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 Noutăți de la Ministerul Educației 

 Comunitatea Accelerator ONG se extinde. Noi organizații se pot alătura programului de 

dezvoltare organizațională 

 Asociația HELP Autism ajută ONG-urile să devină parteneri viabili în integrarea persoanele 

cu dizabilități în societate 

 La școală în Belgia, fiica mea dă teze la zece materii. Subiectele examenelor sunt 

interesante, iar fiica mea le vede ca pe niște provocări plăcute 

 „Am greşit, ce cred ceilalţi despre mine acum?” Despre perfecționism, sacul plin cu pietre 

pe care mulţi îl poartă în spate din copilărie 

 

 

 

                                                                         Noutăți  

 
 A fost publicat Ghidul de implementare pentru Schema de Granturi Programul 

Național Reducerea Abandonului Școlar - runda 1, finanțată prin Componenta C15 - 

Educație a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă 

 

Data publicării: 26 Octombrie, 2022 

 

Ministerul Educației, în colaborare cu Banca Mondială, a realizat și publicat Ghidul beneficiarului 

- Schema de granturi PNRAS (inclusiv anexele).  

 
Documentul își propune să răspundă la toate posibilele întrebări adresate atât de către inspectoratele 

școlare, cât și de către beneficiari, având scopul de a fi un instrument de sprijin pentru școli în 

implementarea proiectelor. Ghidul include informații cu privire la managementul proiectelor pentru 

respectarea indicatorilor, asigurarea vizibilității, raportări, flux de activități, sustenabilitate, acte 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/PNRAS/GHID_PNRAS.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/PNRAS/GHID_PNRAS.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/PNRAS/Anexe_Ghid_PNRAS.rar
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adiționale etc. De asemenea, oferă informații și clarificări privind aspectele financiare, juridice, 
derularea achizițiilor publice și alte elemente necesare pentru o implementare optimă. 

Reamintim că, în cadrul primei runde a Schemei de Granturi Programul Național Reducerea 

Abandonului Școlar (PNRAS), au fost semnate 1.409 contracte de finanțare cu unitățile de învățământ 

ale căror proiecte au fost admise. 

Suma totală contractată a fost de 962,032,795.32 lei (fără TVA). 

 

Acest prim pas din Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar va fi urmat de două noi 

apeluri de proiecte pentru școlile cu risc ridicat și mediu de abandon școlar (potrivit indicatorului MATE 

- Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație) și de un apel destinat școlilor mici. În acest mod, cel 

puțin 2.500 de unități de invățământ preuniversitar de stat vor beneficia de sprijin în funcție de nevoile 

și de problemele specifice care conduc la abandon și la părăsirea timpurie a școlii. 

sursa: https://edu.ro/comunicat_presa_100_2022_publicare_ghid_PNRAS 

 

 

 Comunitatea Accelerator ONG se extinde. Noi organizații se pot alătura 

programului de dezvoltare organizațională 
 

Asociația Young Initiative și Fundația World Vision România au lansat un apel suplimentar de 

înscriere în programul de dezvoltare organizațională Accelerator ONG adresat ONG-uri din 

România active în mediul rural și urban mic sau în domenii precum mediu, drepturile omului și 

educație civică. 

 

●       Prezentul Apel Suplimentar vine în completarea grupului-țintă selectat în primăvara 2022 

odată cu demararea Programului; 

●       Se vor selecta până la 5 ONG-uri care vor deveni parte din Program pe o durată de 8 luni, 

beneficiind într-un ritm adaptat de oferta Programului; 

●       Termenul limită de înscriere este 3 noiembrie 2022. 

 

Programul Accelerator ONG este o componentă esențială a proiectului “Acceleratorul de 

Sustenabilitate pentru ONG-uri”, derulat de Asociația Young Initiative și Fundația World Vision 

România cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, 

Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a crește 

capacitatea organizațiilor non-profit din România de a implementa procese de dezvoltare 

organizațională care să ducă la un impact sporit în comunitate. 

 

Prin programul Accelerator ONG, organizațiile beneficiare sunt susținute în mod direct prin sesiuni 

de mentorat și coaching pentru a dezvolta strategii de creștere și transformare organizațională. Pe 

durata programului, organizațiile trec printr-o evaluare organizațională, dezvoltă un plan de 

dezvoltare organizațională și pun în aplicare obiectivele agreate împreună cu coach-ul dedicat, în 

vederea dezvoltării unei activități sustenabile cu impact în comunitate și rezultate pe termen lung. 

,,Prin Accelerator ONG avem acces la mentorat și la contexte de dezvoltare organizațională care 

ne ajută să vedem cu certitudine și claritate ce avem nevoie să îmbunătățim, cum să construim 

reziliență în modul de lucru, cum să planificăm obiective pe termen lung și cum să sprijinim mai 

https://www.edu.ro/PNRAS
https://www.edu.ro/PNRAS
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bine, într-un mod autentic, elevii, părinții și profesorii pentru a putea clădi și duce învățarea la un 

nivel mai înalt. De asemenea, avem oportunitatea să facem parte dintr-o comunitate cu aceleași 

interese și valori din domeniul ONG-urilor, ceea ce ne oferă acces la învățare continuă și schimb 

de bune practici.” reprezentant  Asociația Inițiativă în educație (InEdu), înscrisă în program în 

cadrul primului apel de selecție. 

 

Complementar intervenției directe, toate organizațiile participante la program vor beneficia în 

perioada următoare de o componentă de învățare prin pilotarea a trei cursuri în format MOOC 

(Massive Open Online Course) dezvoltate în cadrul proiectului, pe tematici precum: Reziliență 

Organizațională, Comunicare Nonprofit, Bună Guvernanță. Mai mult decât atât, vor lua parte la 

întâlniri de lucru în format fizic și vor fi integrate într-o comunitate online de învățare unde vor 

putea face schimb de bune practici și învăța unii de la alții. Întregul proces de transformare 

organizațională se va adapta la nevoile și capacitatea fiecărei organizații, iar toate obiectivele și 

sarcinile vor fi stabilite de comun acord.  

 

Organizațiile care doresc să se alăture programului de dezvoltare organizațională Acceleratorul de 

ONG-uri se pot înscrie în etapa de selecție în perioada 20 octombrie 2022 – 3 noiembrie 

2022. Informațiile despre apelul de înscriere se găsesc pe website-ul proiectului 

la https://www.accelerator-ong.ro/apel-suplimentar-selectie-accelerator-ong/ 

 

Înscrierea în program se realizează prin completarea unui formular de autoevaluare a dezvoltării 

organizaționale, urmat de completarea formularului de înscriere în program. Organizațiile aplicante 

vor fi evaluate de către experți în sectorul ONG, cu o vastă experiență în dezvoltarea sectorului non-

profit din România, iar rezultatele finale vor fi publicate în prima parte a lunii noiembrie. 

 

Mai multe informații despre programul Accelerator ONG pot fi obținute atât pe site-ul 

proiectului  https://www.accelerator-ong.ro/ , cât și prin contactarea organizatorilor la adresa de e-

mail anamaria_motateanu@wvi.org 
sursa: www.stiriong.ro, 25 oct 2022 

  

 

 Asociația HELP Autism ajută ONG-urile să devină parteneri viabili în 

integrarea persoanele cu dizabilități în societate 

 În România trăiesc 40.000 de persoane cu autism, însă în evidența 

statului figurează doar 15.537 de copii și adulți. Anual în România, 1.000 de copii sunt diagnosticați 

https://www.accelerator-ong.ro/apel-suplimentar-selectie-accelerator-ong/
https://www.accelerator-ong.ro/
mailto:anamaria_motateanu@wvi.org
http://www.stiriong.ro/
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cu autism, iar 1 copil cu autism din 4 nu merge la școală sau grădiniță, deși are vârsta potrivită. În 

Europa, mai puțin de 10% dintre adulții cu autism au un loc de muncă, în timp ce în România 

procentul este de 1%. 

 

40% din persoanele cu Tulburare de Spectru Autist (TSA) din comunitate au nevoie de servicii de 

terapie, precum și de îngrijire, de locuire, de integrare pe piața muncii, însă, pentru a avea acces real 

la integrare în comunitate, este nevoie de un efort comun public-privat pentru creșterea programelor 

de acces la servicii sociale, educaționale și de sănătate. 

În contextul în care 1/3 din serviciile sociale dezvoltate la nivel național sunt private/ONG-uri 

(conform Ministerului Muncii), organizațiile non-profit au nevoie de întărirea capacității 

organizaționale pentru a fi parteneri viabili în comunitate. 

 

Așadar, ce pot face organizațiile non-profit pentru ca parteneriatele cu instituțiile publice să fie mai 

fructuoase și benefice persoanelor cu TSA? Care este rolul primăriilor, direcțiilor locale și ce 

resurse pot pune la dispoziție acestea? Cum pot coopera mai bine mediul privat și cel public? 

La aceste întrebări își propune să răspundă proiectul „Bune practici în parteneriate public-private 

pentru intervenția în TSA și alte problematici sociale”, derulat de Asociația HELP Autism, lansat 

marți, 25 octombrie, în cadrul unei conferințe online, în prezența reprezentanților partenerilor 

proiectului, Primăriei Sector 3 și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 3. 

 

„Mi-aduc aminte cu mare drag cum am sădit picătură cu picătură începuturile primului 

parteneriatului, care este pentru mine un parteneriat pe viață. Suntem în simbioză, de aproape 9 ani, 

iar acum ne aflăm în momentul în care vrem să construim proiecte doar împreună, pentru că ne dăm 

seama fiecare dintre noi de importanța și rolul pe care îl joacă cealaltă instituție pentru binele 

beneficiarilor și cauzei pe care o reprezentăm.” - Daniela Bololoi, Președinte HELP Autism 

Derulat pe o perioadă de 14 luni, începând din august 2022, proiectul își propune să crească 

capacitatea organizațională a 20 de ONG-uri din municipiul București și Ilfov, prin instruirea a 60 

de persoane din rândul societății civile (membrilor, voluntarilor sau angajaților ONG-urilor). În 
plus, proiectul își propune să întărească colaborarea dintre instituțiile publice și organizațiile non-

profit și să creeze un ghid de bune practici și recomandări în parteneriatele public-private pentru 

serviciile sociale, monitorizând și evaluând gradul de acoperire a nevoilor privind serviciile sociale 

dedicate persoanelor cu dizabilități, în special cu TSA, în comunitatea Sectorului 3, alături de 

reprezentanții Primăriei Sector 3 și DGASPC Sector 3. Organizațiile și persoanele interesate se pot 

înscrie în proiect accesând website-ul Asociației HELP Autism. 

 

Proiectul „Bune practici în parteneriate public-private pentru intervenția în TSA și alte problematici 

sociale” este derulat de Asociația HELP Autism și se ridică la o valoare totală de 413,094.01  lei, 

fiind cofinanțat în proporție de 98% din Fondul Social European, prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014-2020, codul SIPOCA/SMIS2014+: 1090/151449. 

www.poca.ro 
sursa: www.stiriong.ro, 27 octombrie 2022 

 

https://fb.watch/goFduUShWR/
https://helpautism.ro/puls-help-autism/bune-practici-in-parteneriate-public-private-pentru-interventia-in-tsa-si-alte-problematici-sociale
https://www.poca.ro/
http://www.stiriong.ro/
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 La școală în Belgia, fiica mea dă teze la zece materii. Subiectele 

examenelor sunt interesante, iar fiica mea le vede ca pe niște provocări 

plăcute 
 

 
Foto: Getty Images 

 

Când era la școală în România, fiica mea dădea teze la două materii - română și matematică. Când 

aceste două testări se apropiau, venea sezonul emoțiilor toxice. Așa un stres, pentru ea, pentru mine, 

anxietate, frică, nervi, deși presiunea de acasă pentru note era zero. Dădea tezele, iar când ele 

veneau erau însoțite de acel ritual la care școala românească e maestră - ăla e prost, ăla e bun, ăla a 

luat 8, ăla 5, ăla 10. Un exercițiu magistral de tâmpenie anti-pedagogică. Nota era mâzgâlită pe 

foaie, așa, fără nicio explicație. Eșecul era marcat cu orice sutime scăzută din 10, într-un festival 

debil al comparațiilor sterile. 

De când e la școală în Belgia (la Școala europeană), fiica mea dă teze la zece materii. Adică orice, 

mai puțin religie și sport. Tezele sunt organizate ca examenele de bacalaureat, de la subiecte, la 

orele petrecute în testare. Când aceste testări se apropie, fiica mea e senină și, pentru multe materii 

(alea care o interesează), nerăbdătoare să vadă cât știe. Subiectele examenelor sunt interesante, iar 

fiica mea le vede ca pe niște provocări plăcute. La română, de pildă, a avut de comparat două texte - 

Cărtărescu și Macedonski - și să argumenteze că ideile valoroase rezistă timpului. 

 

În plus, a scris un eseu despre ce înseamnă normalitate în epoca noastră. I-a plăcut atât de mult 

textul din Cărtărescu că, venind acasă, a luat din bibliotecă Melancolia să o citească. La biologie au 

avut de explicat ce se întâmplă cu corpul uman, pornind de la o situație posibilă de la un festival de 

muzică - ce se întâmplă dacă iei anumite droguri, cum reacționează corpul la alcool, soare puternic, 

deshidratare, oboseală extremă etc. Testul, în sine, a fost un manual de supraviețuire pentru toate 

tâmpeniile pe care și le poate face un adolescent la un Untold. La engleză au avut de construit un 

https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=bDhKhl.Scx.xTUQFLr45K5bfDhuITtrSFQQoAh1f.pP.l7/stparam=pkngglnncr/fastid=cefnzzffebgssxbxsbgcnfqtbckb/sarg=58B6DC91A4382D44/inner=;/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB28713388.349123808%3Bdc_trk_aid%3D540665763%3Bdc_trk_cid%3D180535500%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=bDhKhl.Scx.xTUQFLr45K5bfDhuITtrSFQQoAh1f.pP.l7/stparam=pkngglnncr/fastid=cefnzzffebgssxbxsbgcnfqtbckb/sarg=58B6DC91A4382D44/inner=;/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB28713388.349123808%3Bdc_trk_aid%3D540665763%3Bdc_trk_cid%3D180535500%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D
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eseu despre internet pornind de la un articol despre două puștoaice care promovează cărți pe 

TikTok, dar și o paralelă între Ibsen și Tennessee Williams. La germană au scris o scrisoare despre 

biletul de 9 euro pe lună la transportul public oferit de guvernul Germaniei vara asta. 

De-abia așteaptă examenele la artă și istorie - sunt și materiile ei preferate și profesorii îi sunt foarte 

dragi, așa că vrea să vadă ce subiecte le-au pregătit. 

Niciodată aici nu a știut ce note iau alții la examene, decât așa, întâmplător, vorbind cu colegii. 

Lucrările se pun pe bănci cu fața în jos, ca nimeni să nu vadă nota dacă tu nu vrei asta. Dar 

întotdeauna a primit nu o notă mâzgâlită pe lucrare, ci recomandări despre cum ar putea fi lucrarea 

mai bună. Și nu numai punctual, despre subiectele date, ci și despre cum să gestioneze mai bine un 

test. Ce s-a întâmplat practic, la aproape toate materiile, e că a crescut anii ăștia în raport cu ea 

însăși - e și bizar să crești în raport cu alții.  

 
Prin urmare, în loc să îi punem pe copii să alerge toți, laolaltă, pe același culoar, dându-și ghionturi 

unii altora, împiedicându-se unii de alții, cu două, trei excepții care aleargă foarte repede și scapă 

astfel de această îngrămădeală, mai bine le dăm tuturor culoarul lor de alergare și îi antrenăm, pe 

fiecare, să-și găsească ritmul. S-ar putea ca așa să avem mai mulți alergători de cursă lungă 

performanți. 

Text preluat de pe contul de Facebook al autoarei 
sursa: www.republica.ro, autor Ana-Maria Caia, 2022 

 

 

 „Am greşit, ce cred ceilalţi despre mine acum?” Despre perfecționism, 

sacul plin cu pietre pe care mulţi îl poartă în spate din copilărie 

 

 
Foto: Mocrogen Images / Sciencephoto / Profimedia 

 

Recent, în cabinet, am fost întrebată de un client: “nu ar trebui să încercăm să facem totul cȃt mai 

bine?” 

Probabil v-aţi aştepta ca răspunsul meu să fi fost afirmativ. 
Dar lucrurile nu stau chiar aşa, deşi la prima vedere ar putea părea corect. 

Să o luăm pas cu pas: da, este bine ca fiecare persoană să se vadă pe sine ca o fiinţă care 

progresează continuu, să îşi stabilească direcţii de creştere personală şi să profite de oportunităţile 

http://www.republica.ro/
https://republica.ro/autor/ana-mariacaia
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de a învăţa, de a achiziţiona noi abilităţi, de a se perfecţiona. Pȃnă aici fraza de mai sus pare să fie 

corectă, şi chiar este, dintr-un anume punct de vedere. 

 

Pe de altă parte, ea ascunde şi o capcană – aceea a faptului că nu prea lasă loc de a fi mulţumit de 

sine: pentru că mereu este loc de mai bine şi deci mereu mai e de avansat, niciodată nu e suficient. 

Şi uite aşa aducem în discuţie două concepte: perfecţionismul, pe de-o parte, şi satisfacţia lucrului 

bine făcut, pe de altă parte. 

Diferenţa dintre cele două este legată de motivaţia care stă în spatele lor: dacă în cazul satisfacţiei 

pentru lucrul bine făcut stă încrederea în sine iar rezultatul este mulţumirea personală şi întărirea 

stimei de sine, în spatele perfecţionismului stau teama de a nu fi suficient de 

bun, nesiguranţa şi angoasa eşecului. Drept rezultat, după ce încheie o sarcină, perfecţionistul se 

va teme să nu fi făcut vreo greşeală, să nu fi uitat vreun mic detaliu, să nu fi ratat complet obiectivul 

… şi în loc să fie mulţumit de sine, se va lăsa în continuare pradă anxietăţii. 

 

Perfecţionismul este un adevărat sac plin cu pietre pe care mulţi îl poartă în spate. Acest sac a fost 

dobȃndit în copilărie – de obicei atunci cȃnd părinţii au insistat pe rezultate şi nu pe procesul 

învăţării (şi nu mă refer doar la învăţarea şcolară ci cam la orice fel de obicei dobȃndit de copil). 

De fapt aceasta este una din marile tare ale perfecţionismului: acela de a atribui toată valoarea 

rezultatului final, uitȃnd că drumul spre obţinerea acelui rezultat este de fapt procesul formativ. Ca 

să dau un exemplu strict şcolar, pentru un copil nu faptul că poate prezenta învăţătoarei o pagină cu 

liniuţe paralele perfecte este important, ci procesul prin care îşi reglează motricitatea fină a mȃinii 

pentru a o deprinde cu scrisul. Nu nota 10 la matematică este importantă în sine (rog orice adult să 

îmi spună cȃnd, după terminarea școlii, a mai fost vreodată întrebat de nota de la teza la 

matematică), ci faptul că un copil a învăţat să rezolve probleme – probleme care vor reveni sub 

diferite forme în viaţa reală şi pe care va şti să le abordeze. Notele de la şcoală sunt o măsură a 

procesului de învăţare, iar o notă mai proastă ar trebui să fie un semnal că procesul nu a fost înţeles 

sau că nu s-au făcut suficiente eforturi. Atȃta vreme cȃt părintele nu sesizează progresul ci se uită 

numai după premiul copilului, cu care se poate lăuda în faţa vecinilor, copilul va deveni 

perfecţionist. Cu alte cuvinte, ca adult, nici măcar nu va încerca să facă vreun lucru nou, pentru că 
ştie că nu îl va face la nivel superior, iar faptul că încercȃnd va învăţa ceva nu pare să fie o 

recompensă suficientă faţă de rușinea eşecului, fie el şi unul parţial. 

Altă sursă a perfecţionismului este legată de faptul că unii copii au crescut cu ideea că dacă nu vor 

avea rezultate suficient de bune, nu vor fi iubiţi. Poate că uneori părinţii chiar au fost bine 

intenţionaţi, au crezut că stimulează copilul, dar atunci cȃnd ceva ce nu a ieşit foarte bine este motiv 

de critici repetate, deja copilul (care nu are structurile cognitive complet dezvoltate) va creşte 

convins că doar prin excelenţă poate să se facă acceptat sau iubit. Mai mult decȃt atȃt, acei părinţi 

super-critici sunt şi internalizaţi (mai mult despre asta aici) şi continuă să împingă spre 

perfecţionism şi adultul. 

 

Ei bine, cum va fi ca adult un astfel de copil? 

Mai întȃi că îşi va impune şi sieşi şi celorlalţi standarde excesiv de înalte, şi va fi super-critic atunci 

cȃnd acestea nu sunt respectate. Asta înseamnă că va fi veşnic nemulţumit, şi de sine şi de ceilalţi, şi 

niciodată nu-şi va permite să se aprecieze pe sine. Mai mult, şi celorlalţi va fi tentat să le găsească 

https://liviabutac.ro/uncategorized/despre-parinti-super-critici-si-pitici/
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defecte, va uita că şi ceilalţi (ca şi el însuşi) sunt umani, deci imperfecţi, ceea ce va duce, în timp, la 

relaţii tensionate cu cei din jur. 

In al doilea rȃnd se va teme mereu de posibile greşeli. Fie de cele care s-ar putea să fi fost făcute, în 

lucrări sau proiecte deja predate, apoi de cele posibile în viitor. Pe lȃngă faptul că astfel de temeri 

întreţin o continuă anxietate, ele reprezintă şi un handicap serios în acţiune: perfecţionistul va tinde 

să procrastineze sau chiar să renunţe la unele lucruri, de teama de a nu greşi. 

In al treilea rȃnd perfecţionistul va fi mereu preocupat de părerea celor din jur – de fapt, în forul lui 

interior, încă încearcă să îşi convingă părinţii că merită să fie acceptat, pentru că este “perfect”. 

După fiecare greşeală îşi va imagina că şi-a pierdut definitiv aprecierea celor din jur, neobservȃnd 

că ceilalţi văd omul în ansamblu şi nu doar acele greşeli pe care perfecţionistul le consideră “păcate 

capitale”. 

Şi uite aşa, încet-încet, perfecţionistul se va izola de lume, se va închide într-o fortăreaţă (pentru a 

nu permite nimănui să îi vadă greşelile), va deveni din ce în ce mai nesigur pe sine; evident, totul va 

fi însoţit de o mare suferinţă psihologică. Prin toate astea nu va face altceva decȃt să îşi auto-

întărească perfecţionismul: deoarece nu testează realitatea, va continua să creadă că bariera între 

sine şi lume se datorează necesităţii de a excela în absolut orice, şi nu anxietăţii proprii. 

 

Cum arată însă o persoană care are mȃndria lucrului bine făcut? Spre deosebire de perfecţionist, o 

astfel de persoană va valoriza procesul de învăţare mai mult decȃt rezultatul final. In consecinţă, se 

va concentra pe a face cȃt de bine poate face, a învăţa din greşeli dar şi a fi satisfăcut cȃnd a reuşit 

ceva. Persoana în cauză îşi construieşte excelenţa bazat pe încredere, nu pe teama de eşec. 

Şi uite aşa ajung să revin la întrebarea clientului meu. Nu cred că formularea “să facem cȃt mai 

bine” este cea mai limpede. Eu aş spune că este în regulă să dorim să ne dezvoltăm, dar este bine să 

ne propunem mai degrabă obiective specifice decȃt nebulosul “cȃt mai bine”. Odată ce le-am atins, 

să ne bucurăm că am reuşit, sa ne capitalizăm resursele şi să ne propunem alte obiective. Aş mai 

spune că a renunţa dacă nu suntem convinşi că vom reuşi impecabil este păgubos, că putem să 

învăţăm şi din greşeli. Aş mai adăuga şi că nu oamenii în general sunt necruțători cu greşelile, ci 

tindem uneori să îi portretizăm aşa noi înşine, în oglindă cu faptul că pe noi nu ne acceptăm ca fiind 

uneori failibili. 
 

Mai mult, aş recomanda perfecţioniştilor sa ceară ajutor atunci cȃnd simt că au nevoie de el, iar – 

dacă ajutorul nu aduce exact rezultatul perfect, să încerce să vadă că celălalt poate are o cale diferită 

de rezolvare, sau pur şi simplu să se bucure de căldura umană care se află în spatele ajutorului 

oferit. 

 

Nu că ar fi simplu pentru cineva să renunţe la perfecţionism. Este extrem de greu, deoarece – ca 

orice schemă interiorizată în copilărie – a devenit atȃt de familiar încȃt a o rupe cu asta este aproape 

de neconceput. Dar nu este imposibil: se poate face, cu paşi mărunţi, dar consecvenți. 

Ar fi mai întȃi a stabili standarde realiste: a spune nu “cat mai bine” ci “acesta este nivelul cu care 

decid să fiu mulţumit”. Asta e de aplicat şi pentru sine, şi pentru cei din jur. A încerca să vezi mai 

mult din intenţiile bune ale celorlalţi decȃt a te simţi rănit cȃnd ei nu s-au comportat conform unor 

standarde extrem de înalte, a practica înţelegerea faţă de micile scăpări cotidiene, a vedea pe lȃngă 

un mic defect şi restul întregului, sunt alţi paşi înainte. E de făcut şi proba realităţii: “am greşit, ce 

cred ceilalţi despre mine acum?” – aţi fi mirați să vedeţi cȃt de puţini au remarcat greșeala, sau şi-au 
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schimbat total părerea despre un om după o greşeală. Şi mai ales sunt de capitalizat toate acele 

multe reuşite, precum şi resursele personale care le-au făcut posibile. Şi nu în ultimul rȃnd, ar fi de 

înţeles că uneori e mai bine să faci ceva imperfect la timp, decȃt ceva perfect … niciodată. 
sursa: www.republica.ro, autor Livia Butac 

 

 

Un lucru frumos nu este niciodată perfect. 
proverb egiptean 

 

Viaţa nu ne poate face perfecţi. Tot ce este perfect aparţine unui muzeu. 
Erich Maria Remarque 

 
Este în regulă să faci greşeli; orice om nu este perfect întrucât, dacă ar există 

perfecţiunea, noi nu am mai exista… 
Stephen Hawking 

 

Nu te teme de perfecțiune, nu o vei atinge niciodată …  
                                                                                                                             Salvador Dali 

 

 
 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/
http://proverbe.citatepedia.ro/din.php?d=proverbe+egiptene
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Erich+Maria+Remarque
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Stephen+Hawking

