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 Kitul pedagogic pentru bibliotecari, prin care să ghideze copiii în lumea 

poveștilor prin jocuri și activități 

 
Un ghid care vine în sprijinul bibliotecarilor pentru a-i aduce pe copii mai aproape de lectură a 

fost alcătuit de Asociația De Basm. Kitul oferă mai multe idei de cărți scrise de autori români 

contemporani și idei despre cum pot bibliotecarii să se joace apoi cu elevii. 

 

Kitul pedagogic pentru bibliotecari. Cum îi conducem pe copii în lumea poveștilor prin jocuri și 

activități a fost publicat online săptămâna aceasta și este “un important instrument de educație 

pentru lectură dedicat bibliotecarilor din întreaga țară, disponibil gratuit”, transmit organizatorii. 

Kitul este la adresa https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2022/09/Kitul-pedagogic-Joaca-

cartea_04_compressed.pdf 

 

 
                                                        Foto: © Wavebreakmedia Ltd | Dreamstime.com 

 

Prietenia, incluziunea, diversitatea și toleranţa reprezintă și principalele subiecte ale capitolelor 

kitului, fiecare dintre acestea fiind abordată cu ajutorul unor povești și al unor jocuri și activități 

creative.  

 

Kitul este împărțit în trei capitole, care arată temele pe care bibliotecarii le pot discuta împreună cu 

copiii: 

 Prietenia e superputerea mea 

 Am încredere în mine, pot ajunge chiar și pe lună 

 Toleranța. Poți fi mare în diferite feluri 

 

Fiecare capitol are recomandări de cărți și cum să fie abordate prin joc cu copiii. 

Fiecare temă va fi abordată cu ajutorul unor povești și al unor jocuri și activități creative inspirate 

de acestea. Kitul Pedagogic vă sugerează cărți potrivite pentru copii de diferite vârste și îndrumă 

pentru organizarea unor ateliere de lectură interactive: 

• Minunea, R. J. Palacio, Ed. Arthur 

• Povestea kendamei pierdute, Adina Rosetti, Ed. Arthur 

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2022/09/Kitul-pedagogic-Joaca-cartea_04_compressed.pdf
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2022/09/Kitul-pedagogic-Joaca-cartea_04_compressed.pdf
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• Ooooo poveste de iubire, Victoria Pătrașcu, Ed. Cartier 

• Ivan cel fără de seamăn, Katherine Applegate, Ed. Arthur 

• Cartea cu Apolodor, Gellu Naum, Ed. Arthur 

• Fabule și vorbe cu tâlc, Adrian Săvoiu și Diana Zografi, Ed. Arthur 

• Dar motan dăruiește, Cristina Andone, Ed. Nemi 

 

Activitățile și exercițiile propuse în kit sunt rodul experienței acumulate de cele șapte autoare – 

Adina Rosetti, Victoria Pătrașcu, Iulia Iordan, Andreea Iatagan, Luminița Corneanu, Carmen 

Tiderle și Cristina Andone – în timpul atelierelor creative pe care le-au susținut cu copii din diverse 

sate și orașe ale țării, cele mai recente desfășurându-se primăvara aceasta în patru localități din 

Muntenia: Aninoasa și Morărești din județul Argeș, Titu și Conțești din județul Dâmbovița, mai 

scriu coordonatorii într-un comunicat de presă. 

„Am parcurs cu interes kitul pedagogic! Ca bibliotecar, îl găsesc extrem de folositor în organizarea 

atelierelor de lectură pentru copii, și nu numai. Ne ușurează foarte mult munca, iar activitățile sunt 

geniale. Cu siguranță le va capta atenția până și copiilor mai puțini interesați de lectură. În cadrul 

Caravanei De Basm desfășurată anul acesta în localitatea noastră, am văzut ce efect au avut asupra 

copiilor activitățile tematice propuse de scriitoarele invitate –  sunt minunate!”, a mărturisit Ana 

Antohi, bibliotecar, Biblioteca Comunală Conțești, județul Dâmbovița. 

 

În data de 15 septembrie, kitul va fi lansat printr-un eveniment online de tip webinar către toți 

profesioniștii din acest domeniu.  

Evenimentul este organizat în colaborare cu reprezentanții Centrului Român pentru Inovație în 

Dezvoltarea Locală (EduCab), instituție parteneră în proiect.  
sursa: https://www.edupedu.ro/document-kitul-pedagogic-pentru-bibliotecari-prin-care-sa-ghideze-copiii-in-lumea-

povestilor-prin-jocuri-si-activitati/ 

 

 

 Informații privind evoluția proiectului ASCEND  
 

 
 

 

Proiectul ASCEND, dedicat tinerilor cu dizabilități, este susținut în mai multe țări europene de către 

EDF și Citi Foundationa, fiind implementat la noi în țară de CNDR și RENINCO, în perioada iunie 

– decembrie 2022. 

 

Informații : https://www.reninco.ro/index.php/component/content/article?id=145 

https://www.edupedu.ro/document-kitul-pedagogic-pentru-bibliotecari-prin-care-sa-ghideze-copiii-in-lumea-povestilor-prin-jocuri-si-activitati/
https://www.edupedu.ro/document-kitul-pedagogic-pentru-bibliotecari-prin-care-sa-ghideze-copiii-in-lumea-povestilor-prin-jocuri-si-activitati/
https://www.reninco.ro/index.php/component/content/article?id=145
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 Alegerea imposibilă dintre școala „bună” și școala de lângă casă. Le putem 

avea pe ambele? 

 
Acum ceva timp, un prieten mi-a spus că a dat 350 de euro ca să își facă mutație în apropierea școlii 

unde voia să își dea copiii. Locuia într-un nou cartier rezidențial din Ilfov, dar nu dorea să îi trimită 

acolo și căuta o școală bună, în nordul Capitalei. A căutat prin anunțuri de mică publicitate persoana 

care să „îl ajute” și a găsit-o. Un polițist local. Luarea în spațiu nu s-a făcut pe adresa polițistului, ci 

a unui pensionar binevoitor (sau neștiutor) care locuia fix lângă școala râvnită. Polițistul ajutase și 

alți părinți, așa că mulți dintre colegii copiilor amicului meu locuiau în acte într-un apartament de 

două camere. 

 

 
                    Foto: Inquam Photos / Ovidiu Iordachi 

 

Acum ceva timp, un prieten mi-a spus că a dat 350 de euro ca să își facă mutație în apropierea școlii 

unde voia să își dea copiii. Locuia într-un nou cartier rezidențial din Ilfov, dar nu dorea să îi trimită 

acolo și căuta o școală bună, în nordul Capitalei. A căutat prin anunțuri de mică publicitate persoana 

care să „îl ajute” și a găsit-o. Un polițist local. Luarea în spațiu nu s-a făcut pe adresa polițistului, ci 

a unui pensionar binevoitor (sau neștiutor) care locuia fix lângă școala râvnită. Polițistul ajutase și 

alți părinți, așa că mulți dintre colegii copiilor amicului meu locuiau în acte într-un apartament de 

două camere. 

Un alt prieten a avut surpriza să constate că școala din Titan la care și-a înscris fiul are clase cu 

foarte mulți copii, deși prin zonă nu sunt așa mulți. A aflat apoi că școala este considerată a fi una 

„bună” pe o rază de câțiva kilometri, așa că zeci familii fac sacrificiul de a plăti „o atenție” unor 

binevoitori care îi primesc în spațiu lângă școala unde și-a dat copilul. 

 

Zeci de mii de familii din toată țara aleg an de an să își dea copiii foarte departe de locul unde 

locuiesc. Este o lege nescrisă a suburbiilor marilor orașe de la noi. Te muți cu casa „la țară”, la aer 

curat, la o casă mai mare, dar copilul, musai, trebuie dat la o școală „bună”, care este obligatoriu în 
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oraș. Și nici măcar oriunde în marele oraș, sunt doar câteva școli bune și punct. Ele sunt targetul, 

acolo trebuie să fii ca să reușească copilul tău în viață. 

Atât de căutate sunt aceste școli „bune” și atât de mult a crescut piața luării în spațiu, încât copii ai 

unor părinți care au învățat la o anumită școală, se regăsesc în afara zonei din care sunt selectați 

elevii respectivei școli, de parcă s-a dublat natalitatea în România. Pe această logică, a mutației 

lângă școala dorită, nu este departe momentul când blocul lipit de curtea școlii va găzdui, pe hârtie, 

toții elevii. 

 

Într-o epocă care permite munca online de acasă, este cu atât mai straniu este să vezi părinți 

„livrând” în fiecare dimineață copii foarte departe de casă, pentru ca apoi să se întoarcă la munca 

remote câteva ore și înapoi la școală. De cele mai multe ori, există o școală la câteva sute de metri 

de casă, școală la care copiii ar ajunge mergând pe jos. Dar așa stau lucrurile la noi. Plecăm din 

oraș, dar copiii ni-i trimitem înapoi. Pentru că școala de renume bun este tot ce contează, iar la 

periferie școala nu corespunde standardelor noastre, clar. Vrem la școala din oraș chiar dacă sunt 40 

de elevi în clasă, trei schimburi și „ore” de 35 de minute, cu pauze de 5 minute. Pentru că nu au 

unde să se extindă sau e prea complicat/ scump să ridici un nou corp de clădire, unele școli foarte 

solicitate au inaugurat containere în care învață elevii. 

 

Networking, mai mult decât educație 
Dar de ce sunt dispuse atât de multe familii de la periferia marilor orașe să sacrifice timp, bani și 

nervi în traficul din România ca să se plimbe în fiecare zi între școala ce bună și casă? Care este 

câștigul? Mai ales că cei mai mulți copii fac grădinița aproape de casă, de multe ori grădinițe și 

„after-uri” private. De ce deodată, chiar din clasa pregătitoare, apare nevoia de a căuta școlile 

„bune”? Răspunsul e foarte nuanțat și cred că ne așază în față o oglindă la care nu vrem să ne 

uităm.  

Am căutat în afara orașului case mai mari, mai frumoase decât oferta rămasă de pe vremea lui 

Ceaușescu. Dar nu ne-am mutat și cu sufletul „la țară”. Am rămas și am vrut să dovedim că suntem 

de la oraș. Așa că nu ne-a preocupat ce școli există, dacă există, pe lângă cartierul nostru nou nouț 

cu bariere la intrare. Nici dezvoltatorii și nici autoritățile locale n-au simțit presiune din partea 

noilor veniți de a construi noi școli. Sau să le mărească și modernizeze pe cele existente. Școlile 

orașelor satelit au rămas frecventate de vechii rezidenți, iar noii veniți, cu buletin de București, Cluj 

sau Timișoara, nu au adus nimic nou comunității, pentru că energia lor a fost în continuare 

îndreptată către relația cu metropola, acolo unde este viața socială, locurile de muncă și nu-i așa, 

școlile bune. 

Deci, care este câștigul? Pe scurt, este senzația de apartenență la elita țării. Să ai copilul în clasă cu 

copilul lui XXX sau XX de la Parlament/Guvern/ super companie etc este un prilej de mândrie și de 

viitoare, sperăm, legături de afaceri sau amoroase. 

 

Cât costă biletul câștigător – meditații din clasa a IV-a 
Ar fi al naibii de ieftin totuși să te coste doar câteva sute de euro și drumul stresant dus – întors ca 

să ajungi la o școală „bună”. La noi, educația devine tot mai scumpă, deși e gratuită. Meditațiile, un 

sistem privat și paralel de educație, îți pot asigura un loc la școala pe care o vrei pentru copilul tău. 

Dar, stai un pic, nu sunt suficiente meditațiile făcute cu profesorul de la clasă sau cu altul, din 

apropiere. Dacă vrei sa ajungi la un liceu bun, trebuie să faci meditații cu un profesor bun, de la acel 

liceu. Prieteni care vizează un astfel de liceu ne-au spus că acești profesori sunt greu de găsit (mare 

https://pressone.ro/cum-invata-copiii-din-bucuresti-in-containere-fara-aviz-isu-aceste-module-ofera-toate-conditiile-de-studiu
https://www.scena9.ro/article/interviu-eugen-panescu-arhitect-cluj-locuire
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surpriză) și sunt foarte, foarte selectivi. Nu poți să îl suni pe unul dintre acești maeștri când copilul 

tău este clasa a șaptea sau a opta, ca să îl primească la meditații. Nu, nu. E prea târziu. Dă-i un 

telefon când ai copilul în clasa a IV-a și poate găsește un loc pentru copilul tău. E bine să te 

pregătești din timp pentru examenul de liceu, nu-i așa?   

 
Ce urmează 
Unii părinți abandonează acest război - pentru că este un război al resurselor, al timpului, al 

nervilor. Dacă ai doi sau mai mulți copii, in cicluri școlare diferite, la școli diferite și cu extra 

activități, nu mai poți să faci față. Nici cu ajutorul partenerului de viață. Într-un oraș mare înseamnă 

că stai trei ore în trafic, poate mai mult în fiecare zi. Nu poți să mai faci față, chiar dacă lucrezi 

remote. 

Este și cazul nostru, care am decis să ne luăm copilul din oraș, de la o școală care ne-a plăcut foarte 

mult, dar care este cam depărtată de noi și pentru care nu am avut nevoie de mutație. Așa că îl dăm 

la școala de peste drum. E greu să mergi contra curentului. Peer presure, presiunea socială, este la 

cote înalte atunci când ceilalți prieteni de joacă ai lui Ingrid vor pleca în marea călătorie zilnică prin 

traficul bucureștean. Oare nu am greșit? Oare nu îi furăm copilului viitorul? Cât de bună este școala 

asta nouă? Și până la urmă, se poate școală fără stresul tuturor – al părinților, al bunicilor, al rudelor 

de toate gradele și mai ales al copiilor? Ca să ne (mai) liniștim, am întrebat puținii părinți pe care îi 

cunoaștem și care au făcut aceeași alegere ca noi. Așa am descoperit că numărul lor e în creștere. 

Tot mai mulți părinți riscă să își dea copiii la școala normală din cartier. 

 

Un prieten care a decis să plece recent cu familia din țară mi-a spus că, dincolo de salariu și condiții 

de muncă mai bune decât în România a contat și faptul că nu va mai face naveta cu copiii. Îi va 

înscrie la una din școlile de cartier, iar copii se vor duce pe jos la cursuri, eventual cu bicicleta. L-

am întrebat, vara aceasta, pe băiatul altei familii mutate în Olanda de vreo trei ani ce îi place mai 

mult în noua lui țară? „Școala”, a răspuns. 
sursa:  www.republica.ro, autor Sorin Barariu, 9 iulie 2022 

 

 

 

 ALFABETAR continuă să susțină reducerea și prevenirea decalajelor de 

literație la elevii din România și intră într-un amplu proces de dezvoltare 

 
„Raportul privind nivelul de literație al elevilor din 

România” (https://brio.ro/rapoarte/Raport_de_tara-nivel_literatie-Mai_2022.pdf) a semnalat că 

nivelul de literație al elevilor din România este semnificativ mai scăzut decât media europeană. 

 

Rezultatele acestuia indică faptul că doar 11% dintre elevi români se plasează în categoria 

„funcțional” și au dovedit că au capacitatea de a localiza, înțelege și sintetiza informația dintr-un 

text scris. 

 
 

http://www.republica.ro/
https://brio.ro/rapoarte/Raport_de_tara-nivel_literatie-Mai_2022.pdf
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În acest context, cu ocazia Zilei Internaționale a Literației, ALFABETAR și organizațiile care 

dezvoltă platforma reiterează faptul că dezvoltarea competențelor de literație este esențială pentru 

parcursul educațional al unui elev și sunt extrem de importante pentru dezvoltarea sa ca adult. 

 

42% dintre elevii de 15 ani din România se încadrează la analfabetism funcțional 
Potrivit „Raportului privind nivelul de literație al elevilor din România”, realizat în baza rezultatelor 

a 47.000 de teste de literație făcute de elevi din clasele I-VIII din toată țara, 42% dintre elevii de 15 

ani din România au finalizat ciclul primar fără să știe să scrie, să citească sau să înțeleagă ce au citit. 

„Avem multă încredere în învățătorii și profesorii din România și încercăm să îi sprijinim prin 

investiții în dezvoltarea de programe naționale și resurse relevante pe care să le poată folosi în 

activitatea didactică. Soluțiile pentru scăderea decalajelor de literație trebuie să fie urgent puse în 

practică pe scară largă, fie și pentru că există un raport direct între gradul de literație și avuția 

națională a României. Avem cu toții nevoie de tineri educați, care să devină, pe termen lung, 

cetățeni activi, care își ating pe deplin potențialul în carieră și viața personală”, a declarat Flavia 

Popa, Secretarul General al BRD.  

 

ALFABETAR, într-o nouă versiune, pentru susținerea învățătorilor din România  
ALFABETAR este platforma de literație care ajută educatorii, învățătorii și profesorii să măsoare și 

să preîntâmpine sau să depisteze decalajele de literație la copii. Platforma oferă sprijin  profesorilor 

nu doar în lucru cu elevii care au deja decalaje, ci îi ajută pe aceștia și să prevină instalarea 

decalajelor de scris, citit și înțelegerea textului. 

Începând cu anul acesta, Digital Nation s-a alăturat ALFABETAR pentru a marca noi etape de 

transformare digitală. Platforma se află în prezent într-un amplu proces de transformare pentru o 

versiune actualizată și mult mai orientată către rezultatele pe care le înregistrează elevii din clasele 

I-IV, fiind astfel vizați în mod special învățătorii. Aceștia vor avea la dispoziție o resursă digitală, 

performantă, pe care să o poată folosi constant în lucru la clasă cu elevii. 

„ALFABETAR a intrat într-un amplu proces de dezvoltare pentru că ne dorim să susținem în 

continuare reducerea decalajelor de literație ale elevilor din România. Prin schimbările pe care le 

aducem în platformă ne concentrăm mai mult pe învățători, pentru că aceștia sunt o resursă cheie în 
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literație, dat fiind faptul că abilitățile de scriere și citire se fixează în clasele I-IV”, a declarat Silvia 

Toth, Director de Programe Educaționale la AVE. 

„Platforma ALFABETAR este acum în teste într-o nouă versiune care va fi lansată până la finalul 

anului. Ea va presupune, printre altele, o experiență de formare a competențelor pentru învățători, 

posibilitatea de testare a competențelor de literație ale copiilor, mai multe elemente de comunitate și 

un parcurs pentru utilizatorul platformei explicat pas cu pas”, a adăugat Paul Apostol, Fondator 

Digital Nation. 

 

Programul pilot va dura până în decembrie 2022, însă în tot acest timp forma inițială a platformei 

este încă disponibilă online, pe www.alfabetar.ro 

Platforma poate fi accesată gratuit de orice educator, învățător sau educator, din orice instituție de 

învățământ din România. Resursele oferite de ALFABETAR sunt dezvoltate în acord cu programa 

școlară, iar instrumentele disponibile aici îi ajută pe educatori, învățători sau profesori să folosească 

resurse personalizate în timpul orelor de curs, în funcție de nevoile specifice de învățare. 

 

ALFABETAR (www.alfabetar.ro), resursele didactice și instrumentele de evaluare pe care le 

include au fost dezvoltate de: Fundația Noi Orizonturi, Asociația OvidiuRo, InfinitEdu, BRIO, 

AVE (Asociația pentru Valori în Educație). Platforma a fost realizată cu susținerea BRD Groupe 

Société Générale, BRD Asset Management și BRD Asigurări de Viață. 
sursa: www.stiriong.ro, 8 sept 2022 

 

 Școala lucrurilor făcute pe jumătate 

 

 
Foto: Profimedia Images 

 

Una dintre lecțiile pe care părinții se străduiesc mereu să o dea copiilor este aceea de a nu face 

lucrurile pe jumătate. Ne dorim să se deprindă să își ducă sarcinile la bun sfârșit, să prețuiască 

lucrul făcut temeinic, să persevereze atunci când dau de greu. Un om care procedează astfel are o 

viață mai bună decât unul obișnuit să renunțe ușor. La fel o țară în care se construiește durabil o 

duce mai bine decât una în care se lucrează de mântuială. 

http://www.alfabetar.ro/
http://www.stiriong.ro/
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Și totuși, în România, educarea și îngrijirea noilor generații sunt făcute de multă vreme doar pe 

jumătate. Un raport dat publicității de Banca Mondială în urmă cu doi ani a scos la iveală că un 

copil născut în România va atinge doar jumătate din potențialul de productivitate a unui adult 

complet educat și sănătos. Indexul Capitalului Uman (HCI) realizat de Banca Mondială măsoară 

nivelul de cunoștințe și abilități, pe care un copil născut în prezent se poate aștepta să îl obțină până 

la vârsta de 18 ani, luând în considerare riscurile asociate educației și sănătății precare într-o 

anumită țară. 

 

Ani puțini de școală și educație de slabă calitate 
Fundație pentru educație. Carte cu carte. Raportul din 2020 a inclus o analiză pe 10 ani a dezvoltării 

capitalului uman în 103 țări, inclusiv în România. Aceasta indică faptul că un copil român va avea o 

productivitate de doar 58%, când va ajunge la maturitate, față de cât ar putea avea dacă ar beneficia 

de servicii de educație și sănătate adecvate. Potențialul de productivitate din prezent este mai mic 

decât cel de 60%, înregistrat în 2010, și sub media din regiunea Europa și Asia Centrală, ce include 

ce-i drept și țările cu venituri ridicate. Conform, sursei citate, raportul reflectă nevoia unor 

îmbunătățiri urgente a situației în sănătate și educație. În ceea ce privește educația, un copil din 

România se poate aștepta să finalizeze 11,8 ani de învățământ preșcolar, primar și secundar până la 

vârsta de 18 ani, comparativ cu 12,6 ani în 2010. Spre comparație, un copil în Franța se poate 

aștepta să finalizeze 13,8 ani de studii.  

 

Însă nu doar durata școlarizării este mai redusă în țara noastră, ci și calitatea învățării. „Atunci când 

anii de școlarizare sunt ajustați la calitatea învățării, Banca Mondială estimează că un copil din 

România beneficiază de doar 8,4 ani de învățare: un decalaj de învățare de 3,4 ani față de perioada 

de școlarizare. De asemenea, cei care studiază în România obțin un scor de 442 pentru rezultatele 

învățării pe o scară în care 625 reprezintă un nivel avansat și 300 reprezintă un nivel minim. În ceea 

ce privește sănătatea, procentul tinerilor cu vârsta de 15 ani care vor supraviețui până la vârsta de 60 

de ani se ridică la doar 88%, comparativ cu, 93% în Franța sau 95% în Suedia”. 

 

Jumătate dintre copii se pierd pe drum 
Un alt indicator al educației făcute pe jumătate în România este rata ridicată a analfabetismului 

funcțional, pe toate cele trei paliere: citire - 41%, științe - 44%, matematică - 47%. Un altul este 

numărul mare de copii care se pierd pe drum în ceea ce ar trebui să fie perioada de școlarizare. Doar 

unul din doi adolescenți dintre cei care au absolvit clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018 a ajuns să 

ia Bacalaureatul anul acesta, potrivit datelor oficiale analizate de World Vision România. Peste 170 

de mii au absolvit clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018. Dintre aceștia, 84.880 au ajuns anul 

acesta să promoveze Bacalaureatul. 

În comparație cu alte țări europene, România are o rată ridicată de părăsire timpurie a școlii. 

Conform definiției date la nivel european, o persoană care părăsește timpuriu școala are vârsta 

cuprinsă între 18 și 24 de ani, a absolvit cel mult gimnaziul și nu este implicată în niciun program 

de educație sau formare ulterioară. Peste tot în UE, acest indicator a scăzut sistematic, ajungând de 

la media de 13% în 2011 la 10% în 2021. Potrivit Eurostat, România avea însă în 2021 cel mai mare 

procent de tineri care părăsesc timpuriu școala din UE, 15%, în timp ce la polul opus, în Croația, 

procentul este de 2%. 

 

Productivitatea din România este la două treimi din media țărilor OECD 

https://www.worldbank.org/ro/news/press-release/2020/09/16/romania-needs-urgent-investment-in-human-capital
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220523-1
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Gradul scăzut de pregătire îi împiedică pe acești tineri să obțină joburi care necesită calificare înaltă 

și îi vulnerabilizează din punct de vedere economic și social. Dincolo de consecințele în plan 

individual, acest fenomen are consecințe la nivel național. 

 

Datele OECD arată că o populație slab educată are o productivitate mai scăzută și, în consecință, o 

economie mai puțin performantă. O analiză făcută în acest an de OECD economiei României a scos 

la iveală că aici productivitatea este la două treimi din media înregistrată în țările OECD, iar piața 

muncii se confruntă cu serioase provocări. 

„Populația cu vârstă de muncă a scăzut datorită îmbătrânirii și emigrației. Și în trecut lipsa de forță 

de muncă a împiedicat dezvoltarea economică și acest lucru va continua și în viitor. Este necesară 

îmbunătățirea participării și asigurarea dobândirii de competențe necesare de către forța de muncă”, 

au subliniat reprezentanții OECD. 

 

Așadar este nevoie să investim inteligent în educație nu doar pentru a scoate un număr mare de 

oameni din situații de risc. Ci pentru a scoate din situația de risc întreaga țară. 
sursa: www.republica.ro, autor Raluca Ion, 9 iunie 2022 
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