe detalii despre programul Vizionar poți afla pe pagina https://vizionar.synerb.org/ sau 

prin participarea la evenimentul de lansare al programului care va avea loc în data de 12 aprilie 

2022, de la ora 11.  

Link înscriere: https://forms.gle/LGnqFAfgrJqyJGWc7 

Dacă doriți să contactați direct echipa de proiect, puteți trimite un email la 

adresa contact@synerb.org sau un mesaj pe pagina de 

Facebook https://www.facebook.com/Synerb.org 

 

Persoană de contact: Sonia Oprean - Co-fondator & Managing Partner Synerb 
sursa: www.stiriong.ro, 4 aprilie 2022 

 

 

 

https://forms.gle/LGnqFAfgrJqyJGWc7?fbclid=IwAR2koOmMmfeOSX3yt-G2p6CjlQ2-CMr5HoiJ4oJvd5KrctyYREiBBLvyxgk
mailto:contact@synerb.org
https://www.facebook.com/Synerb.org
http://www.stiriong.ro/
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 Concurs pentru elevii de liceu din România! Marele premiu, o tabără în 

Marea Britanie! 
 

Cea de a 10-a ediție a concursului national de limba engleză, Mirunette Language 

Competition este în plină desfășurare! Toți elevii între 10 și 17 ani sunt invitați să se înscrie până 

la data limită de 30 aprilie 2022 pe site-ul Mirunette Education. Participanții vor avea șansa să 

câștige tabere în Marea Britanie, examene Cambridge ENGLISH oferite de British Council, cursuri 

online cu profesori din străinătate și abonamente de 12 săptămâni la platforma Mirunette pentru 

exersarea și îmbunătățirea nivelului de limba engleză. 

 

Mirunette Language Competition este organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București și British Council, în perioada 15 martie – 1 iunie 2022. Concursul 

încurajează elevii cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani să își exerseze creativitatea și cunoștințele de 

limba engleză. Totodată, Mirunette Language Competition reprezintă o ocazie și pentru profesorii 

de limba engleză să își încurajeze elevii să experimenteze o experiență non-formală. Profesorii care 

vor avea cei mai mulți elevi înscriși în concurs au ocazia să câștige un loc de însoțitor de grup într-o 

tabără internațională în Marea Britanie, unde vor participa în mod gratuit. 

 

“Proiectul Mirunette Language Competition a fost lansat în urmă cu 9 ani din dorința de a le oferi 

elevilor și profesorilor șansa de a participa gratuit într-o tabără internațională. Am urmărit cu 

bucurie cum de la an la an tot mai mulți elevi au participat, atât prin intermediul partenerilor 

noștri, cât și prin intermediul profesorilor dedicați de limba engleză. Încurajăm elevii din întreaga 

țară să se înscrie la Mirunette Language Competition! Condiția? Să aibă vârsta cuprinsă între 10-

17 ani și să fie pasionați de limba engleză! Înscrierea este gratuită iar premiile sunt substanțiale. 

Cele 7 ediții anterioare și mărturiile finaliștilor noștri sunt dovada vie că efortul, ambiția și 

creativitatea sunt răsplătite!” spune Daniela Pavoni, fondator Mirunette Education. 

 

Mirunette Language Competition, ajuns acum la a 10-a ediție, a adunat peste 15.000 de participanți 

în ultimii 9 ani. Concursul se desfășoară online și este împărțit în două probe. Prima probă se 

desfășoară între 15 martie – 30 aprilie 2022 și necesită trimiterea unui video pe o temă stabilită de 

către organizatori. Cea de a doua probă se va desfășura între 15 mai – 22 mai 2022 și constă într-un 

interviu online de 15 minute, în limba engleză, cu o comisie formata din membrii Mirunette 

Education si profesori de limba Engleza. Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 1 iunie 2022. 

 

Din 2004 Mirunette Education oferă programe și tabere internaționale în Europa și SUA ce au ca 

scop promovarea gândirii creative, depășirea barierelor de exprimare într-o limbă străină și oferirea 

unui cadru prielnic pentru dezvoltarea personală a tuturor participanților. Compania reprezintă cu 

succes în România instituții prestigioase de învățământ din întreaga lume ce oferă garanția calității 

dar și relaxarea părinților care aleg să își trimită copiii în astfel de programe internaționale. În 

paralel, Mirunette Education oferă servicii de consiliere educațională pentru admiterea la școli, licee 

și universități de top din străinătate, ajutând până acum peste 200 de elevi să acceseze programe de 

top, atât la nivel liceal, cât și la nivel universitar. 

Mai multe informații despre Mirunette Education și serviciile oferite găsiți 

la www.mirunette.ro sau pe pagina de Facebook 
sursa: www.Romaniapozitiva.ro, 10aprilie2022 

http://www.romaniapozitiva.ro/educatie/concurs-pentru-elevii-de-liceu-din-romania-marele-premiu-o-tabara-in-marea-britanie/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/educatie/concurs-pentru-elevii-de-liceu-din-romania-marele-premiu-o-tabara-in-marea-britanie/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.mirunette.ro/concurs
https://www.mirunette.ro/concurs
https://www.mirunette.ro/concurs/inscriere-etapa-I
http://www.mirunette.ro/
https://www.facebook.com/tabere.internationale.educationale/
http://www.romaniapozitiva.ro/
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 Meditațiile și afterschool-urile au ajuns nu doar să completeze, ci uneori să 

suplinească masiv acte educaționale incomplete 

 
Am ieșit recent dintr-un lung tango birocratic cu niște instituții ale statului. Am constatat, cum de 

altfel știam, că e mai bine să ai mai mult hârtii decât dreptate, că mereu hârtiile se pot rătăci și până 

când problema ajunge să fie tratată pe fond, mai întâi se numerotează pagini, se cer copii și apoi alte 

copii legalizate, se solicită expertize și expertize la expertize și așa mai departe. 

Și, după ce toate aceste conformări închid cumva dansul mai sus invocat, lung și obositor, te mai 

întreabă câte un funcționar binevoitor care a numărat zelos de 5 ori hârtiile “haideți, doamnă, ce 

atâta nerăbdare, nu vedeți câte hârtii avem de procesat aici?” 

 

Sigur, nimeni nu merge la vreo Primărie cu speranța că va primi hârtiile ușor și în termenul legal. 

La fel cum nimeni nu merge în general la vreo instituție a statului sperând așa ceva.  

 

 
 

De ce ar fi școala altfel, m-am întrebat (retoric) zilele trecute, când, într-o discuție cu o prietenă 

despre progeniturile proprii, îmi spunea că predarea unui capitol nou a ajuns să ocupe 10 minute și 

apoi totul e o veșnică temă de casă și/sau lucrare de control. Și, deși informația nu m-a surprins, nu 

avea cum să mă surprindă, am tresărit puțin la ideea că școala a devenit un loc în care mai mult 

constatăm deficiențe decât în care le tratăm. 

 

Avem programe extrem de aglomerate și manuale încă și mai greoaie, așa că nu putem parcurge 

toată materia la clasă. Avem cerința de a avea x+1 note la toate materiile, de a face activități variate, 

de a da lucrări și teme și omitem din toate aceste cerințe scopul primar al educației: copilului trebuie 

să îi placă să învețe, să înțeleagă ce i se transmite, să petreacă suficient timp pe noțiuni noi cât să le 

poată internaliza și apoi opera cu ele. 
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Ne bazăm, cum altfel, că predarea va fi completată de explicațiile de acasă, de la after-school sau de 

la orele de meditații, astfel că toate aceste instituții paralele celor oficiale (și îndelung criticate, 

uneori pe bună dreptate) au ajuns nu să completeze, ci uneori să suplinească masiv acte 

educaționale incomplete. Educația din școală a devenit dependentă de niște instituții pe care nu toți 

beneficiarii săi și le permit sau le au la îndemână. Mirarea cu care constatăm decalajele între copiii 

proveniți din medii mai înstărite față de ceilalți poate fi acoperită și de această explicație; nu doar ce 

primesc la școală e uneori diferit, ci și ce (nu) primesc după școală contează. 

 

În tot efortul național de a moderniza școala (am devenit alergică la cuvântul reformă, din păcate 

suntem victimele unor sute de reforme în toate domeniile și toate aceste super-reforme ne-au adus 

aici), poate ar trebui să ne focusăm pe reintroducerea educației în școli și pe mutarea “notarilor 

școlari” (cei care constată efectuarea temelor, conformitatea proiectelor, numărul de fișe de lectură, 

numărul corect de lucrări de control și tot felul de alte numere și căsuțe bifate in tabele) în afara 

sălii de clasă. 

 

Vom mai dezbate încă multă vreme necesitatea renunțării la note și standardizarea evaluării, vom 

mai discuta mult dacă împărțirea în semestre, trimestre sau cicluri e mai bună, cu veșnicul corolar 

Câte experimente mai faceți, domnule, pe copiii noștri?, însă până când nu vom înțelege că 

educația, transmiterea de informație, de atitudine față de învățare, de drag de a afla și de a citi, toate 

acestea sunt rolul școlii și nu activitățile notariale ce constată conformitatea dosarelor cu norma, 

până atunci educația se va petrece oriunde în altă parte, nu în școală. Iar profesorii vor rămâne cu un 

rol de agenți constatatori, nu de agenți ai schimbării de minți de copii. 
sursa: www.republica.ro, autor Gabi Bartic, 8 aprilie 2022 

 

 
 Este inexplicabil cum pierdem, ca adulți, una dintre cele mai mari și mai 

naturale bucurii ale copilăriei: de ce oamenii mari „nu au talent la desen”. 

Interviu cu pictorul Roman Tolici 
 

Când ați renunțat să desenați din plăcere și de ce? Cel mai probabil în copilăria târzie, pentru că vi 

s-a spus că nu aveți talentat la desen. În lumea noastră, e un argument destul de puternic pentru a 

renunța la ceva ce facem aproape instinctual. Toți copiii desenează cu plăcere. E un mod 

extraordinar de exprimare, dar la un moment dat, cei mai mulți dintre noi ne oprim. Roman Tolici 

spune că e o greșeală. Și că ar trebui să continuăm să desenăm și dincolo de copilărie. Ne va ajuta să 

înțelegem lumea mai bine. 

 

Din conversația marca habits by Republica dintre pictorul Roman Tolici și psihoterapeutul Gabriel 

Cicu, am învățat câteva lucruri esențiale despre artă, dar și despre viață: 

 

Interviul, pe scurt: 
 „Nu trebuie să înțelegem arta. În fața artei trebuie să renunțăm la a înțelege și să ne lăsăm 

purtați de simțire”. 

 „Noi avem mai multe canale de percepție și acest canal vizual, netradus în cuvinte, trece 

prin ochi, direct prin creier”.  

http://www.republica.ro/
https://habits.republica.ro/
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 „Desenați, desenați, desenați. E un exercițiu pe care ar trebui să-l practicăm zilnic. 

Inconștient, ne va spune foarte multe lucruri pe care uneori nu știm să le traducem în 

cuvinte”. 

 „Poți deduce mult mai multe dintr-un desen de copil, decât din câteva vorbe smulse unde 

bagajul încă nu e format” 

 „Admirați ploaia, nu vă plângeți de ea. E despre acceptarea lucrurilor pe care nu le putem 

schimba, dar și despre redescoperirea frumuseții lumii”. 

 „E o mare diferență între a vedea o lucrare de artă pe calculator și a o vedea în realitate, 

pentru că tu iei contact cu materia pe care a modelat-o Michelangelo, de exemplu”. 

 

Interviul, pe larg: 

Gabriel Cicu: Roman Tolici, e o plăcere să stăm azi de vorbă. Crezi că există o legătură între 

artă și starea psihică de bine? 
Roman Tolici: Aș începe prin a spune că cei care se ocupă cu arta, cu producerea ei, sau care 

rămân în această zonă, nu sunt neapărat niște oameni sănătoși mintal, dacă pornim de la această 

premisă, că ar fi o legătură între pictură, artă și sănătatea mintală. Ci este vorba despre oameni care 

își asumă cumva nesănătatea mintală mai degrabă, și care pot trăi cu asta fericiți, să-i spunem așa, 

chiar dacă sună bombastic.  

Nu e vorba atât de acceptarea problemei, ci mai mult de sublimarea ei și găsirea unor forme prin 

care problema devine un soi de cheie frumoasă în final. 

Da, noi spunem că tocmai primul element al sănătății mintale este acceptarea și recunoașterea 

problemei. Și tu spui cumva exact asta: noi acceptăm, și atunci trăim cu asta. Dar cum trăiești tu 

cu asta? 
Mai mult decât atât, pentru că aici în viața cu arta, să zicem, nu e vorba atât de acceptarea 

problemei, ci mai mult de sublimarea ei și găsirea unor forme prin care problema devine un soi de 

cheie frumoasă în final. Și asta e absolut fascinant. 

Este foarte spiritual și înțelept cumva, nu? Să învățăm din ceea ce simțim. Asta spui tu. 
Să ne lăsăm duși de acea simțire și trăire, chiar dacă nu o înțelegem cel mai adesea. 

Exprimarea prin artă face ca o simțire, o trăire care poate să fie dureroasă, să te ajute să accepți, 

să o trăiești, să o înțelegi? Sau o exprimi și se duce? 
Pe mine cred că da, m-a ajutat în procesul de lucru abordând diverse probleme, să zicem așa, cumva 

le-am exorcizat, transpunându-le în gest și obiect artistic.  
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Îmi spuneai că te uiți la ea și înțelegi și gândești ce înseamnă, de ce este așa, nu? 
Da, pentru că în procesul de lucru, practic orice element la care ajung să lucrez devine un element 

de studiu, de legătură, să zicem că este vorba de un copac, de un om, de ochii unui om sau de cer. 

Fiecare element din acesta ajunge să fie elementul de studiu în timpul lucrului, adică el trece prin 

toate filtrele posibile, prin tot ce știi tu din istoricul tău despre copac, treci prin toate amintirile 

despre: cum te-ai cățărat în copac, cum ai căzut din copac, de cum au scoarța diferiți copaci. Asta îți 

reînnoiește cumva memoria fiecărui obiect în parte. El pentru tine nu mai e pur și simplu un copac, 

el e diferențiat de foarte multe aspecte ale tale sentimentale, legate de istoricul tău din copilărie, 

legate de gusturi, de mirosuri, de anotimpuri, de perioade din viață. Aceasta îmbogățește foarte mult 

experiența în sine a creației. 

 

Ceea ce spui tu este că în timp ce desenezi și analizezi acel copac, tot inconștientul tău, cu 

amintiri, cu trăiri, cu emoții se exprimă, nu? Și în felul ăsta tu ai acces la acel inconștient și asta 

îți îmbogățește prezentul și viața. Asta spunem noi ca specialiști, pentru asta ne străduim în 

psihanaliza ani de zile cu un client, nu? Să scoatem la iveală inconștientul, pentru că acesta îl 

îmbogățește și îi dă sănătate mintală. 
Eu în cazul de față nu merg la psihanaliză, pentru că sunt propriul meu psihanalist. 

Dincolo de aspectul vizibil al orașului, în sensul arhitecturii, al străzilor, înfățișării oamenilor; o 

galerie și un muzeu, în aceeași măsură, dau o imagine mai completă, pentru că iți oferă reperele 

culturale care au creat tot ce ai văzut tu la metrou, în magazine, pe străzi și așa mai departe. 

 

Exact, pentru că tu ești permanent în contact cu inconștientul tău. Sunt anumite orașe ale lumii, 

care au foarte multe galerii de artă sau cel puțin sunt grupate într-o zonă. Am observat în timp, 

în astfel de orașe, că mergând în acele galerii cunoști orașul. Sunt artiști locali, muzee, galerii 

locale. Și vezi acolo exprimarea „localului". Simți imediat orașul. 
E adevărat, pentru că dincolo de aspectul vizibil al orașului, în sensul arhitecturii, al străzilor, 

înfățișării oamenilor; o galerie și un muzeu, în aceeași măsură, dau o imagine mai completă, pentru 

că îți oferă reperele culturale care au creat tot ce ai văzut tu la metrou, în magazine, pe străzi și așa 

mai departe. Deci nu vezi doar ce fac oamenii din locul respectiv, ci cum simt, în zona estetică, în 

zona muzicală. Acestea sunt practic niște esențe ale simțirii colective, transpuse de niște oameni 

care au fost înzestrați cu talent, cu noroc, cu muncă și care s-au dus în direcția asta. 

 

Cum s-ar face legătura asta? Privitorul care se uită la un tablou într-un muzeu, într-o galerie, 

cum înțelege el ce simte sau cum vezi tu asta? Tu ai intenția să simtă el ceva? Ai o intenție să 

transmiți? În ce fel îl ajută pe el să meargă la galerii? Noi spunem: consumați arta că e sănătate 

mintală, cum crezi tu că e? 
Noi avem mai multe canale de percepție și acest canal vizual, netradus în cuvinte, trece prin ochi, 

direct prin creier. 

Cred că într-un fel ține de o memorie calitativă cumva, pentru că noi trecem de-a lungul zilelor 

noastre, anilor noștri, prin diverse experiențe, comunicări cu oamenii, munca, am făcut aia, am făcut 

ailaltă. Și dacă stăm să privim înapoi, noi ne amintim foarte puțin din lucrurile acestea. Deci nu 

avem niște amintiri clare. În schimb contactul cu arta, fie ea contemporană, fie artă muzeală, fie 

muzeele în general, nu neapărat de artă; ne dau un timp, oameni de calitate, pe care îi reținem. Dacă 

o să te gândești puțin, o să rememorezi vizitele tale la muzee, o să vezi că de fapt tu ții minte și nu 

ții minte doar o lucrare. Cel puțin mie mi se întâmplă asta, și sper că și multor altor oameni. Țin 
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minte cum erau amplasate, cum am intrat acolo, cum am văzut, ce senzație am avut, că m-am oprit 

și am stat jumătate de oră în fața unei lucrări, că am trecut razant pe lângă ea, fugind prin Luvru 

printre miliardele de lucrări. Deci fiecare moment din ăsta, din muzeu, eu mi-l amintesc. Îmi 

amintesc de acum zeci de ani cum am văzut anumite lucruri. 

 

Ce îți aduc aceste amintiri? Ce senzație, ce sentiment? 
Lucrurile practic se întâmplă, după părerea mea pe un alt canal decât celălalt. Noi avem mai multe 

canale de percepție și acest canal vizual, netradus în cuvinte, trece prin ochi, direct prin creier. 

 

E o mare diferență între a vedea o lucrare de artă pe calculator și aceeași lucrare de artă să o vezi 

în realitate, pentru că tu iei contact cu materia pe care a modelat-o Michelangelo, de exemplu. 

Această imagine este încărcată și cu sentiment, noi văzând-o, aceasta intră în subconștient. 
Da, și practic în artă lucrurile sunt atât de suprimate, practic la cea mai fină observație, care-ți dă în 

același timp cea mai completă imagine despre un lucru. Nu e vorba de pagini în șir în care se 

descrie ceva, nu e vorba de o poveste în care ți se descrie ceva, o singură imagine statică reușește să 

provoace o mult mai mare furtună, și înțelegere, și încântare, pe care totuși noi nu o putem descrie 

cumva foarte clar în cuvinte. De-aia am spus că ceea ce mi se pare ca subtext foarte important este 

această memorie care ne rămâne de la contactul cu o lucrare de artă, în mod real. Pentru că, crede-

mă, e o mare diferență între a vedea o lucrare de artă pe calculator și aceeași lucrare de artă să o 

vezi în realitate, pentru că tu iei contact cu materia pe care a modelat-o Michelangelo, de exemplu. 

Tu o poți privi într-un 3D real. Poți înțelege abia atunci, cât de complicat e să făurești așa ceva. 

 

Observ la tine foarte multă energie de a exprima ceva și îmi vine în minte tocmai ce spuneam și 

mai devreme, arta, pictura este exprimarea cea mai nemijlocită a inconștientul; și asta face 

foarte dificil să punem în cuvinte, nu? Inconștientul este cumva înainte de cuvânt și de gând. 

Acest mesaj care se transmite între pictura reală și ceea ce simte privitorul nu are cuvânt; pentru 

că este cum spui tu, un alt nivel, e înainte de cuvânt. Ne este foarte dificil să spunem în ce fel 

pictura ne face bine la sănătatea mintală. În felul acesta cumva, pentru că este pre-mental, ne dă 

o liniște pre-mentală, ne pune în contact cu o memorie. 
Mulți oameni când ajung la contactul cu arta, au cumva o premisă falsă. Oamenii se sperie pentru 

că spun că nu înțeleg. Este arta abstractă, "ce trebuie să înțeleg? Sunt prost pentru că nu înțeleg". 

E o premisă falsă, pentru că nu trebuie să înțelegi, trebuie să intre pe alt canal, să simți lucrul 

acesta, și trebuie să te lași pur și simplu în voia simțirii tale 

Și cu înțelegerea arhetipală, care nu e neapărat necesar de exprimat în cuvinte. Mulți oameni când 

ajung la contactul cu arta, au cumva o premisă falsă. Oamenii se sperie pentru că spun că nu înțeleg. 

Este arta abstractă - Ce trebuie să înțeleg? Sunt prost pentru că nu înțeleg. E o premisă falsă, pentru 

că nu trebuie să înțelegi, trebuie să intre pe alt canal, să simți lucrul acesta, și trebuie să te lași pur și 

simplu în voia simțirii tale, pentru că creierul va face neapărat legăturile necesare, chiar la o lucrare 

ultra abstractă formată din două culori. Tu vei asocia dacă te vei elibera, și te vei relaxa cu adevărat, 

vei asocia tot ce ai tu de asociat cu acele două culori. 

 

Într-un fel, fară cuvânt, arhetipal. 
Nu trebuie să-i explici nimănui, de aceea eu nu stau niciodată să citesc neapărat textele curatoriale, 

părerile. Prefer propria mea simțire cu o operă sau alta. 
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Apropo de mers, când am mers la primul muzeu mare, la Prado, exact la fel, să le văd pe toate. 

Eram ca la maraton, și treceam pe lângă unii, care stăteau pe băncuțe în față, și mă uitam ce 

naiba stau ăștia să se uite atâta. Mulți ani după, am înțeles că exact asta este. Te duci, stai, și 

atunci există o transmitere fără cuvânt. Deci să meargă oamenii la muzeu, dar să nu își propună 

să gândească, să înțeleagă ce a vrut să zică poetul. 
Exact, și să se lase în voia propriilor gânduri, că ele vor face asocierile necesare lor. Fiecare 

înțelegere a unei lucrări de artă este cumva corectă. Nu există o înțelegere greșită. Dacă tu ai văzut 

acolo doar un peisaj frumos, e minunat; dacă ai mai observat ce se întâmplă în peisajul acela sau ai 

făcut conexiunile pe alt nivel, este și mai minunat, iar șirul acesta continuă. 

 

Asta din nou face legătură cu instrumentele pe care le folosim noi în sănătatea mintală. 

Proiecțiile, nu? Arătăm oamenilor diverse imagini, și le propunem să ne povestească ce văd ei în 

acele imagini, iar atunci ei proiectează realitatea lor, fiecare are altă realitate. 
Doar că aici nu trebuie să o descrii nimănui. E proiecția ta și ce îți declanșează în creier până la 

urmă trebuie să-ți producă cumva o plăcere, să-ți producă o trăire, un sentiment. Pentru că da, ok, 

dacă ne uităm la „Saturn devorându-și fiul" de Goya, e o grozăvie. Și totuși asiști la grozăvia aia, 

cumva te încântă cât de frumos și expresiv a pictat. 

 

Plăcerea simțirii, din nou, ceea ce exprimi tu este un nivel foarte valoros omului, pentru că este 

un nivel al simțirilor. Eu subliniez asta pentru că pentru mine, o parte din sănătatea mintală, este 

cumva să lăsăm mintea și gândurile un pic mai deoparte. Ca practică, pentru noi non-

profesioniștii să spun așa, ai o recomandare? 
Poți deduce mult mai multe dintr-un desen de copil, decât din câteva vorbe smulse unde bagajul 

încă nu e format 

Aș spune că da. Vezi tu, cum știi prea bine, copiii la început se exprimă foarte mult prin desen și 

asta nu înseamnă că au veleități artistice. Indiferent de copil, exprimarea e mult mai ușoară. Tu, ca 

terapeut poți deduce mult mai multe dintr-un desen de copil, decât din câteva vorbe smulse unde 

bagajul încă nu e format, în schimb, în desen el deja știe să transmită toate simbolurile necesare, 

pentru a fi lecturat. Și văd că oamenii încep să se îndepărteze de mediul acesta de comunicare. El nu 

mai e încurajat în școală, doar pe filiera vocațională să zicem, orele de desen devin așa o corvoadă 

semi-inutilă. Asta e și o amnistie, oamenii crescând în vârstă, încep să se rușineze când de fapt nu 

știu să deseneze, sau știu să deseneze doar un iepuraș și doar un tip de copac. 

 

Toată presiunea, nu? Trebuie să fie iepurașul perfect sau copacul foarte bine desenat. 
Da, și ajung să se îndepărteze de fapt de practicarea exercițiului, acesta fiind un exercițiu foarte bun, 

indiferent că îți iei acasă o pânză cvasi-profesionistă, niște culori de ulei și te joci cu ele, ceea ce 

este la fel de plăcut, până la schițarea unor lucruri pe un carnet în care faci calcule contabile, de 

exemplu, de ce nu? Atunci asta dă o bucurie enormă vieții, și o nouă înțelegere la un nivel mai 

mare. Eu, în școală de exemplu, la multe obiecte de cultură generală, desenam în virtutea școlii și a 

studiilor. Dar, asta nu însemna că nu eram atent la ore, lucrurile erau combinate și în sensul acesta. 

 

Mi se întâmplă și mie deseori în terapie, am un caiet și îmi las mâna; eu fiind foarte atent, dar 

mă ajută cumva să mă concentrez. La sfârșit descopăr că am acolo niște mâzgălituri. 
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Ca un fel de Doodle pe care îl faci vorbind la telefon, un desen care exprimă tot timpul inconștientul 

de care vorbeai tu mai devreme. Atunci tu ești de fapt atent la altceva, dar tu desenezi ceva ce se 

transmite direct. 

Ploaia pentru unii poate fi "ok, acum plouă, s-a făcut frig. Fir-ar, trebuie să-mi iau umbrela, nu am 

umbrelă, trebuia să ajung undeva, o să mă ud", în locul acestui lucru, poți să stai, să te oprești 

indiferent cât de tare te grăbești, să te pui la un adăpost, să urmărești ploaia. E ca o pauză în viața 

ta, în care poți să reflectezi și să te relaxezi pur și simplu, până se termină. 

 

Ce obicei sau ritual sănătos practici tu în viață? Nu neapărat de zi cu zi, nu neapărat sofisticat, 

unul foarte simplu. Ce faci tu și simți că îți aduce binele. 
În afară de cele 20 de flotări pe zi, nu știu. Ar fi multe elemente pe care le mai repet uneori. Una 

specială ar fi urmărirea ploii de exemplu. Ploaia pentru unii poate fi „ok, acum plouă, s-a făcut frig. 

Fir-ar, trebuie să-mi iau umbrela, nu am umbrelă, trebuia să ajung undeva, o să mă ud", în locul 

acestui lucru, poți să stai, să te oprești indiferent cât de tare te grăbești, să te pui la un adăpost, să 

urmărești ploaia. E ca o pauză în viața ta, în care poți să reflectezi și să te relaxezi pur și simplu, 

până se termină. 

 

Tu faci asta? S-a văzut pe fața ta, ți s-a luminat. Un gest atât de simplu, și totuși ce impact 

imediat, amintindu-ți, s-a observat. 
Sau ninsoarea. 

Sau ninsoarea? 
Sau fulgerele, sunt multe, fiecare își poate alege, trebuie doar să se oprească. 

 Am o oarecare predispoziție spre o disciplină, dar care vine cel mai adesea și ca o luptă împotriva 

delăsării, a lenei. 

Au ceva comun toate acestea pe care le-ai spus, că sunt naturale. Roman, ești disciplinat? În 

viața ta, în munca ta. Ce este disciplina pentru tine? 
Având în vedere că sunt născut în URSS, într-o țară în care disciplina era un punct forte, plus 

trecutul prin internat, în care disciplina era un alt punct forte. Gimnastică dimineața la oră fixă, cu 

mese la ore fixe, cu normă de naturi statice. Am o oarecare predispoziție spre o disciplină, dar care 

vine cel mai adesea și ca o luptă împotriva delăsării, a lenei. 

Vezi cumva disciplina ca un balans între un instrument care te ajută să îți menții energia la un 

anumit nivel. 
E un exercițiu de voință până la urmă, nu e un dat. Adică trebuie să pui osul și să te disciplinezi, 

pentru că altfel nu merge. Astfel am într-adevăr un program de lucru structurat pe ore, dar asta și 

datorită restului vieții mele, cu familie, copii, cu multe alte chestiuni care trebuiesc rezolvate . 

 

Tu pui cauzalitatea că este de la sovietici, și că de acolo ai învățat-o. Ok, nu știu, dar îi simți 

valoarea. 
Absolut, da. Disciplina este esențială. 

Într-adevăr este un efort, dar are beneficii pentru tine? 
Da, majoră, se adună. Am reușit să pictez așa, pentru că picturile eu le am deja în cap, dar pentru a 

le transpune pe o pânză e nevoie de disciplină, ca să vin zilnic, timp de o lună, două, trei; să pictez 

pe aceeași pânză până o termin, fără disciplină nu ai cum să faci asta. 
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Cum faci asta, stabilești? Mă duc în fiecare zi, de la 9:00, la 18:00, stau acolo și pictez. În felul 

ăsta arată? 
Destul de. Adică, există un atelier unde merg zilnic, cu mici excepții când apare vreo forță majoră, 

dar în principiu atelierul e predestinat zilnic pentru lucru; indiferent că pictez în ziua aia, fac niște 

schițe, inspectez niște fotografii sau documentez niște subiecte teoretice. Deci acesta e lucrul, cu tot 

ce înseamnă pictura. Pictura nu înseamnă doar punerea culorii pe pânză. 

 

Roman, a picta, a desena, ne ajută să ne exprimăm nemijlocit și pur inconștientul, să mergem la 

muzeu pentru a ne repune în mișcare amintirile cele mai frumoase și nefrumoase ale vieții 

noastre, și să ne oprim să privim ploaia. Mulțumesc, Roman Tolici! 
Și eu mulțumesc. Mi-a făcut mare plăcere. 

sursa: www.republica.ro, 10 aprilie 2022, autor Ioan Maxim 
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