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                                                                         Noutăți  
 

 Ministerul Educației a prezentat reformele din învățământul dual în 

cadrul unui eveniment Rethink Romania 

 

Data publicării: 6 Decembrie, 2022 

 

Luni, 5 decembrie, la sediul Ministerului Educației, a avut loc o prezentare a noilor reforme din 

învățământul profesional dual, în cadrul unui eveniment organizat de Rethink România cu sprijinul 

Ministerului Educației. Au avut intervenții Ligia Deca, Ministrul Educației, Dragoș Anastasiu, 

Președintele Rethink Romania și Sorin Decă, secretar general adjunct al Ministerului Educației.  

 

Au fost prezentate, între altele, noile consorții integrate pentru învățământul dual și noile 

reglementări care permit organizarea de programe universitare în regim dual. La dezbatere au 

participat peste 100 de persoane din mediul business, care au formulat observații și sugestii asupra 

pachetului de măsuri propuse și au adresat întrebări cărora le-au răspuns reprezentanții Ministerului 

Educației. 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=702580114517094
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=702580114517094
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„Prin intermediul consorțiilor regionale pentru învățământul dual se vor compatibiliza cererea și 

oferta forței de muncă, iar în acest sens actul educațional va fi conectat permanent cu piața forței de 

muncă. Alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 338 de mil. de euro, valoare 

eligibilă din PNRR, fără TVA, iar valoarea maximă a unui proiect aferent unui consorțiu este de 

21,12 mil. de euro”, a declarat Ligia Deca, Ministrul Educației. 

 

„Rethink România consideră că extinderea învățământului dual va facilita ameliorarea unor 

probleme structurale cu care se confruntă România. În primul rând, poate contribui la creșterea 

angajabilității și la reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin oferirea de perspective clare de intrare 

pe piața muncii pentru elevii și studenții înscriși în filiera profesională. Totodată, permite o mai 

bună corelare a activității de formare din cadrul școlilor și universităților și nevoile pieței muncii. 

Nu în ultimul rând, parteneriatul dintre companii, școli și universități, respectiv autorități locale 

contribuie la apariția unor ecosisteme de formare comprehensive, adaptabile la schimbările din 

economie. Pe termen lung, Rethink România încurajează continuarea unui dialog constructiv între 

autorități și sectorul privat pentru dezvoltarea continuă a educației profesionale în regim dual”, a 

declarat Dragoș Anastasiu, președintele Rethink Romania. 

 

În acest  context, amintim că Ministerul Educației a lansat recent apelul de proiecte 

competitive „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, 

finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație. 

 

În cadrul aceluiași demers se înscrie și semnarea de către ministrul Ligia Deca și ministrul Educației 

din Federația Valonia-Bruxelles, Caroline Désir, a Memorandumului privind cooperarea în 

domeniul învățământului profesional și tehnic și al învățământului dual între Ministerul Educației 

din România și Ministerul Educației al Comunității franceze din Belgia. 

 

Documentul vizează dezvoltarea unui plan de acțiuni, care va permite atingerea următoarelor 

obiective: menținerea și îmbunătățirea cooperării bilaterale în domeniul învățământului profesional 
și tehnic (nivelurile 3 şi 4, conform Cadrului European al Calificărilor/European Qualification 

Framework) din România, inclusiv forma de învățământ dual, precum și urmărirea intereselor 

comune prin intermediul acestei colaborări. 
sursa: https://edu.ro/comunicat_presa_111_2022_eveniment_invatamant_dual_ME_RethinkRO 

 
 

 Diriginții claselor gimnaziale trebuie să parcurgă mai multe etape pentru 

identificarea copiilor în risc de abandon școlar 
  

Profesorii care sunt diriginți la clasele gimnaziale au de parcurs mai multe etape pentru identificarea 

copiilor în risc de abandon școlar, potrivit ordinului Ministerului Educației nr. 6000/2021. Prin acest 

ordin a fost aprobată Metodologia de implementare şi utilizare a modulului informatic MATE pentru 

prevenirea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii. Amintim că școlile cu clase gimnaziale sunt 

atenționate să folosească modulul informatic obligatoriu MATE pentru identificarea copiilor care ar 

putea abandona sistemul de învățământ.  

https://edu.ro/comunicat_presa_108_2022_apel_proiecte_dezvoltare_consortii_regionale_invatamant_dual
https://edu.ro/comunicat_presa_108_2022_apel_proiecte_dezvoltare_consortii_regionale_invatamant_dual
https://www.facebook.com/ligia.deca/posts/pfbid0zeCdkenvUeerQEK59CdUAE1LM5ZtZ6fRdxnKqg4CZGbLZSmLeWLjq31ZDkBvb7zyl
https://www.facebook.com/ligia.deca/posts/pfbid0zeCdkenvUeerQEK59CdUAE1LM5ZtZ6fRdxnKqg4CZGbLZSmLeWLjq31ZDkBvb7zyl
https://www.edupedu.ro/scolile-cu-clase-gimnaziale-sunt-atentionate-sa-foloseasca-modulul-informatic-obligatoriu-mate-pentru-identificarea-copiilor-in-risc-de-abandon-scolar-document-reducerea-parasirii-timpurii-a-s/
https://www.edupedu.ro/scolile-cu-clase-gimnaziale-sunt-atentionate-sa-foloseasca-modulul-informatic-obligatoriu-mate-pentru-identificarea-copiilor-in-risc-de-abandon-scolar-document-reducerea-parasirii-timpurii-a-s/
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Ordinul stabilește că „toate unităţile de învăţământ de stat care au nivel de învăţământ gimnazial 

vor utiliza modulul informatic MATE în scopul colectării datelor privind identificarea riscurilor de 

părăsire timpurie a şcolii”. 

 

Utilizarea modului informatic MATE presupune ca profesorii să folosească mai multe instrumente, 

spre exemplu: chestionarul SASAT (Instrument de Evaluare a Succesului Şcolar), Fişa de observare 

MATE, Observatorul școlii, Dosarul de caz, Fişa de evaluare MATE, Planul de Servicii 

Educaţionale.  

Mai multe detalii - https://www.edupedu.ro/scolile-cu-clase-gimnaziale-sunt-atentionate-sa-

foloseasca-modulul-informatic-obligatoriu-mate-pentru-identificarea-copiilor-in-risc-de-abandon-

scolar-document-reducerea-parasirii-timpurii-a-s/ 
sursa: edupedu.ro, autor Diana Ghimiși - 9 decembrie 2022 

 

 N TUB Sinergia simțurilor, un proiect născut în pandemie care aduce 

copiii de azi mai aproape de copilăria de ieri. Dăm credit educației 

 
 

Posibilitățile ca un copil de la oraș să-și petreacă ziua afară, de dimineața până seara, și să-și umple 

spațiul și timpul cu povești și jocuri imaginate, sunt astăzi foarte limitate. Vremurile în care copiii 

transformau bețele în săbii, pietrele în greutăți pentru cântar sau porumbul încă necopt, în păpuși cu 

părul lung, sunt astăzi doar niște amintiri ale adulților trecuți de 40 de ani. Dar tocmai perspectiva 

adultului asupra unei copilării care astăzi poate părea grea, este cea care găsește sensul și beneficiile 

unor astfel de experiențe.  

 

Mariana Drăghici, inițiatoarea proiectului N TUB Sinergia Simțurilor, s-a bucurat de astfel de 

experiențe în copilărie, iar azi încearcă aceeași atmosferă, într-un spațiu de 3.500 de metri din 

comuna Măgurele (Ilfov), și să le ofere copiilor un mediu în care să înlocuiască competiția cu 

Mai%20multe%20detalii 
https://www.edupedu.ro/author/diana-ghimisi/
https://ntub.ro/
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spiritul de comunitate, în care să se simtă liberi să umble desculți prin iarbă și să se murdărească, un 

loc unde să picteze, să gătească și să se joace provocându-și toate simțurile.  

Pentru că astfel de experiențe sunt cele care stimulează creativitatea, conectarea la propria persoană 

și la cei din jur, învățarea într-o manieră non-formală, dar mai ales proiectarea în viitor și creionarea 

de visuri ale copilăriei care pot fi transformate în realitate. 

 

„Am avut o copilărie pe cât de grea, pentru că se muncea de la vârste mici, de atât de frumoasă. 

Pentru că am avut la dispoziție spațiul perfect de joacă, unde creativitatea nu avea margini. Eu, 

copil fiind, mă jucăm pe câmp, într-un tub mare de beton, folosit în perioada comunistă pentru 

canalizare. Așa s-a născut și ideea N TUB Sinergia Simțurilor.  

 

În tubul acela de beton, ne strângeam și ne jucam. Era un loc pe care îl transformasem într-un fel de 

adăpost, unde aduceam tot felul de obiecte vechi pe care le găseam pe acasă. Imaginația era tot ce 

aveam ca să umplem spațiul. Ne jucam cu paie, cu grâu, cu coceni, cu tot ce găseam pe câmp. 

Imaginația se ducea așa de departe încât acolo ajungeam să ne proiectăm viitorul. Ne făceam tot 

felul de visuri, iar multe dintre ele au devenit realitate. Jocul dă putere copilului, iar acolo, în acel 

tub, acum, cu ochii adultului, îmi dau seama că s-a petrecut ceva magic”, spune Mariana. 

 

Un burnout, o pandemie și un business 
Înainte ca pandemia să devină o realitate și în România, Mariana și-a dat demisia și a decis să-și 

dedice mai mult timp copiilor, dar și să se regăsească. Pe cei doi băieți îi lasa în fiecare dimineață 

dormind, iar seara îi găsea la fel, pentru că ajungea mult prea târziu acasă. Pandemia a fost însă 

perioada în care a redescoperit cât de mult îi place să stea în natură și să se joace alături de copiii ei 

și pe prietenii lor. Și pentru că avea locul perfect pentru asta – un teren achiziționat în urmă cu 10 

ani, începând cu primăvara lui 2022, a făcut pasul următor și a deschis grădina de la Măgurele și 

pentru alți copii. 

 
 

Până atunci de grădină s-au bucurat doar colegii de școală ai celor doi copii, care învață în sistem 

Waldorf, și prietenii apropiați. Și tocmai feedback-ul pe care l-a primit de ei și starea de bine pe 

care i-au dat-o toate activitățile pregătite pentru ei, au convins-o că acesta este drumul ei. Regăsire 

starea din copilărie și, implicit, pe ea însăși. 
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Ateliere cu tematică dictată de ritmul naturii 
Atelierele organizate de Mariana la N TUB se desfășoară în weekend, iar tematica este dictată de 

anotimp și de resursele naturale specifice fiecărei perioade din an. În această toamnă de exemplu, a 

susținut ateliere de scobit și pictat dovleci, de pus murături sau preparat gem de prune, de copt pâine 

și de gătit. 

Activitățiile variază, dar scopul este același: de a oferi copiilor experiențe complexe, în care să-și 

angreneze toate simțurile și să ne conecteze la propria persoană. Prețul unui atelier pleacă de la 50 

de lei, iar un pachet cu mai multe ateliere poate ajunge și la 120 de lei pe zi. La unele ateliere pot 

participa și părinții, care își pot petrece însă timpul și în foișorul special amenajat pentru ei. 

Dincolo de amintirile frumoase pe care și le pot crea într-un astfel de spațiu, Mariana spune că este 

și o oportunitate excelentă de a petrece timp de calitate împreună cu părinții, dar și de învățare, de 

dezvoltare a părții cognitive. Este ceea ce a observat la copiii din clasa celor doi fii ai ai, care vin la 

grădină mai des. 

 
 

„Experiențele pe care le-au trăit aici și activitățile care le-au desfășurat au determinat o creștere și 

pe partea intelectuală, tocmai datorită acestei sinergii a simțurilor și a conectării care se produce 

astfel. De asemenea, în spațiul creat de noi există numeroase oportunități de învățare practică. 

Copiii văd ce este un pătrat, un dreptunghi, un cerc, fac calcule cu ajutorul elementelor din natură, 

numără petalele flori, observă dispunerea elementelor din natura, iar noi îi provocăm în acest sens. 

Astfel, văzând și înțelegând concretul pot ulterior să abstractizeze mai ușor și să înțeleagă noțiunile 

de la școală”, crede Mariana. 

 

Și tocmai pentru că rezultatele se văd în timp, prin înmulțirea și repetarea unor astfel de experiențe, 

Mariana și-a propus ca anul viitor să deschidă un afterschool, unde copiii să vină după școală pentru 

a-și face temele și a-și petrece cât mai mult timp în aer liber. Până atunci însă vrea să-și consolideze 

echipa astfel încât să poată primi cât mai mulți copii atât de școlile private, dar mai ales de la cele 

de stat, în cadrul proiectului Săptămâna Verde, introdus de anul acesta de Ministerul Educației din 

dorința de a-i ajuta pe copii să conștientize importanța protejării mediului. 
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Ca să protejeze natura, copiii trebuie mai întâi să o cunoască și să o iubească 
Mariana este de părere că inițiativa Ministerului Educației de a organiza Săptămâna Verde este doar 

primul pas într-un proces lung prin care copiii să ajungă să protejeze natura. Pentru ca acest lucru să 

devină un comportament pe termen lung, e nevoie atât de exemplul familiei, cât și de activități și 

experiențe mai dese, poate chiar săptămânale, prin care școala să-i ajute pe copiii să cunoască 

natura, să o înțeleagă și să o iubească. 

„Pentru mine Săptămâna Verde este o oportunitate, mai ales că nu are o perioadă fixă de 

desfășurare și pot primi mai mulți copii. Mă gândesc să organizez în special ateliere de grădinărit și 

să introduc și zona de meșterit. Pentru că înainte de a planta, e nevoie să pregătești locul respectiv. 

Să faci curat, să delimitezi, să împrejmuiești, să bați niște cuie. Sunt activități care pot umple o zi la 

finalul căreia copiii să aibă satisfacția lucrului făcut chiar cu mâinele lor”, explică Mariana.     
sursa: www.republica.ro, autor Ramona Loznianu, nov. 2022 

 

 Profesor de o viață, pierdut elevi. Când Școala nu le poate da ce le dă 

telefonul 

 
Foto: Profimedia Images 

http://www.republica.ro/
https://republica.ro/autor/ramonaloznianu
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„Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to 

suffering.” (Yoda) 

 

Stau în fața clasei. Mă uit la elevii mei. Pe rând îi măsor cu privirea. Frumoși, deștepți, minunați. Și 

ei se uită la mine. Cu ochii aburiți de plictiseală, de nepăsare, de prea multele ziduri pe care le-au 

ridicat în calea acestei școli care nu-i înțelege, care-i supune la eforturi procustiene mutilante și 

aproape cu totul inutile. Și, vrând nevrând, eu sunt Școala. Oricât m-aș zbate, ei nu mă văd pe mine. 

Văd zgripțuroaica asta numită Școală. Pe care ei știu, visceral, că nu o vor. Pur și simplu nu vor să 

se adapteze. Nu vor să facă teme, nu vor să scrie în neștire de pe tablă, nu vor să memoreze definiții 

și reguli, nu vor și pace. 

Tot ce își doresc e să fie lăsați în pace, să-și deschidă telefoanele și să facă ce fac ei acolo, cu orele, 

cu zilele, cu anii, știind tot și despre toate, dar nimic despre ce le predai tu. De parcă orice provine 

din Școală e cu veto, e respins din start, ca o minge de ping pong ce se izbește de un perete de oțel. 

Nu vor, așa că nu își mai fac temele. Nu mai șterg tabla, nu păstrează curățenia, aproape nici nu te 

mai salută. Pur și simplu nici nu te văd când intri în clasă. Ai devenit persona non grata. Atâtea 

ziduri au crescut între noi, încât nu mai au loc nici noțiunile elementare de bun simț. Pui întrebări, 

încerci să-i activezi pe căile bătătorite de atâta timp, nimic. Te trezești răspunzând tot tu. Cu ochi 

străini și goi, pierduți în lumea lor, par niște roboței fără emoții, fără gânduri, rătăciți. Dacă apeși pe 

butonul pe care scrie „Învățătură”, îi dezactivezi. Dacă apeși pe „Entertainment” îi activezi, se 

luminează brusc, încep să râdă, ochii le strălucesc, răsufli ușurat, uite, copiii! Sunt aici! Încă există. 

Încă sunt! 

 

Te gândești să mergi la cursuri, te înnebunesc cu ofertele de cursuri, tre’ să câștigi credite, altfel îți 

poți pierde prețiosul loc în fața ochilor goi de copii. Te duci, nepăsându-ți de credite, te duci cu 

speranța că în sfârșit te vor învăța ceva despre această generație Z, despre acești post-mileniali cu 

creierele conectate la tehnologie din bebelușie. Sau poate de dinainte. Sperând că psihologia lor a 

fost analizată de-a fir a păr, că s-au specializat în secolul 21, plus 22, dacă se poate, și te vor 

specializa și pe tine. Că te va învăța cineva ce să faci cu acești copii atât de diferiți, de pe altă 

planetă, cu acești necunoscuți la sufletul și mintea cărora ai vrea să ajungi. Ai vrea să dărâmi 
zidurile, oh, cât ai vrea să ai o baghetă magică a la Harry Potter și să dărâmi toate zidurile. Să ai din 

nou prunci cu ochii deschiși spre în afară, nu închiși spre înlăuntru. 

 

Din păcate, cam după vreo 10 minute, la orice curs, te lămurești. Aceeași Mărie cu altă pălărie. 

Nimic nou sub soare. Știi toate astea de zeci de ani. Cică metode noi. Au alt nume, dar le recunoști. 

Bla, bla, bla. Doar forme fără fond. Mai dai și bani ca să te perfecționezi. Dar ești gata perfecționat. 

Vorba vine. Pierzi timp, pierzi energie,  dar câștigi credite. Tot ca vițelul la poarta nouă ai rămas, 

dar, de, ești în rând cu lumea. Ne învârtim în aceleași cercuri strâmte și ne prefacem că nu vedem 

închisorile pe care noi le construim, pe care noi le închidem. Nimeni nu vede?! Nimeni nu aude?! 

Urletul ascuns, țipătul?! Trebuie schimbat totul din temelii! Nu vedeți cât de anacronici suntem?! 

Nu vedeți că nu ținem pasul cu modul în care li se schimbă creierul?! Cu viteza galactică sub 

imperativul căreia trăiesc. Ei și gadgeturile lor, ei și noile lor sinapse, noile rețele neuronale din 

creierele lor de care noi nu avem habar, creierele lor impactate de tehnologie într-un mod șocant, 

nemaiîntâlnit, nu înțelegem nimic din copiii ăștia frumoși! Nu vedeți că suntem de acum sute de 

ani?! Am rămas pe vremea Renașterii. Nu ei trebuie să se schimbe, ei și privirile lor goale. Nu au 

https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=.czrCaMuCCLSMCVWyp6SncdSDorwGcL6SZimDaXsT4P.g7/stparam=qpeggvpkiw/fastid=mfjscipdayrpbtkessdybughhvlb/sarg=58B6DC91A4382D44/inner=_ch_arch%3Dx86%7C_ch_pm%3DWindows%7C_ch_pver%3D10.0.0%7C_ch_bits%3D64%7C_ch_mobile%3D0%7C_ch_wow64%3D0%7C_ch_brands%3D%7B%22Not%3FA_Brand%22%2C%228.0.0.0%22%7D%2C%7B%22Chromium%22%2C%22108.0.5359.99%22%7D%2C%7B%22Google%20Chrome%22%2C%22108.0.5359.99%22%7D%7C;/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB28013856.338579244%3Bdc_trk_aid%3D530844277%3Bdc_trk_cid%3D172876882%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=.czrCaMuCCLSMCVWyp6SncdSDorwGcL6SZimDaXsT4P.g7/stparam=qpeggvpkiw/fastid=mfjscipdayrpbtkessdybughhvlb/sarg=58B6DC91A4382D44/inner=_ch_arch%3Dx86%7C_ch_pm%3DWindows%7C_ch_pver%3D10.0.0%7C_ch_bits%3D64%7C_ch_mobile%3D0%7C_ch_wow64%3D0%7C_ch_brands%3D%7B%22Not%3FA_Brand%22%2C%228.0.0.0%22%7D%2C%7B%22Chromium%22%2C%22108.0.5359.99%22%7D%2C%7B%22Google%20Chrome%22%2C%22108.0.5359.99%22%7D%7C;/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB28013856.338579244%3Bdc_trk_aid%3D530844277%3Bdc_trk_cid%3D172876882%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D
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cum. Cenușeala plictiselii e provocată de noi. De Școala noastră. Telefonul lor e mult mai 

interesant, mai colorat, mai plin de acțiune. Are deja toate informațiile stupide pe care noi încercăm 

să le scriem pe tablă.  

 

Noi, noi trebuie să ne schimbăm. Noi care de-abia am învățat câteva funcții ale telefonului, noi care 

nici nu mai înțelegem limbajul acestor mici roboței. Nu să învățam tot ce știu ei, nu am putea cu 

creierele noastre setate în dulcele stil clasic. Ci să trecem dincolo de informație. Să devenim acele 

faruri ce revarsă lumina în valuri groase ca frânghiile ce te smulg din întuneric. Să fim odgoanele de 

care ei se agăță în întunericul lipsei de emoții, în întunericul nesfârșit al sinelui singur pe lume. Să-i 

lăsăm cu teoretizarea, să-i ajutăm să-și regăsească emoțiile și cuvintele întregi, să-i învățam noi, 

înțelepții planetei, cum să reziste ca Oameni într-o lume ultratehnologizată, care se schimbă radical 

în fiecare secundă, cum să nu-și piardă sinele lor magic în această lume periculoasă cum nu a mai 

fost niciodată. 

Poate profesorii noii ere ar trebui să fie cei ce te învață empatia, esența ta umană, cei ce te ajută să-i 

găsești cu adevărat pe ceilalți. Poate ar trebui să devenim toți niște Yoda, Mari Maeștri ai Ordinului 

Jedi și să predăm Forța. Forța iubirii și a generozității, lumina și puritatea. Să le învățam esențele 

Binelui pe aceste suflete bătrâne, care deja știu tot despre tot, pentru care lumea nu mai are acel 

farmec nespus, nu mai are picături de sacru, are doar singurătatea nesfârșită a rețelelor 

internaționale, copleșitoare prin omniprezența lor.  

 

Aș vrea să mă învețe și pe mine cineva cum să devin un Jedi, cum să nu-i las de izbeliște pe acești 

noi copii nemaiauziți și nemaivăzuți. Cum să ajung dincolo de zidurile lor, cum să îi conectez la 

sufletul meu. La lumina și magia mea. La Forța mea. Pe acești copii ireverențioși, liberi și 

îndrăzneți, acești copii fără frică. Nu mai pot ei de școala noastră, de noi - generația setată pe 

obținerea performanței în tot și în toate. Suntem atât de stresați, atât de frustrați, de anxioși, nu 

cumva să nu dobândim recunoașterea internațională a meritelor proprii. Iar performanța nu poate fi 

obținută decât muncind pe brânci. Așa ne-au învățat pe noi moșii și strămoșii. Iar ei nu muncesc. Va 

dați seama, ce oroare?! Ei nu muncesc cum am învățat noi că se muncește. Ce nebunie! Marile 

companii le organizează camere de relaxare, le dau zile de lucru acasă, iar ei nu rămân mai mult de 
6 luni într-o slujbă. Ce neserioși! Fără stabilitate, fără muncă susținută făcută până la moarte. Nici 

banii nu-i interesează. Cine sunt ei?! Ce sunt ei?! 

E uimitor cum nu vedem. Sunt cei ce trăiesc fără frică. Frica ce ne-a mânat mereu pe noi înainte. Nu 

le e frică că își supără profesorii când își dau cu opinia, nu le e frică de notele mici, nu se tem să își 

ceară drepturile indubitabile, nu stau de frică zeci de ani într-o slujbă care nu le place, sunt 

deștepți,  curajoși, sunt ceea ce sunt! Îți arată exact ceea ce sunt.  

Uneori reușesc să mă fac văzută, în momente pe care le născocesc singură, în clipe de sclipire 

magică. Uneori, pentru scurte momente suntem conectați și împărtășim bucuria învățării împreună, 

zburăm împreună. Atunci când zâmbetul lor e limpede ca apa proaspătă de fântână, știu că am 

deschis poarta. Că sunt dincolo de zidul chinezesc. Dar tot mai greu. Pentru perioade tot mai scurte. 

În cele mai multe zile simt o oboseală crâncenă, care nu e cea a vârstei. Aceeași oboseală feroce 

care plutește și pe chipurile colegilor mei. Oboseala nereușitei. A turării la maximum a tuturor 

motoarelor și a înregistrării unor rezultate minime. 

Suntem cu toții derutați, bazându-ne doar pe talentul propriu în gestionarea situațiilor, fără nici un 

fel de ajutor. Programele sunt tot stufoase, manualele extrem de slabe, imitând canalele de știri, cu 

https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=bD3ln9BkLVCBavDb.s35_aQOTBN6X3gtD3z6vVaLOQ7.l7/stparam=xnehhwnnrr/fastid=bedjklllsunbhpcjngmvvpvlbdkj/sarg=58B6DC91A4382D44/inner=_ch_arch%3Dx86%7C_ch_pm%3DWindows%7C_ch_pver%3D10.0.0%7C_ch_bits%3D64%7C_ch_mobile%3D0%7C_ch_wow64%3D0%7C_ch_brands%3D%7B%22Not%3FA_Brand%22%2C%228.0.0.0%22%7D%2C%7B%22Chromium%22%2C%22108.0.5359.99%22%7D%2C%7B%22Google%20Chrome%22%2C%22108.0.5359.99%22%7D%7C;/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB28954295.352084377%3Bdc_trk_aid%3D543306046%3Bdc_trk_cid%3D181949234%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=bD3ln9BkLVCBavDb.s35_aQOTBN6X3gtD3z6vVaLOQ7.l7/stparam=xnehhwnnrr/fastid=bedjklllsunbhpcjngmvvpvlbdkj/sarg=58B6DC91A4382D44/inner=_ch_arch%3Dx86%7C_ch_pm%3DWindows%7C_ch_pver%3D10.0.0%7C_ch_bits%3D64%7C_ch_mobile%3D0%7C_ch_wow64%3D0%7C_ch_brands%3D%7B%22Not%3FA_Brand%22%2C%228.0.0.0%22%7D%2C%7B%22Chromium%22%2C%22108.0.5359.99%22%7D%2C%7B%22Google%20Chrome%22%2C%22108.0.5359.99%22%7D%7C;/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB28954295.352084377%3Bdc_trk_aid%3D543306046%3Bdc_trk_cid%3D181949234%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D
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lecțiile îndesate  pe patru coloane, stupide în încercarea lor de a prezenta mărețele informații pe 

patru canale alternative, de parcă am fi cu toții roboți multitasking de când ne naștem. Părinții sunt 

speriați sau furioși, neștiind nici ei cum să gestioneze situațiile, luptând pentru supraviețuire, 

nemaiavând timp sau putere să-și scoată copiii din ecranele atotstăpânitoare. Forme, doar forme. 

Conținuturile au rămas neactualizate. Nu s-a upgradat nimic. Sunt cele din epoca fără telefon, fără 

internet. Aproape că sunt cele din epoca de piatră. Presiunea e prea mare. Și rezultatele sunt după 

ziduri. Îngropate în ziduri și strigând după lumină. Ca Ana lui Manole. Cu singura diferență că noi 

construim doar ziduri, nu mănăstiri. 

Ar trebui să facem ceva. Să nu mai apăsam pe butonul de panică și teroare: „Învață asta!”. Acești 

copii nu fac ce nu vor. Sunt puternici. Se antrenează să facă față unei lumi pe care nici nu putem să 

ne-o imaginăm. O lume fără granițe, nici un fel de granițe, niciunde. O lume fără limite. Fără spații 

sigure. O lume în continuă vălurire, în schimbare năucitoare. Fără puncte de sprijin. 

Să-i provocăm să vrea. Să-i învățam râsul, să explorăm împreună corola de minuni a lumii, să 

învățam unii de la alții. Să nu le cerem frică. Să ne bucurăm împreună că suntem liberi. 

Altfel totul devine mult prea greu. 

Sunt profesor de o viață. Merit mai mult decât ce mi se întâmplă acum. Și eu și copiii merităm mai 

mult. Putem răbda această stare de lucruri, dar nu înseamnă că și trebuie s-o facem. Copiii sunt 

printre preferații mei în această lume, aș vrea să pot să îi strâng din nou în brațe. Aș vrea să îi găsesc 

dincolo de ziduri, de pe unde s-au rătăcit.  

Mă uit în ochii lor străini, aburiți de ceața depărtării și a nepăsării și spun: „Haideți afară să exersați 

scenetele!”. Lumina izbucnește brusc, la fel de veselă ca o ciocârlie. Uite copiii mei dragi! Sunt 

înapoi în lume! Stau în grupulețe în frigul primăverii, în curtea largă a școlii, cu foile în mână și 

vorbesc în engleză, dansează, aleargă, își cară bănci pentru recuzită, râd fericiți pentru că fac tot ce 

le vine să facă. Îi văd pe părinții de la ora 12, care vin să își ia copilașii mititei de la școală cum se 

uită mirați la aceste cete de adolescenți deșirați și dezbrăcați în frig, cu ochii strălucitori și obrajii 

îmbujorați de preaplinul minții. Îi ascultă cum vorbesc cuvinte într-o limbă străină și îi măsoară 

scurt, etichetându-i într-un fel sau altul. Și ce fac copiii mei frumoși?! Se sfiesc și întrerup 

reprezentațiile?! Nici vorbă. Țopăie de colo până colo, ca spiridușii, dând din mâini și strigându-și 

replicile de parcă ar fi singuri pe planeta Pământ. Liberi de frică.  
Liberi și frumoși. 
sursa: www.republica.ro, autor Mihaela Ardelean, 2021 
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