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Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 8, anul 10, săptămâna 21 - 27 februarie 2022 

 

Cuprins: 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 €500.000 gata să susțină ONG-urile mici și instituțiile de învățământ, prin programul Start 

ONG în 2022 

 A început a cincea ediție a competiției pentru licee „Susțin educația financiară în comunitatea 

mea”, derulată de Junior Achievement (JA) România și Raiffeisen Bank 

 Ajungem MARI oferă gratuit materiale educaţionale pentru lucrul cu copiii şi tinerii 

 Fundația Regală Margareta a României selectează 10 ONG-uri dornice să se dezvolte și să 

învețe fundraising 

 Embla, o fetiță de 11 ani cu sindrom Down din Macedonia de Nord, a fost condusă la școală 

de președintele țării. Dincolo de un simplu gest: cum readucem empatia în societate și în 

medicină 

 „Doamna, dar la ce ne ajută în viață așa ceva?" Încă se mai poate învăța de dragul 

profesorului și nu de frica lui 

 24 februarie - Dragobete 

 

                                                               Noutăți  
 

 Noile metodologii privind organizarea Programului „A doua 

șansă” - învățământ primar și învățământ secundar 

 
Data publicării: 10.02.2022 

 

Noile metodologii (învățământ primar și învățământ secundar) au fost aprobate prin Ordinul de 

ministru 3.062/25.01.2022 și publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 127/2022:  

 Metodologia privind organizarea Programului „A doua șansă” -  învățământ primar se aplică 

începând cu anul școlar 2022 - 2023. 

 Metodologia privind organizarea Programului „A doua șansă” - învățământ secundar se 

aplică începând cu anul școlar 2023 - 2024. 

La data intrării în vigoare a noilor metodologii, orice dispoziție contrară se abrogă.  
sursa: https://edu.ro/metodologii_a_doua_sansa_ADS_2022 

https://edu.ro/metodologii_a_doua_sansa_ADS_2022
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 €500.000 gata să susțină ONG-urile mici și instituțiile de învățământ, prin 

programul Start ONG în 2022 

 

 
 

Programul Start ONG oferă și în 2022 finanțări în valoare totală de €500.000 organizațiilor 

neguvernamentale la început de drum, instituțiilor de învățământ și grupurilor 

informale, fiind cel mai simplificat mecanism de finanțare dedicat acestui grup țintă din 

România. 

 

Pentru al patrulea an la rând, programul Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat 

de Asociația Act for Tomorrow, își propune să susțină sectorul neguvernamental și să ofere 

oportunități acestor entități pentru a dezvolta comunitățile din care fac parte, prin proiecte de 

responsabilitate socială. Pe data de 1 martie 2022, ora 9:00, se lansează primul apel din ediția 2022 

a programului, pe www.startong.ro, urmând ca în fiecare lună, pe data de 1, să fie lansate noi 

apeluri, până în decembrie 2022. Tot pe această platformă sunt disponibile și noile informații 

referitoare la regulile de aplicare, evaluare și finanțare a proiectelor. 

 

Direcțiile principale ale programului rămân educația, socialul, sănătatea, mediul și cultura, în 

cadrul cărora aplicanții pot să vină cu idei de proiecte care să aibă un impact pozitiv în comunitate, 

atât pe plan local, cât și național. 

În fiecare lună, organizațiile pot aplica pentru unul dintre cele 3 praguri de finanțare: 

•        pragul I, cu o valoare de până la 1.000 de euro; 

•        pragul II, cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro; 

•        pragul III, cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro. 

file:///C:/Users/georg/Downloads/www.startong.ro
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Evaluarea proiectelor va fi realizată de către echipa programului, urmând principiul primul 

aplicant, primul evaluat, acesta fiind de altfel și motivul pentru care accentul se pune în program 

pe simplificarea aplicării, nu pe un proces birocratic și aptitudini de specialitate privind scrierea de 

proiecte. Proiectele vor fie evaluate de echipa programului până la epuizarea bugetului stabilit pe un 

anumit pilon, iar proiectele câștigătoare vor fi monitorizare pentru o implementare cât mai eficientă 

pe toată durata acestora. Cei care nu reușesc să obțină finanțare într-o lună pot să reaplice în oricare 

dintre lunile următoare. Orice organizație/instituție/grup pot beneficia de maximum 2 proiecte 

finanțate printr-o ediție a programului. 

 

O altă componentă pe care se va pune accent în noua ediție a programului este cea de dezvoltare 

organizațională. Câștigătorii fiecărei ediții vor beneficia de ateliere de formare specifice care îi vor 

ajuta în implementarea cât mai eficientă a proiectului, dar și organizațiile neguvernamentale, 

instituțiile de învățământ, grupurile informale care urmăresc programul pe canalele de comunicare 

vor fi la curent cu ateliere specifice mediului guvernamental și nu numai. 

 

Start ONG 2021 a reușit să finanțeze 139 de proiecte comunitare de către 115 ONG-uri&fundații, 

23 de instituții de învățământ și un grup informal, cu un buget de 498.646 euro investiți. 

2.641.074 de persoane din România (elevi, studenți, copii, adulți, seniori, cadre didactice) au fost 

beneficiari direcți ai programului prin proiectele implementate. 
sursa: www.stiriong.ro, 17 februarie 2022 

 

                A început a cincea ediție a 

competiției pentru licee „Susțin educația financiară în comunitatea mea”, 

derulată de Junior Achievement (JA) România și Raiffeisen Bank 
 

Pe 15 februarie a început a cincea ediție a competiției „Susțin educația financiară în 

comunitatea mea”, care are ca scop încurajarea activităților de educație financiară în licee. 
Junior Achievement (JA) România organizează, cu sprijinul Raiffeisen Bank, a cincea ediție „Susțin 

educația financiară în comunitatea mea”, o inițiativă care oferă liceelor soluții integrate pentru 

învățare hibridă: acces la platforma internațională de e-learning JA Inspire™, cursul digital de 

http://www.stiriong.ro/
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educație financiară „Finanțele mele” și oportunitatea de a beneficia de sprijin financiar pentru 

echipamente tehnice necesare educației în școală sau la distanță. 

 

În cadrul competiției, elevii de liceu parcurg cursul digital „Finanțele mele”, în urma căruia 

dobândesc noțiuni financiare de bază, într-o experiență de învățare interactivă și individualizată. 

La finalul ultimei ediții a programului, 72% dintre liceenii participanți la curs au spus că reușesc să 

economisească bani în fiecare lună și că au o pușculiță sau un cont bancar de economii. 

 

Cursul digital „Finanțele mele” cuprinde noțiuni și principii de bază despre gestionarea bugetului 

personal, economisire, tranzacții și instrumente moderne de plată. Include secvențe digitale 

interactive dezvoltate prin intermediul platformei LMS JA Inspire™, exerciții de tip drag&drop cu 

feedback imediat, conținut video, quiz-uri și teme de documentare. Elevii își pot vizualiza constant 

progresul, pe măsură ce avansează în parcurgerea exercițiilor și informațiilor din curs. 

„Bugetul propriu devine o monedă de schimb stabilă doar atunci când înțelegi cum funcționează 

ambele fețe ale ei: pe de o parte trebuie să înveți cum să-l alimentezi, iar pe de altă parte să îl 

gestionezi. Educația financiară este parte esențială din educația tinerilor. E un set de instrumente 

care îi ajută să își gestioneze mai bine bugetul propriu, prin faptul că înțeleg valoarea banilor, 

necesitatea economiilor, importanța investițiilor și reducerea riscurilor financiare. E un drum care 

îi conduce pe tineri spre independență financiară și ne bucurăm că împreună cu Junior 

Achievement ducem cursurile de educație financiară în școli de peste 12 ani” – spune Corina 

Vasile, director de Comunicare și Relații Publice Raiffeisen Bank România. 

 

Fiecare licean participant își poate ajuta școala să obțină sprijin financiar pentru echipamente 

tehnice, în timp ce descoperă principiile de bază pentru alcătuirea bugetului, economisire și 

utilizarea instrumentelor financiare, dar și pentru înțelegerea tipurilor de investiții și a pieței de 

capital. Liceele care acumulează cele mai multe puncte vor beneficia de sprijin financiar cu 

valoarea totală de 54.000 de lei, pentru modernizarea școlii prin dotarea laboratoarelor, a claselor, 

achiziția de echipamente și resurse educaționale. 

„Materialele parcurse de elevi au fost extrem de utile și interesante, cu multe elemente de noutate și 

adaptate nivelului de vârstă al acestora, motiv pentru care au rămas receptivi și deschiși 

provocărilor, pe întreaga perioadă a desfășurării proiectului. Suntem mândri de performanțele 

elevilor noștri și suntem acolo pentru a-i susține în procesul transformării lor în cetățeni 

responsabili” – a declarat profesorul coordonator din cadrul Colegiului Național Decebal din Deva, 

unul dintre liceele care au beneficiat de sprijin financiar la ediția 2021. 

 

Cum arată evaluarea rezultatelor din program în anul școlar 2020-2021? 
În urma aplicării unor chestionare cantitative elevilor de liceu participanți la activități, s-a constat 

că liceenii participanți la program au spus că folosesc banii economisiți pentru cumpărături – 63%, 

ieșiri în oraș – 61%, excursii – 49%. 

În cadrul ediției trecute, peste 25.600 de elevi din peste 80 de localități au beneficiat de educație 

financiară prin intermediul acestui curs, iar 18 licee au beneficiat de sprijin financiar pentru 

suplimentarea dotărilor cu echipamente tehnice și facilitarea educației în școală sau online. 

 

Mai multe detalii despre calendar și procesul de înscriere sunt disponibile 

la https://jar.ro/finantele-mele 

https://jar.ro/finantele-mele


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.8, anul 10, saptamana 21 - 27 februarie 2022 

 

 

 

 

P
ag

e5
 

Inițiativa „Susțin educația financiară în comunitatea mea” este parte a parteneriatului dintre JA 

România și Raiffeisen Bank, prin intermediul căruia 160.700 de elevi și profesori din învățământul 

liceal și primar au beneficiat de activități, resurse și kit-uri gratuite de educație financiară. 
sursa: www.stiriong.ro, 16 fev 2022. 

 

 

 Ajungem MARI oferă gratuit materiale educaţionale pentru lucrul cu 

copiii şi tinerii 
 

 Ajungem MARI, programul demarat de 

Asociaţia Lindenfeld pentru susţinerea educaţiei copiilor şi tinerilor din centre de plasament 

şi medii defavorizate, pune din acest an la dispoziţia doritorilor 8 cursuri realizate de 

specialişti în educaţie. Temele propuse sunt: educaţie pentru sănătate, educaţie financiară, 

educaţie civică, viaţă independentă, siguranţă online, informatică, relaţii şi prietenii.  

 

Cursuri gratuite destinate copiilor cu vârste între 7 și 20 de ani 

 

8 cursuri sunt în acest moment finalizate şi disponibile pe site-ul ONG-ului a cărei misiune este 

educarea şi formarea copiilor şi tinerilor din medii defavorizate, astfel încât aceştia să poată păşi în 

viaţă responsabili, independenţi şi fericiţi.  

Fiecare curs conţine între 6 şi 9 ateliere cu informaţii esenţiale pentru dezvoltarea şi evoluţia lor şi 

sunt prezentate într-un mod interactiv, prin intermediul unor jocuri variate şi adecvate preocupărilor 

vârstei participanţilor. 

 

Primul curs, cel de educaţie financiară, a fost lansat în urmă cu 4 ani şi a fost urmat de 800 de copii 

din centrele de plasament din întreaga ţară. În ultimii ani au fost dezvoltate şi cursuri de viaţă 

independentă, pentru siguranţa online, pentru sănătate, de educaţie civică sau informatică. Există şi 

un curs dedicat exclusiv fetelor, în care se pune accent pe creşterea stimei de sine, conştientizarea 

nevoii de validare, relaţii sănătoase, potenţiale pericole şi metode de protecţie. Cel mai nou curs este 

cel dedicat băieţilor, în care se stimulează cunoaşterea de sine, respectul, încrederea şi este 

încurajată exprimarea emoţiilor. La finalul lunii va fi disponibil şi un curs special construit pentru 

grupuri mixte, de fete şi băieţi. 

http://www.stiriong.ro/
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Cursurile sunt create de specialişti, psihologi şi persoane cu experienţă în fiecare domeniu, traineri 

şi formatori care au mai susţinut sau chiar creat cursuri şi manuale în domeniile lor de expertiză. Iar 

pentru ca informaţia să fie uşor de înţeles de către copiii şi tinerii cărora le sunt prezentate – ca 

vocabular, experienţă, dar mai ales, ca să nu atingă puncte sensibile – forma finală a fost realizată 

cu ajutorul psihologilor din echipa Ajungem MARI.  

 

Mii de voluntari, în sprijinul copiilor care vor să devină oameni MARI 

Peste 1.000 de copii din cei peste 2.500 cu care lucrează voluntarii Ajungem MARI au participat 

până acum la cel puţin un curs, iar acum oricine doreşte poate primi gratuit suporturile de curs şi 

materialele de sprijin, astfel încât să le poată folosi în ajutorul cât mai multor copii şi tineri. 

Reacţiile copiilor, feedback-urile primite de la voluntari şi partenerii din DGASPC ne-au dat 

încredere şi ne-au arătat că munca din ultimii ani dă roade. Sunt însă atât de mulţi copii din 

România la care nu putem ajunge şi care merită să beneficieze şi ei de aceste materiale. Acesta este 

motivul pentru care am decis să le oferim în mod gratuit oricui crede că le poate folosi ca să fie de 

ajutor: persoane din ONG-uri care acţionează în beneficiul copiilor, profesori, părinţi. – Iarina 

Taban, fondatorul programului Ajungem MARI 

 

Cursurile sunt construite pentru grupe de cel mult 10 participanţi, însă pot fi uşor adaptate pentru 

grupe mai mari sau lucru individual. Voluntarii asociaţiei spun că cele mai bune rezultate se 

înregistrează la grupele de 3-4 copii, unde relaţia dintre cei care susţin cursul şi copii este deja 

consolidată, deoarece copiii se deschid mai uşor şi au curaj să pună întrebări şi să împărtăşească din 

experienţele lor. Cursurile pot fi solicitate pe website-ul ajungemmari.ro  

 

Programul educaţional Ajungem MARI a demarat în urmă cu 8 ani, cu fonduri 0, dar multă ambiţie 

şi dorinţă de a ajuta. Acum sunt peste 1.400 de voluntari care vizitează săptămânal sau lucrează 

online cu peste 2.500 de copii din centre de plasament şi îi susţin până când ies din sistemul de 

protecţie al copilului şi chiar şi după. Le oferă consiliere, îi ajută la materiile la care nu se descurcă, 

îi sprijină şi îi motivează. Sunt organizate pentru ei şi tabere de dezvoltare personală, excursii şi 

ieşiri în afara centrelor, cursuri de calificare. (…) 
sursa: www.stiriong.ro, 16 februarie 2022 

 

   Fundația Regală Margareta a României 

selectează 10 ONG-uri dornice să se dezvolte și să învețe fundraising 
 

https://www.ajungemmari.ro/resurse/
http://www.stiriong.ro/
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Au început înscrierile în cadrul proiectului „CONFER - Consolidarea Organizațiilor Non-

guvernamentale prin Fundraising și Eficientizarea Rezultatelor”, derulat de Fundația Regală 

Margareta a României în parteneriat cu Nedland Kultur, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund 

România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

Scopul proiectului este de a contribui la consolidarea capacității și sustenabilității a 10 ONG-uri 

active în domeniile educațional și social, insuficient deservite. Proiectul urmărește să întărească 

capacitatea ONG-urilor mai puțin dezvoltate de a mobiliza fonduri și a promova în comunitate 

programele lor sociale. 

 

ONG-urile mici și medii din România sunt invitate să se înscrie în proiectul „CONFER - 

Consolidarea Organizațiilor Non-guvernamentale prin Fundraising și Eficientizarea 

Rezultatelor, derulat de Fundația Regală Margareta a României, proiect prin care vor 

beneficia de training, mentorat și coaching privind strategia, planul tactic și instrumentele de 

strângere de fonduri, precum și de sprijin în organizarea propriilor campanii de fundraising 

și evenimente de atragere a donatorilor, pe parcursul anilor 2022-2023. Participarea în acest 

proiect poate reprezenta pentru fiecare ONG un pas major în dezvoltarea organizațională și 

dobândirea sustenabilității financiare pentru activitățile lor sociale.   

 

Participarea ONG-urilor în proiect se va întinde pe durata a 22 luni și vizează dezvoltarea 

organizațională a 10 ONG-uri din mediile rural și urban mic ale țării, ce activează în domeniile 

educațional și social, insuficient deservite. Sunt eligibile ONG-urile care îndeplinesc cumulativ 

următoarele criterii: 

 venituri înregistrate în anul 2021: sub 200.000 Euro; 

 numărul de angajați: sub 10; 

 acționează în: urban mic sau rural (localități sub 200.000 locuitori); 

 desfășoară proiecte sociale sau educaționale cu o experiență de minim 1 an; 

 organizația să fie înființată de minim 2 ani; 

  să existe deschidere și disponibilitate de participare într-un program de dezvoltare a 

organizației ce are ca scop consolidarea capacității și sustenabilității financiare. 

Vor avea prioritate organizațiile aplicante care au sediul/desfășoară proiecte sociale în unul din 

județele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Brașov, Cluj, Constanța, Covasna, Galați,  

Ialomița, Ilfov, Mureș, Maramureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Teleorman, Timiș și care 

implementează sau doresc să abordeze activități intergeneraționale. 

 

Fundația Regală Margareta a României, împreună cu o echipă de experți cu vastă experiență în 

sectorul ONG din România, va oferi celor 10 organizații neguvernamentale selectate în cadrul 

proiectului oportunitatea unui proces complet de transformare organizațională, ce include training și 

mentorat pentru fundraising, comunicare digitală și scriere de aplicații de finanțare,  coaching  

pentru dezvoltarea de strategii, instrumente și tehnici de fundraising, transformare digitală prin 

dezvoltare website, social media și materiale promovare, organizarea de campanii online/offline de 

fundraising, eficientizarea procedurilor interne, derularea de evenimente și acțiuni de networking 

pentru cultivarea donatorilor și asigurarea schimbului de bune practici pentru consolidarea 

financiară. 

 

Procesul de aplicare 
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Aplicația pentru proiectul CONFER se realizează online. Organizația aplicantă va depune un dosar 

de înscriere, în perioada 14-28 februarie 2022, care va cuprinde următoarele documente: actul 

constitutiv/statutul organizației (copie); dovada înregistrării în Registrul Asociaţiilor Fundaţiilor 

(copie), certificatul fiscal al organizației (copie), raportul anual sau un alt mecanism de raportare 

transparentă a activității (ex. site web, pagina Facebook etc.); odată cu aceste documente, vor fi 

completate și trimise fișa aplicantului (anexa1), scrisoarea de intenție (anexa 2), declarația pe 

propria răspundere (anexa 3) și acordul privind utilizarea datelor personale (anexa 4). Cele patru 

anexe pot fi accesate aici: https://bit.ly/FRMR-CONFER. Înscrierea se va efectua prin trimiterea 

documentelor (link transfer documente prin wetransfer.com) pe adresa confer@principesa.ro cu 

subiectul „Aplicație proiect CONFER”. 

 

Fundația Regală Margareta a României organizează pe parcursul procesului de înscriere o sesiune 

informativă pentru candidați, în care vor fi oferite clarificări sau detalii privind participarea în 

proiect, ce va avea loc online pe data de 18 februarie 2022, la ora 10.00. Pentru sesiunea 

informativă, înscrierea se realizează printr-un email pe adresa confer@principesa.ro cu subiectul 

„Sesiune informativă CONFER”. 

Procedura de selecție și detalii privind dosarul de candidatură pot fi accesate pe pagina 

web https://bit.ly/FRMR-CONFER 

 

 Calendarul etapelor de selecție 
 Depunerea dosarelor de înscriere - până la data de 28 februarie 2022 

 Sesiune de informare pentru candidați – 18 februarie 2022 

 Evaluarea dosarelor depuse – 28 februarie - 07 martie  2022 

 Publicare listă organizații selectate – 07 martie 2022 

 Contractare organizații selectate - 07 - 21 martie 2022 

Pentru mai multe detalii despre procesul de înscriere și selecție în proiect, dar și informații 

suplimentare despre restul activităților din proiect, accesați pagina web dedicată 

proiectului: https://bit.ly/FRMR-CONFER 
sursa: www.stiriong.ro, 15 fev 2022 

 

 

 Embla, o fetiță de 11 ani cu sindrom Down din Macedonia de Nord, a fost 

condusă la școală de președintele țării. Dincolo de un simplu gest: cum 

readucem empatia în societate și în medicină 

 
Când a decis să o ia de mânuță pe micuța Embla și să o conducă la școală, președintele din 

Macedonia de Nord a făcut un exercițiu public reparator, cu impact mondial, pentru secole de 

stigmatizare a persoanelor cu dezvoltare atipică. Stevo Pendarovschi a transmis ceva de care puțini 

suntem capabili, pentru că se bazează pe empatie și toleranță. Gestul său spune mai multe, de fapt, 

despre mulți dintre noi. Despre colegii, familiile colegilor și profesorii Emblei, care au lăsat-o 

singură în clasă, dar și despre noi, ceilalți, care am fost impresionați de gestul președintelui din 

Macedonia de Nord. 

 

 

https://bit.ly/FRMR-CONFER
mailto:confer@principesa.ro
https://bit.ly/FRMR-CONFER
https://bit.ly/FRMR-CONFER
http://www.stiriong.ro/
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În imagine, președintele Republicii Macedonia de Nord, Stevo Pendarovski, o ține de mână pe 

Embla Ademi, în timp ce o conduce la școală. Sursa foto: Biroul pentru Drepturi de Autor al 

Președintelui Republicii Macedonia de Nord 

 

Să luăm globul pământesc și să ne uităm cu atenție: Macedonia de Nord are o populație și o 

suprafață fiecare de 10 ori mai mică decât România. Cu greu o vezi pe harta fizică a lumii, dar 

ocupă din această săptămână cea mai mare suprafață pe harta afectivă a planetei.  

Am crezut, mai ales în timpul formării ca medic, că empatia este (sau trebuie să fie) o trăsătură 

intrinsecă și ușor exacerbată (comparativ cu populația generală) a noastră, ca viitori medici. Ce 

naivitate! 

 

Experiența de viață profesională mi-a arătat cât de mult mă înșelam, student fiind, iar știrea potrivit 

căreia sunt universități în lume care deja organizează cursuri prin care îi învață empatia pe viitorii 

medici, deși are sens practic, este atât de departe de esență și sufletul profesiei. 

Devalorizarea empatiei în interiorul formării ca medic este probabil reflexia societății: gradul de 

stigmatizare poate atinge cote șocante, în funcție de patologie și de spațiul geografic și cultural 

căruia ne adresăm. 

 

Cercetarea Centrului pentru Inovație în Medicină din 2017 a indicat distanța socială pe care, ca 

societate, tindem să o punem între noi și cei care suferă de tulburări psihice și de comportament: 

aproape 70% nu ne-am dori să locuim cu o persoană care a primit un diagnostic de acest tip, 45% 

nu ne dorim un astfel de coleg de serviciu și cam 30% ne-am dori să locuiască oriunde, dar nu pe 
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stradă cu noi. Datele pe care le-am menționat, care indică un nivel incredibil de ridicat al 

stigmatizării, au generat, la acel moment, o inițiativă parlamentară de actualizare a legii sănătății 

mintale, la care am fost invitat să contribui. Totul s-a blocat însă, ca într-o cămașă de forță, din 

motive direct legate de organizarea instituțională a sistemului, în fapt una dintre principalele surse 

ale stigmatizării. 

Fără empatie, devine infinit mai greu să te înțelegi pe tine însuți și pe cei din jur, după cum devine 

un efort sisific acela de a clădi sau reclădi încrederea. 

 

În timpul pandemiei Covid, încrederea în establishmentul politic, administrativ și medical (pe de o 

parte), dar și încrederea între noi, ca cetățeni (pe de altă parte) au fost și sunt determinanți esențiali 

ai sănătății publice. 

Dacă toate popoarele aveau în decidenții politici încrederea pe care o au danezii în guvern, am fi 

putut evita 18% dintre cazurile de infectare. Dacă toți cetățenii ar fi avut încredere între ei în măsura 

în care au făcut-o danezii, am fi evitat 40% dintre cazurile de infectări.  

 

Prin natura meseriei și a lucrurilor, am participat și particip frecvent la proiecte care își propun 

creșterea accesului la diverse tipuri de inovație. Matematic, cele mai multe dintre acestea se 

blochează în triunghiul comportament - empatie - stigmatizare, fără a atinge vreodată ținta dorită, 

rezultată din riguroase calcule matematice. Și asta pentru că dimensiunea noastră intimă, ca oameni 

și ca societate, este de obicei exclusă de la masa deciziilor. Zâmbesc amar ori de câte ori citesc 

studii sofisticate de cost-eficiență referitoare la anumite inovații, în urma cărora se decide de 

exemplu accesul unui produs inovator pe piață, pentru că sunt de obicei studii care exclud 

componenta profund umană și sociografică a fiecărui posibil pacient. 

 

Deși ne place să credem altfel, de multe ori încă tratăm boli, nu pacienți, cu toate dimensiunile care 

decurg din abordarea aspirațională „N of 1”. Simbolic și practic, președintele Macedoniei de Nord 

ne-a luat pe toți de mână și ne-a arătat nu doar că așa nu se mai poate, ci și cum trebuie să facem. 
sursa: republica.ro, 16 fev 2022, autor Marius Geantă  

 

 

 

 „Doamna, dar la ce ne ajută în viață așa ceva?" Încă se mai poate învăța 

de dragul profesorului și nu de frica lui 
 

Suntem într-o criză mai mult sau mai puțin adâncă și sumbră când vine vorba de educație. Se închid 

școlile, se deschid iar, dar cu restricții, se face online, ba nu se mai face, iar copiii se uită mirați cum 

acest tăvălug de neputință și ignoranță se revarsă peste ei sub privirile atât ale părinților, cât și ale 

dascălilor. 
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 Foto: Getty Images 
 

Știu că … am tot vorbit despre acest subiect. Nu mi-o luați în nume de rău, nu vreau să fiu un al 

doilea Bernard Rusell, făcând tratate despre educație, dar acum proaspăt scos de pe băncile școlilor, 

am mai observat și eu câte puțin, căci nici elev sau student impecabil n-am fost. Când alții erau 

atenți la oră să înțeleagă, eu eram atent la spiritul pedagogic, la senzațiile din clasă în raport cu 

unele lucruri, mă întrebam dacă profesorul e fericit cu meseria lui etc. În principiu lucruri ce nu ar fi 

trebuit să mă preocupe pe mine, dar iată-mă aici, împărtășind ce observ. 

 

Recent am discutat cu un bun prieten, fost coleg de academie, acesta spunându-mi că la master se 

simte foarte bine, ba chiar a început să-i placă mult matematica și că ce frumos ar fi fost dacă în 

liceu atunci când întrebai profesoara „doamna, dar la ce ne ajută nouă în viață așa ceva?", aceasta să 

nu se fi uitat de sus la tine, dând un răspuns în doi peri, de genul „că așa trebuie". Tot așa am avut și 

în academie o profesoară de statistică și probabilități care ne-a zis „probabil vă întrebați la ce vă 

ajută probabilitățile. Ei bine, ca să treceți de examenul cu mine". Doamnă dragă, dacă ați ști câte 

suflete rătăcite la păcănele ați fi salvat dacă ne-ați fi insuflat pasiunea pentru materia aceasta cum 

trebuie. Și parcă argumentul cu „îți dezvoltă mintea" nu mai merge, nu credeți, domnilor profesori? 

Suntem în 2022 totuși. Un pic de creativitate nu strică, dacă tot nu aveți un motiv real pe care să-l 

creadă și mințile voastre. 

 

Tot legat de acest concept de a observa utilitatea unei materii sau a unei lecții, îmi amintesc de o 

ședință de meditații pe am avut-o cu o fată de clasa a opta. Extrem de isteață, voia să dea la un liceu 

de arte, desena impecabil. Vă dați seama că la geometrie era as. Mergeau meditațiile cu ea șnur și 

voiam ca orice formulă facem să reușesc să i-o explic logic, de unde vine. Totul decurgea bine și 

frumos până când am ajuns la volumul conului. Știm cu toții cum arată un con, dar pentru a calcula 

volumul acestuia e de ajuns într-adevăr să folosim doar formula din manual. Cum ajungem la ea, ei 

bine, aici e cu totul altă poveste, pentru că formula se deduce cu ajutorul integralelor, concept pe 

care oamenii cu liceu îl vor recunoaște, pentru că se predă în clasa a douăsprezecea. Deci avem ceva 

predat în clasa a opta, dar deducerea o afli de-abia în clasa a douăsprezecea? Da, exact așa. Ei, cum 

să-i spun eu fetei așa ceva și mai exact cum o fac să înțeleagă că eu chiar nu vreau s-o duc de nas? 

Bine, am reușit să comunic eficient și să-i explic cât de frumos am putut că așa funcționează unele 

lucruri la școală și că aparent trebuie să învețe unele lucruri pe dinafară, cel puțin deocamdată. Cu 

siguranță la ora respectivă știa deja mai bine decât mine cum stă treaba cu acest lucru. 
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Care a fost faza cu acest exemplu? Păi acest exemplu este un răspuns bun la întrebarea „la ce ne 

ajută pe noi?" atunci când la matematică se ajunge la capitolul integrale. Un profesor creativ ar 

putea da acest răspuns, iar un elev să aibă revelația „deci de acolo venea formula aia dintr-a opta? 

Ce tare!".  

 

Ce vreau să subliniez de fapt în final este că sunt foarte multe metode pe care domnii profesori le 

pot aplica pentru a-și „vinde" materia. Un profesor de matematică poate să le explice elevilor de 

unde vin unele lucruri și la ce se aplică ele practic, un profesor de muzică le poate arăta elevilor cele 

mai bune piese ale tuturor timpurilor, căci sigur aceștia vor avea această curiozitate mult mai târziu, 

un profesor de limbi străine poate lua pasaje din filme sau piese celebre și le poate traduce la clasă 

și tot așa. Exemple sunt o mulțime și nu ar trebui făcute doar în „Săptămâna altfel”. Bine, o să 

ziceți, dar de unde atâta timp? Materia este foarte încărcată. Cine să mai aibă atâta răbdare și chef să 

caute la fiecare lecție unde se aplică în viață aia și aia? E omenește posibil o astfel de predare? 

Răspunsul simplu și corect: da. Eu am avut în 16 ani de școală cel puțin un profesor la fiecare 

materie care mi-a insuflat plăcerea asta pe care v-am relatat-o eu mai sus, deci posibilitatea există 

pe undeva, așteptând. Am avut profesor de limba română în generală ce mi-a insuflat plăcerea 

lecturii, am avut în liceu dirigintă de matematică, ce mi-a insuflat eleganța unei probleme și mi-a 

arătat cum trebuie „rumegată" aceasta, am avut profesori de geografie și istorie care mă făceau să 

mă simt cool că știam lucruri din domeniile lor și așa mai departe. 

 

Încă se mai poate învăța de dragul profesorului și nu de frica lui. 
sursa: www.republica.ro, autor Răzvan Harag, 18 feb 2022 

 

 

 Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români 
 

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un 

fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24 februarie, marca simbolic şi începutul primăverii. 

Dragobete, fiul Dochiei, era zeul dragostei şi al bunei dispoziţii. I se mai spunea Cap de Primăvară 

sau Cap de Vară şi era identificat cu Cupidon, zeul iubirii în mitologia romană, şi cu Eros, 

corespondentul acestuia în mitologia greacă, potrivit specialiștilor de la Muzeul Astra. 

Un alt nume al său era Năvalnicul, fiind perceput ca un fecior frumos şi iubăreţ nevoie mare, care le 

face pe tinerele fete să-şi piardă minţile. 

 

Cum se sărbătorea Dragobetele la români 

În lumea satului românesc, până la jumătatea secolului al XX-lea, Dragobete era sărbătorit pe 24 şi 

28 februarie sau pe 1 şi 25 martie, potrivit cercetătorului Ion Ghinoiu, autorul volumului „Zile şi 

mituri”. Probabil că, în vechime, 24 februarie însemna începutul primăverii, ziua când natura se 

trezeşte, ursul iese din bârlog, păsările îşi caută cuiburi, iar omul trebuia să participe şi el la bucuria 

naturii. 

În ziua respectivă, semnalul era dat de păsările nemigratoare, care se strângeau în stoluri, ciripeau, 

se împerecheau şi începeau să-şi construiască cuiburile. Despre „păsările” neînsoţite la Dragobete 

ştia toată lumea că rămân singure şi fără pui până în aceeaşi zi a anului viitor. 

 

http://www.republica.ro/
https://muzeulastra.ro/pentru-copii/sarbatori-de-peste-an/
https://www.descopera.ro/natura/15596580-eveniment-rar-in-romania-patru-pasari-flamingo-au-fost-observate-recent-foto
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După modelul zburătoarelor, fetele şi băieţii se întâlneau să sărbătorească Dragobetele, pentru a 

rămâne îndrăgostiţi pe parcursul întregului an. Dacă timpul era favorabil, îmbrăcaţi de sărbătoare, 

fetele şi flăcăii se întâlneau în faţa bisericii şi plecau să caute prin păduri şi lunci flori de primăvară. 

Nici oamenii mai în vârstă nu stăteau degeaba, ziua Dragobetelui fiind cea în care urmau să aibă 

grijă de toate orătăniile din ogradă, dar şi de păsările cerului. În această zi nu se sacrificau animale 

pentru că astfel s-ar fi stricat rostul împerecherilor. 

 

În această zi, satele româneşti răsunau de veselia tinerilor şi de zicala: „Dragobetele sărută 

fetele„. Sunt multe credinţele populare cu referire la Dragobete. Astfel se spunea că cine participa la 

această sărbătoare avea să fie ferit de bolile anului, mai ales de febră, şi că Dragobetele îi ajută pe 

gospodari să aibă un an îmbelşugat. 

 

Steaua acestui flăcău, a cărui evocare acţiona direct asupra fibrelor erotice ale tinerilor, a început să 

apună în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Într-un fel, Dragobetele a fost şi el o victimă a 

comunismului. După Revoluţie, locul lui a fost luat treptat de Sfântul Valentin, care a fost importat 

din lumea occidentală şi care este sărbătorit pe 14 februarie. 

 

Entitate magică asemănătoare lui Eros sau Cupidon, Dragobetele se diferenţiază de blajinitatea 

Sfântului Valentin din tradiţia catolică, fiind un bărbat chipeş şi neastâmpărat. 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

https://www.descopera.ro/cultura/13876802-legende-si-datini-de-dragobete-valentines-day-ul-uitat-al-romanilor
https://www.descopera.ro/cultura/13876802-legende-si-datini-de-dragobete-valentines-day-ul-uitat-al-romanilor

