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La mulþi ani,
România!
Moldova, Transilvania ºi Muntenia nu
existã pe faþa pãmântului. Existã o
singurã Românie: existã un singur corp
ºi un singur suflet, în care toþi nervii ºi
toate suspinele vibreazã unul cãtre altul.
(B.P.Hasdeu)
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A XI-a Conferinþã Ministerialã a Spaþiului European al Învãþãmântului Superior (SEIS)

Viitorul învãþãmântului superior european:
incluziv, inovator ºi interconectat
a Cadrului naþional de calificãri compatibil cu Cadrul general
al calificãrilor din Spaþiul european al Învãþãmântului
Superior (QF-EHEA); asigurarea recunoaºterii automate a
calificãrilor academice ºi a perioadelor de studiu în cadrul
EHEA, astfel încât studenþii, cadrele universitare ºi
absolvenþii sã poatã circula liber pentru a studia, preda ºi
cerceta; efectuarea modificãrilor legislative necesare
pentru a garanta recunoaºterea automatã la nivel de sistem
pentru calificãrile livrate în þãrile EHEA, în care asigurarea
calitãþii funcþioneazã în conformitate cu Standardele ºi
liniile directorii de asigurare a calitãþii în Spaþiul european
al învãþãmântului superior (ESG), unde a fost stabilit un
cadru naþional de calificãri complet operaþional.
Pandemia în sine ne-a demonstrat cã sprijinul reciproc
ºi cooperarea sunt cheia pentru promovarea obiectivelor
noastre ºi cã diversitatea, într-un context de comparabilitate
ºi conexiune, este baza excelenþei academice europene, a
declarat ministrul italian al Educaþiei, Gaetano Manfredi.
*Alianþa Naþionalã a Organizaþiilor Studenþeºti din România (ANOSR),
ca parte a delegaþiei României, a reprezentat studenþii români.

Universitatea Spiru Haret - Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Administrative Bucureºti ºi Universitatea George Bacovia - Facultatea de
ªtiinþe Economice, Juridice ºi Administrative Bacãu, în calitate de instituþii
reprezentate în Comitetul de Management al Acþiunii COST CA18121: Cultures
of Victimology: understanding processes of victimization across Europe, vã
invitã sã participaþi în data de 27 noiembrie 2020, online, începând cu ora 10, la
conferinþa naþionalã gratuitã:

Repere privind victimologia, victimizarea
ºi victimele în România
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Joi, 19 noiembrie, Ministerul pentru Universitãþi ºi Cercetare
din Italia a organizat, online, cea de-a XI-a Conferinþã
Ministerialã a Spaþiului European al Învãþãmântului
Superior (SEIS). În cadrul evenimentului, miniºtrii educaþiei
din toate statele membre au adoptat Comunicatul ministerial
Roma 2020. Prin semnarea Comunicatului ministerial Roma
2020, Spaþiul European al Învãþãmântului Superior (EHEA)
se angajeazã sã construiascã un sistem al învãþãmântului
superior incluziv, inovator ºi interconectat pânã în 2030,
capabil sã sprijine o Europã durabilã, unitã ºi paºnicã. Pe
lângã Comunicat, au fost adoptate trei documente anexã:
Poziþia privind libertatea academicã, Principiile ºi liniile
directoare în vederea dezvoltãrii dimensiunii sociale a
educaþiei în SEIS ºi Recomandãrile pentru autoritãþile
naþionale responsabile de creºterea calitãþii învãþãrii ºi
predãrii în SEIS.
Prioritãþile EHEA pentru urmãtorul deceniu sunt:
continuarea ºi intensificarea investiþiilor în instituþiile de
învãþãmânt superior ºi sprijinirea acestora în utilizarea
tehnologiilor digitale pentru învãþare, predare ºi evaluare,
precum ºi pentru comunicare academicã ºi cercetare ºi
investiþiile în dezvoltarea abilitãþilor ºi competenþelor
digitale pentru toþi; finalizarea ºi dezvoltarea în continuare

Concurs pentru ocuparea
de posturi didactice/
catedre în cadrul
Colegiului Universitar
Spiru Haret din Craiova
ºi Colegiului Universitar
Spiru Haret din
Bucureºti

În cadrul evenimentului Zilele Bibliotecii Universitare, la Facultatea de ªtiinþe Economice din Câmpulung s-a
desfãºurat Simpozionul online cu tema Biblioteca în vremuri de pandemie.
Au fost prezente cadrele didactice ale facultãþii, studenþi, masteranzi, profesori de la liceele din Câmpulung ºi
Curtea de Argeº, reprezentanþi ai Bibliotecii municipale Ion Barbu din Câmpulung, ºi ai Bibliotecii comunale Rucãr.
Dezbaterea s-a axat pe descrierea evenimentelor culturale, care s-au derulat prin intermediul bibliotecilor
menþionate mai sus ºi modul în care acestea s-au adaptat la distanþarea socialã impusã de evoluþia pandemiei de
COVID 19. S-au adus în discuþie subiecte deosebit de incitante, pornind de la importanþa lecturii în înþelegerea
ºi consolidarea relaþiilor interumane ºi rolul cadrelor didactice în a-i motiva pe tineri ºi a le arãta cã în carte se
regãsesc toate informaþiile necesare pentru dezvoltarea personalã.
Conf.univ.dr. Laurenþia Avram, decanul facultãþii, a lansat cartea Dreptul afacerilor în contextul economiei
actuale. Note de curs, apãrutã la Editura Fundaþiei România de Mâine ºi a prezentat aspecte din cuprinsul
acesteia. (Lector univ.dr. Cristina NÃFTÃNÃILÃ)

Free trial  testarea gratuit a accesului la
bazele de date EBSCO (noiembrie-decembrie 2020)
Pânã la sfârºitul anului 2020, EBSCO Information
Services ºi ROMDIDAC pun la dispoziþia Universitãþii
Spiru Haret, membrã al consorþiului ANELIS Plus,
accesul gratuit (free trial) la bazele de date EBSCO:
 Academic Search Ultimate;
 Applied Science & Tech. Source Ultimate;
 Business Source Ultimate;
 Humanities Source Ultimate;
 Sociology Source Ultimate.
Accesul va fi disponibil de la distanþã pentru toþi
utilizatorii din cadrul Universitãþii Spiru Haret prin
intermediul contului individual de acces mobil la
platforma EBSCO, alãturi de baza de date Academic
Search Complete.
Formularul pentru crearea contului de acces mobil este
disponibil la adresa: http://www.info-edu.ro/activarecont.

Miere pânã

fiere!

Mioara VERGU-IORDACHE
Nici douã sãptãmâni nu mai sunt pânã la alegerile
parlamentare. O campanie electoralã atipicã, de
pandemie. O campanie în care aflãm mai mult cum nu se
face, cum au greºit ceilalþi ºi mult mai puþin ce se face.
Personal m-am sãturat de vom face, prefer facem.
Dar nu prea... Am urmãrit (fãrã sã insist!) persoanele
înscrise pe liste. Câtã competenþã, câtã miere de
campanie! (Dupã alegeri, mierea se transformã în fiere,
se ºtie!) Îi privesc, le citesc promisiunile din filmuleþele
electorale, sponsorizate de partide, în spaþiul virtual, îi
mai vãd la televizor. De multe ori sunt derutatã. Îi ºtiam
la alte formaþiuni politice. Rotaþia cadrelor este în plinã
actualitate! Neserioasã treabã! Deh, îºi cautã oamenii
loc în bãncile unui parlament supradimensionat ºi
ineficient. Vã aduceþi aminte de referendumul privitor la
numãrul de parlamentari? Se pare cã doar unii îºi aduc
aminte! Vã aduceþi aminte promisiunile din campanii
precedente ale tuturor partidelor? Câte s-au îndeplinit?
Þara noastrã merge înainte pentru cã ea este locuitã ºi
gospodãritã de oameni pe care nu-i cunoaºtem, care nu
sunt promovaþi de mass-media! Sunt oamenii care îºi
îndeplinesc sarcinile profesionale, civice ºi personale fãrã
a aºtepta indicaþii sau laude. Multe lucruri s-au schimbat
în bine. Multe lucruri s-au schimbat în rãu. Cred cã suntem
þara care poate sã ilustreze cel mai convingãtor cã drumul
spre iad este pavat cu bune intenþii, înþelegând prin
intenþii promisiunile electorale.
În fond, ce propun partidele aflate în competiþie? Sã
fie bine! Toþi competitorii îºi doresc sã fie bine ºi þara sã
înfloreascã. De trei decenii. Cum spuneam, s-au produs
ºi transformãri pozitive, dar Încã sunt locuinþe fãrã
racordare la electricitate, la încãlzire cu gaze, la
canalizare, încã sunt drumuri îngropate în glod, încã
aproape un milion de copii se culcã flãmânzi,
analfabetismul ºi analfabetismul funcþional sunt în
floare, salariile nu se comparã cu cele ale lucrãtorilor
din þãrile civilizate, deºi preþurile sunt comparabile,
pensiile sunt încã ridicol de mici, sistemul de sãnãtate,
cu tot ce presupune el, încã este la un nivel scãzut,
justiþia încã nu este de încredere, dreptul la opinie este
direct proporþional cu cine strigã mai tare ªi încã toate
cele pe care le trãieºte fiecare dintre noi.
Cred cã toate partidele au motive de emoþie. Care va fi
prezenþa la vot? Vom înfrunta pandemia pentru niºte
oameni/formaþiuni care ne-au înºelat aºteptãrile? Dacã
da, o vom face pentru a vota pentru sau pentru a vota
împotriva? Indiferent de ce, dacã putem, ar trebui sã
ne exercitãm unul dintre cele mai importante drepturi de
cetãþeni. Sã votãm încã o datã cu speranþa cã nu vom
mai fi înºelaþi, cã aceia care ne cer votul o fac pentru cã
ºtiu ºi pot sã rezolve problemele þãrii, nu sã se lamenteze
ºi sã-ºi smulgã pãrul din cap despre dezastruoasa
moºtenire. Indiferent dacã moºtenirea este galbenã,
roºie, multicolorã sau incolorã.
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C R A I O VA

ANUNÞ
Conform Hotãrârii nr.250/10.11.2020 a Consiliului de Administraþie al Universitãþii
Spiru Haret Bucureºti, Colegiul Universitar Spiru Haret din Craiova, cu sediul în
str. Brazda lui Novac nr. 4, organizeazã, în data de 09.12.2020, concurs pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi didactice/catedre:
1. Medicinã generalã
2. Medicinã generalã
3. Medicinã generalã/ Asistenþã medicalã
4. Medicinã generalã/ Asistenþã medicalã
5. Medicinã generalã/ Asistenþã medicalã
6. Medicinã generalã/Psihologie medicalã
Concursul se va desfãºura în sediul din str. Brazda lui Novac nr.4, Craiova, conform
urmãtorului grafic:
1. Înregistrarea dosarelor la secretariatul unitãþii: 02 - 03.12.2020, între orele 9 ºi 16
2. Afiºarea listei candidaþilor admiºi pentru susþinerea probelor de concurs:
07.12.2020
3. Proba scrisã: 09.12.2020
4. Depunerea contestaþiilor: 11.12.2020, între orele 9 ºi 16
5. Afiºarea rezultatelor finale ºi repartizarea candidaþilor: 16.12.2020

BUCUREªTI

Dosarele vor conþine:
- Cerere de înscriere la concurs;
- Diploma de licenþã (pentru absolvenþii cu studii superioare)  Copiile vor fi
certificate de conducerea Colegiului;
- Supliment la diploma de licenþã
- Certificate de Competenþe Profesionale (pentru absolvenþii cu studii
Postliceale Sanitare)  Copiile vor fi certificate de conducerea Colegiului;
- Foaia matricolã  Copiile vor fi certificate de conducerea Colegiului;

Consiliul de administraþie al Universitãþii Spiru Haret, cu sediul în Bucureºti,
str. Ion Ghica nr. 13, sector 3, tel. 021 314 99 31, 021 455 10 00, anunþã organizarea
concursului pentru ocuparea urmãtoarelor posturi didactice/catedre în cadrul
Colegiului Universitar Spiru Haret Bucureºti:
1. Eticã profesionalã ºi multiculturalitate
2. Medicinã generalã
3. Medicinã generalã
4. PIP, Asistenþã medicalã
5. PIP, Asistenþã medicalã
6. PIP, Asistenþã medicalã
7. PIP, Asistenþã medicalã
8. PIP, Asistenþã medicalã
9. PIP, Asistenþã medicalã
10. PIP, Asistenþã medicalã
11. Media ºi poligrafie/ Producþie media
12. Media ºi poligrafie/ Producþie media
Concursul se va desfãºura conform urmãtorului grafic:
1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unitãþii  7-8.12.2020, între orele 9 ºi 16
2. Afiºarea listei candidaþilor admiºi pentru susþinerea probelor de concurs 
14.12.2020
3. Proba scrisã  15.12.2020
4. Depunerea contestaþiilor  18.12.2020, între orele 9 ºi 16
5. Afiºarea rezultatelor finale ºi repartizarea candidaþilor  21.12.2020
Se pot înscrie la concurs absolvenþi cu diplomã ai învãþãmântului superior, postliceal
sau mediu care au înscrise pe diplomã/diplome specializarea/specializãrile
corespunzãtoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului
privind disciplinele de învãþãmânt, domeniile ºi specializãrile, precum ºi probele de
concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învãþãmântul
preuniversitar.
Proba scrisã se susþine în specializarea/specializãrile postului/catedrei, conform
Centralizatorului, dupã programele valabile, specifice pentru concurs.
Nu au dreptul sã participe la concurs persoanele care au fost înlãturate din
învãþãmânt printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã de condamnare penalã,
persoanele care nu prezintã un document medical din care sã reiasã faptul cã nu
existã incompatibilitãþi de ordin medical cu funcþia didacticã, precum ºi persoanele
care au fost eliminate pentru fraudã sau tentativã de fraudã în cadrul concursului de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învãþãmântul
preuniversitar, sesiunea 2020.

Opinia
naþionalã

ISSN 1221-4019
ISSN 1841-4265 (online)
www.opinianationala.ro
www. facebook.com/opinianationala
Strada Fabricii nr. 46G, sector 6, Bucureºti
Telefon/fax: 021 316 97 91
Centralã: 021 316 97 85, 021 316 97 86, 021 316 97 87,
interioare 168 ºi 143
e-mail: opinia@spiruharet.ro

- Certificat de Absolvire a Modulului Psihopedagogic  Copiile vor fi certificate
de conducerea Colegiului;
- Copie Carte de Identitate;
- Copie Certificat de Naºtere;
- Copie Certificat de Cãsãtorie  unde este cazul;
- Adeverinþã de la medic cã este Apt pentru a preda în învãþãmânt;
- Cazier judiciar.
Se pot înscrie la concurs absolvenþi cu diplomã ai învãþãmântului superior, ºcoli
postliceale sanitare care au înscrise pe diplomã/diplome specializarea/specializãrile
corespunzãtoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului
privind disciplinele de învãþãmânt, domeniile ºi specializãrile, precum ºi probele de
concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învãþãmântul
preuniversitar.
Proba scrisã se susþine în specializarea/specializãrile postului/catedrei, conform
Centralizatorului, dupã programele valabile, specifice pentru concurs.
Nu au dreptul sã participe la concurs persoanele care au fost înlãturate din
învãþãmânt printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã de condamnare penalã,
persoanele care nu prezintã un document medical din care sã reiasã faptul cã nu
existã incompatibilitãþi de ordin medical cu funcþia didacticã, precum ºi persoanele
care au fost eliminate pentru fraudã sau tentativã de fraudã în cadrul concursului de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învãþãmântul
preuniversitar, sesiunea 2020.
Concursul se va desfãºura conform prevederilor Metodologiei de organizare ºi
desfãºurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/
rezervate în unitãþile de învãþãmânt particular din învãþãmântul preuniversitar,
aprobatã prin OMECTS nr. 5625/2012.

La cererea de înscriere la concurs vor fi ataºate urmãtoarele documente:
1) Copii ale actelor de studii, foaia matricolã ºi certificat profesional (ultimul pentru
absolvenþii liceului pedagogic);
Absolvenþii care au susþinut examenul de licenþã/absolvire în 2020 vor prezenta
copia adeverinþei de la instituþia de învãþãmânt superior/postliceal/mediu din care
sã rezulte cã au susþinut examenul de licenþã, media de absolvire a facultãþii/ºcolii
postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobânditã, media anilor de studii ºi
faptul cã pe parcursul efectuãrii studiilor s-a frecventat ºi promovat modulul
pedagogic;
2) Copii ale certificatelor de obþinere a gradelor didactice;
3) Copii ale certificatelor de naºtere ºi cãsãtorie (pentru solicitanþii care ºi-au
schimbat numele);
4) Copie a actului de titularizare în învãþãmânt (dacã este cazul);
5) Copia Deciziei inspectoratului ºcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activitãþii
(dacã este cazul);
6) Copie a filei din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
7) Adeverinþa din care sã rezulte vechimea efectivã în învãþãmânt (dacã este cazul);
8) Copie a Carnetului de muncã ºi/sau copia filei corespunzãtoare din registrul
general de evidenþã a salariaþilor;
9) Avizul medical din care sã rezulte ca este apt(ã) pentru a preda în învãþãmânt;
10) Declaraþie pe proprie rãspundere cã nu desfãºoarã activitãþi incompatibile cu
demnitatea funcþiei didactice ºi nu a fost îndepãrtat(ã) din învãþãmânt pentru motive
disciplinare sau printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã de condamnare penalã.
Concursul se va desfãºura conform prevederilor Metodologiei de organizare ºi
desfãºurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/
rezervate în unitãþile de învãþãmânt particular din învãþãmântul preuniversitar,
aprobatã prin OMECTS nr. 5625/2012.

TEHNOREDACTARE  Florentina STEMATE

Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
este editatã de
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Tiparul executat de
TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI
ROMÂNIA DE MÂINE

Rãspunderea
pentru conþinutul
textelor publicate
aparþine autorilor.
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Simona MARICA este lector universitar doctor la Facultatea
de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei, Bucureºti. Este psiholog
clinician specialist, aºa încât disciplinele predate aparþin
domeniului evaluãrii, diagnosticului clinic la copil ºi adult, dar
ºi al psihopatologiei.
Sunt profesor în aceastã universitate de peste 20 de ani,
îmi iubesc profesia, activitatea didacticã ºi atmosfera din sala
de curs. Îmi place sã fiu aproape de studenþii mei, poate, de
aceea, una dintre seriile foarte dragi mie mi-a oferit titlul
onorific de Cel mai ZEN Prof.
Încerc sã aduc exemple din practica mea privatã ºi sã îi
fac pe studenþi sã înþeleagã cã deºi este important
diagnosticul, mult mai important este omul din spatele
acestui diagnostic, cu istoria sa unicã de viaþã.
Ca formare, mã revendic ªcolii Existenþiale de Psihoterapie,
de aceea valorile pe care încerc sã le transmit studenþilor noºtri
sunt libertatea (în gândire ºi acþiune), decizia asumatã,
responsabilitatea, sperând ca astfel viaþa lor  profesionalã ºi
personalã  sã devinã un parcurs cu ºi spre SENS.
Conferenþiar universitar doctor Cezar TITÃ, de la Facultatea de ªtiinþe
Juridice, Economice ºi Administrative, Craiova, spune cã situaþia
pandemicã actualã ne împiedicã sã avem un contact direct, în sala de curs
sau de seminar, cu studenþii, dar acest neajuns este compensat de faptul
cã Universitatea Spiru Haret poate sã punã la dispoziþia studenþilor ºi a
cadrelor didactice platforma educaþionalã, BlackBoard. Prin
intermediul acesteia, chiar din anul universitar 2019-2020, am putut
continua procesul de învãþãmânt, atât în ceea ce priveºte cursurile, cât ºi în
privinþa desfãºurãrii sesiunilor sau a susþinerii online a examenelor de licenþã
ºi disertaþie.
În calitate de cadru didactic nu pot decât sã fiu mulþumit ºi satisfãcut cã
procesul educaþional poate continua în condiþii moderne, cã universitatea face eforturi continue
pentru a se plasa în elitã, nu numai în ceea ce priveºte procesul de învãþãmânt, ci ºi în ceea ce
priveºte accesul la tehnologia de ultimã generaþie utilizatã. Cursurile ºi seminariile au loc atât pe
platforma Blackboard, cât ºi pe GoogleMeet.

Este haretistã din 1993, anul în care a dat examenul de admitere la
Facultatea de Sociologie-Psihologie din cadrul Universitãþii Spiru
Haret.
A fost dragoste la prima vedere, iar Alma Mater a devenit pentru
mine punct de referinþã în ceea ce priveºte dezvoltarea personalã ºi
profesionalã., mãrturiseºte Cristiana BÃLAN, lector universitar
doctor la Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei, Braºov.
A parcurs mai multe formãri profesionale de lungã duratã în
domeniul psihoterapiei, astfel cã a obþinut din partea Colegiului
Psihologilor din România atestat de Psihoterapeut Autonom 
Psihoterapie Experienþialã ºi Hipnoterapie, iar din partea Asociaþiei
Române de Psihodramã Clasicã (ARPSIC) a obþinut diploma de
Psihoterapeut  Director de Psihodramã.
În cadrul Asociaþiei Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã este Formator Programe de formare
continuã pentru cadrele didactice din învãþãmântul preuniversitar ºi Expert (termen lung) proiect
POCU  Muncã, Asumare, Legalitate pentru Integrare ºi Nediscriminare  MALIN.
Primul lucru pe care îl face dimineaþa este sã transmitã gânduri de recunoºtinþã pentru toate
lucrurile care s-au petrecut ºi se vor petrece în viaþa sa.
Hotel California interpretatã de Eagles este melodia pe care o asculta on repeat în facultate.
Sfat pentru haretiºtii din prezent: Fiþi buni, frumoºi, generoºi, deºtepþi ºi mândri de Alma Mater!

Universitatea Spiru Haret  Facultatea de ªtiinþe Juridice
ºi ªtiinþe Administrative Bucureºti
ºi
Universitatea George Bacovia  Facultatea de ªtiinte Economice,
Juridice ºi Administrative Bacãu,
în calitate de instituþii reprezentate în Comitetul de Management
al Acþiunii COST CA18121: Cultures of Victimology:
understanding processes of victimization across Europe,
vã invitã sã participaþi în data de 27 noiembrie 2020, online,
începând cu ora 10, la conferinþa naþionalã gratuitã:

Repere privind victimologia,
victimizarea ºi victimele în România
Intervenþiile se vor susþine în limba românã, dar ulterior, opþional, se
vor traduce în limba englezã, conform standardelor ce se vor comunica
participanþilor, pentru publicarea în volumul conferinþei.
Recomandãm, orientativ, ca lucrãrile sã reflecte urmãtoarele aspecte:
1. Care este cuvântul (sau care sunt cuvintele) pentru victimã ºi
dacã existã o semnificaþie specificã (de ex., pentru un grup de victime
sau un tip de victimizare)?
2. Care sunt momentele din istoria þãrii sau victimologiei din þara
noastrã care au contribuit la definirea/ dezvoltarea drepturilor ºi
serviciilor pentru victime?
3. Care este istoricul victimologiei (studiul academic asupra
victimelor) în þara noastrã? (de ex., când a început? cine sunt cadrele
didactice cheie? care sunt publicaþiile reprezentative )
4. Prezentarea unor studii de caz ale unor tipuri de victime ºi eventualul
impact al acestora asupra politicii sau practicilor în acest domeniu
5. Prezentarea altor tipuri de victime /victimizare la care se face
referire în mod normal în þara noastrã, exceptând victimizarea penalã.
6. Identificarea altor forme de victimizare nou-emergente (sau ascunse
anterior) în þara noastrã.
7. Enumerarea celor mai importante tendinþe de victimizare în þara
noastrã (ce tipuri de infracþiuni s-au redus sau au crescut) în ultimii
10 ani.
8. Ce directive / legi / tratate internaþionale a adoptat/ratificat þara
noastrã ºi cât de bine sunt implementate?
9. Care sunt principalele lacune în sprijinul /în serviciile pentru victime
din þara noastrã?
10. Care sunt succesele/inovaþiile majore pentru susþinerea victimelor
din þara noastrã?
11. Care sunt principalele documente naþionale din þara noastrã în
acest domeniu (de exemplu: legi, politici, sondaje asupra victimelor,
rapoarte etc.)?
În cazul în care tematica orientativã de mai sus prezintã interes pentru
dvs., mai ales în noul context generat de pandemie, vã rugãm sã
completaþi Formularul de participare ºi/sau sã distribuiþi Invitaþia ºi
Formularul altor persoane cu experienþã sau cu preocupãri în domeniu.
Programul va fi definitivat pânã în data de 25 noiembrie a.c. ºi va fi
comunicat participanþilor împreunã cu link-ul de acces.
Vã mulþumim ºi vã aºteptãm cu interes!

Conf.univ.dr. Aura PREDA
FSJSA- Universitatea Spiru Haret
E-mail: aura.preda@spiruharet.ro.

Viitorul învãþãmântului superior european
În data de 19 noiembrie a.c., Alianþa Naþionalã a
Organizaþiilor Studenþeºti din România (ANOSR) reprezintã
studenþii ca parte a delegaþiei României la cea de-a 11-a
Conferinþã Ministerialã a Spaþiului European al
Învãþãmântului Superior (SEIS)  organizatã de Ministerul
pentru Universitãþi ºi Cercetare din Italia.
În cadrul Conferinþei, miniºtrii educaþiei din toate statele
membre adoptã Comunicatul Ministerial de la Roma, care
va trasa viitorul Procesului Bologna pentru urmãtoarea
decadã. ANOSR a contribuit cu amendamente însuºite atât
la Comunicatul ce urmeazã sã fie adoptat în cursul acestei
zile, cât ºi la declaraþia pe care European Students Union
(ESU), federaþia europeanã reprezentativã a studenþilor, a
emis-o în acest sens.
Este de necontestat impactul pe care Procesul Bologna l-a
avut în modernizarea învãþãmântului superior românesc. Cu
toate acestea, România se aflã la distanþã considerabilã de media
statelor membre ale procesului la prioritãþi pe care ºi le-a asumat
voluntar la nivel european, precum echitatea. De exemplu, în
2018 doar 24.9% din tinerii cu vârsta între 23 ºi 34 de ani
aveau studii superioare, cu media statelor din SEIS la 40.6%.
Comunicatul Ministerial de la Roma (2020) conþine
angajamentul statelor ca pânã în 2030 învãþãmântul superior
sã se axeze pe urmãtoarele trãsãturi:
 incluziv - fiecare cursant beneficiazã de acces echitabil
la învãþãmântul superior ºi este sprijinit în vederea finalizãrii
studiilor ºi a formãrii profesionale;
 inovator - se introduc metode ºi practici noi de învãþare,
predare ºi evaluare, strâns legate de procesul de cercetare;
 interconectat - cadrele ºi instrumentele comune vor continua sã faciliteze ºi sã consolideze cooperarea, schimbul de
cunoºtinþe ºi mobilitatea personalului, precum ºi a studenþilor.

Pe lângã Comunicat, vor fi adoptate 3 documente-anexã
care demonstreazã relevanþa temelor abordate pe agenda
europeanã , anume Poziþia privind libertatea academicã,
Principiile ºi liniile directoare în vederea dezvoltãrii
dimensiunii sociale a educaþiei în SEIS ºi Recomandãrile
pentru autoritãþile naþionale responsabile de creºterea calitãþii
învãþãrii ºi predãrii în SEIS.
ANOSR va reprezenta în continuare cel mai activ actor din
sistemul de învãþãmânt superior care militeazã pentru
implementarea adecvatã a Procesului Bologna în sistemul de
învãþãmânt superior românesc, prin poziþii, amendamente,
dezbateri ºi derularea de evenimente reflectând prioritãþile
Procesului Bologna, precum Gala Profesorului Bologna.
Anul acesta, din cauza contextului epidemiologic în care ne
regãsim, Conferinþa Ministerialã se va desfãºura pentru prima
datã în format online ºi va putea fi urmãritã de cãtre orice
persoanã interesatã - mai multe detalii privind acest aspect fiind
disponibile la adresa: https://ehea2020rome.it/pages/ehea2020.
La 21 de ani de la semnarea Declaraþiei de la Bologna, ne
aflãm într-un moment de bilanþ cu privire la întreaga
paradigmã a învãþãmântului superior creatã de ºi prin Procesul
Bologna, fiind astfel ocazia setãrii de þinte ºi mai curajoase
pentru 2030. Obiectivele asumate voluntar astãzi obligã statul
român ºi guvernanþii sã acþioneze proactiv, strategic ºi cu
resurse adecvate pentru un învãþãmânt cu adevãrat de calitate,
internaþionalizat, centrat pe student ºi accesibil a declarat
Horia-ªerban Oniþa, preºedintele ANOSR.

Pentru detalii ºi informaþii suplimentare, vã stãm la dispoziþie:
Cornelia-Florina FECHETE
Vicepreºedinte
Relaþii Publice ANOSR
0744 118 894|florina@anosr.ro

Horia ªerban ONIÞA
Preºedinte ANOSR
0748 880 910|horia@anosr.ro

***
Alianþa Naþionalã a Organizaþiilor Studenþeºti din România
(ANOSR) este federaþia naþionalã studenþeascã, nonguvernamentalã ºi non-partizanã care, de peste 21 de ani, are
ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale
studenþilor din România, apãrarea ºi promovarea drepturilor
ºi obligaþiilor acestora, cât ºi stimularea participãrii lor la actul
educaþional ºi la viaþa socialã, economicã ºi culturalã.
ANOSR reuneºte studenþi din 19 centre universitare din
întreaga þarã, din 30 de universitãþi, atingând un numãr de
104 organizaþii membre, care luptã împreunã pentru
menþinerea în funcþiune a mecanismului miºcãrii studenþeºti.
La nivel naþional, ANOSR este parte a Alianþei pentru o
Românie Curatã ºi membrã în Consiliul Tineretului din
România. De asemenea, federaþia este reprezentantul legitim
al studenþilor din România la nivel european, prin statutul de
membru cu drepturi depline al Organizaþiei Europene a
Studenþilor (ESU - European Students Union), singura
structurã europeanã care reprezintã studenþii.
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O ºcoalã ca afarã

espre ºcolile din mediul rural se vorbeºte aproape întotdeauna cu un zâmbet ironic, furiºat
în colþul gurii, ca ºi cum ar fi de la sine înþeles cã acolo nu se învaþã carte. Prejudecãþile ºi
ignoranþa omoarã tot ce e frumos ºi, cel mai grav, îngroapã adevãrul: acolo toaleta e în curte,
ºcoalã nu se prea face, profesorii sunt slab pregãtiþi, iar copiii stau cu o mânã pe caiet ºi cu alta
pe sapã. Sau pe frânghia la al cãrei capãt opus se aflã vaca. La 27 de kilometri de Bucureºti, pe
malurile Mostiºtei, în comuna Belciugatele din judeþul Cãlãraºi, se aflã o ºcoalã care spulberã
toate cliºeele ºi rãutãþile, pentru cã este altfel de cât ne-am aºtepta, pentru cã oferã surprize ºi
pentru cã are un trecut istoric la care trei sferturi dintre ºcolile marilor oraºe ale României nu
îndrãznesc sã viseze.
 ªcoala din comuna Belciugatele a fost
înfiinþatã în anul 1885, adicã exact acum 135
de ani!
Iniþial a funcþionat ca ºcoalã mixtã, formatã
din douã sãli de clasã ºi o cancelarie,
frecventatã de 12 elevi ºi eleve. În prezent
funcþioneazã ca ªcoala Gimnazialã nr.1,
ciclurile primar ºi gimnazial, în localul nou,
fiind ºcoalã coordonatoare pentru încã o
ºcoalã cu clasele I-IV (ªcoala Primarã Mãriuþa)
ºi douã grãdiniþe (Belciugatele ºi Mãriuþa,
ambele cu program normal). ªcolile ºi
grãdiniþele din comunã cuprind trei grupe cu
54 preºcolari, douã clase cu regim simultan
cu 24 elevi, cinci clase cu regim individual cu
108 elevi ( învãþãmânt primar ) ºi patru clase
la gimnaziu cu 87 elevi. ªcoala are teren de
sport, încãlzire centralã, grupuri sanitare ºi a
fost recent renovatã. Un microbuz ºcolar
aduce elevii la cursuri.
Doamna director Daniela Nedelcu vorbeºte,
cu modestie, foarte puþin despre domnia sa ºi

foarte mult despre ceea ce este ºi mai ales ce
va fi ºcoala pe care o conduce. Nu avem timp
pentru un interviu clasic, multele treburi ale
ºcolii nu pot aºtepta, dar din tot ceea ce spune
rãzbat pasiunea, ambiþia ºi dãruirea. ªi
dragostea pentru copiii pe care are menirea
de a-i forma, educa, pregãti pentru viaþã,
împreunã cu ceilalþi colegi profesori. Înainte
de toate, ne spune cã ne aflãm într-o unitate
de învãþãmânt care a primit recent titlul de
ªcoalã europeanã. Apoi, cã abandonul
ºcolar nu reprezintã o problemã: doi copii au
pãrãsit cursurile înaintea absolvirii, dar se fac
eforturi pentru reintegrarea lor. Dialogul cu
pãrinþii este la ordinea zilei, pentru cã la ºcoalã
copiii învaþã nu numai cunoºtinþe conform
programei, ci ºi cum sã se comporte în familie,
în viaþã, în societate. În ultimele zile, doamna
Nedelcu s-a ocupat de distribuirea tabletelor
puse la dispoziþie de autoritãþi. Încearcã, de
altfel, sã menþinã un contact permanent cu
autoritãþile locale, de asemenea preocupate
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de viitorul copiilor din comunã. Existã un
parteneriat ºi cu cele trei biserici din satele
aparþinãtoare comunei (Belciugatele, Mãriuþa,
Cojeºti).
Pânã la izbucnirea pandemiei, serbãrile ºi
festivitãþile de început ºi final de an ºcolar
sau de Ziua Naþionalã erau pregãtite cu multã
grijã. Copiii din Belciugatele cântã, recitã,
danseazã, pun în scenã mici spectacole, fac
lecþii deschise în mediul natural pe care îl
cunosc atât de bine. Acum însã totul se
desfãºoarã online, de la cursuri ºi testãri pânã
la activitãþile organizate extraºcolar. Epidemia
nu a fãcut timpul sã stea în loc. ªcoala îºi
vede de drum: copiii nu au nicio clipã de
pierdut. Elevii picteazã ºi deseneazã foarte
frumos. Mãrturie stau pereþii coridoarelor ºi
sãlilor de clasã tapetaþi cu lucrãrile copiilor,
unele chiar foarte reuºite. Pe lângã ºcoalã
funcþioneazã un club de karate, iar pentru
mãmici se organizeazã cursuri de fitness ºi
aerobic. De ziua lui Mihai Eminescu, elevii
ºcolii realizeazã colaje, desene ºi fotomontaje
dedicate marelui creator. ªi aceste lucrãri
împodobesc pereþii ºcolii.
ªi pentru a demonstra cã lucrurile stau exact
aºa cum ni se spune, doamna directoare
Nedelcu ne vorbeºte cu mândrie despre
participarea copiilor din comunã la concursuri
judeþene, de unde s-au întors cu premii:
Concursul Naþional de Geografie Terra
(Mica Olimpiadã, cum i se mai spune), la care
elevul Eduard Vârlan a câºtigat premiul I, iar
colegul sãu, Andrei Anton, o menþiune;
Concursul Judeþean de Matematicã Ion
Cheºcã, desfãºurat anual în municipiul
Cãlãraºi, de unde Sebastian Dobrin, Eduard
Vârlan ºi Daria Baciu s-au întors cu menþiune.
La acelaºi concurs au mai participat, cu
rezultate bune, elevii Roberto ºi Marius Marin
ºi Giovani Fierbinþeanu.
Dezvoltarea ºi punerea în practicã a
proiectelor presupune finanþare, sponsorizãri
ºi gestionare eficientã a fondurilor. Aflãm cã
Primãria comunei este preocupatã de dotarea
ºcolii ºi cã oferã cadouri copiilor de sãrbãtori.
O colaborare prin sponsorizare se deruleazã
cu fundaþia Ana ºi copiii, care la începutul
anului ºcolar a dãruit fiecãrui copil câte un
ghiozdan plin cu rechizite, dar ºi cinci
canapele donate, prin strãduinþa fundaþiei
sus-amintite, de cãtre IKEA, mobilierul fiind
necesar dotãrii grãdiniþelor din comunã, aflate
în subordinea ºcolii. De asemenea, înaintea
Crãciunului, copiii deseneazã sau picteazã
felicitãri pe care scriu ce ar dori sã le aducã
Moºul, iar Fundaþia Ana ºi copiii dãruieºte
fiecãrui copil câte un cadou cu valoarea
aproximativã de 400 de lei. De asemenea, copiii
primesc, de Paºte ºi de 1 iunie, cadouri, cãrþi,
dulciuri, rechizite sau alimente.
ªcoala este deja în viitor, pentru cã situaþia
pandemicã a generat o readaptare rapidã a
metodelor de predare, dar ºi o veritabilã cursã
spre gãsirea resurselor financiare. În context,
se lucreazã în ritm accelerat la un proiect de
finanþare cu fonduri europene, prin programul
E-educaþie al Uniunii Europene, în valoare de
250 000 de Euro. Banii vor fi folosiþi pentru
achiziþionarea de laptopuri ºi camere web
pentru toate cadrele didactice, tablete pentru
elevii care nu pot participa acum la studiul
online, dar ºi pentru programe de igienizare a
ºcolii.
Timpul petrecut la ºcoala din comuna
Belciugatele a trecut prea repede, lãsându-ne
senzaþia cã nu am aflat tot ceea ce urmeazã sã
se întâmple în acest loc din inima câmpiei,
unde copiii ºtiu sã se caþere în cireº, dar ºi sã
salute respectuos pe toþi cei care le ies în cale.
Un loc de unde au plecat ºi pleacã în lume
oameni curaþi ºi bine pregãtiþi pentru viaþã,
tocmai pentru cã au þinut într-o mânã cartea
ºi în cealaltã sapa, ºi mai ales pentru cã au
avut ºansa de a face primii paºi spre
cunoaºtere într-o ºcoalã cum ar trebui sã fie
toate ºcolile satului românesc.

Dragoº CIOCÃZAN

Pe data de 20 noiembrie,
Comunitatea ONedu
România a organizat, cu
ocazia Zilei Naþionale a
Educaþiei Digitale, un live
pe pagina de Facebook, în
cadrul cãruia au avut loc
discuþii despre digitalizarea
educaþiei ºi cum se poate
îmbunãtãþi actul educaþional
în online.
Orlando Ardelean, elev în
judeþul Mureº, Raluca Þonea,
preºedinte al Asociaþiei
Mereu Pentru Educaþie,
Rareº Voicu, preºedinte al
Consiliului Naþional al
Elevilor, Raul Prodan,
administrator al platformei
PointEd, Florin Talpeº,
organizator al Iniþiativei
Globale pentru Tineret,
Radu Szekely, fondator al
ªcolii Finlandeze ERI Sibiu,
ºi Oana Moºoiu, profesor ºi
pãrinte, au abordat subiecte
referitoare la problemele cu
care se confruntã elevii în
ºcoala online, facultatea
online, dezvoltarea
competenþelor de leadership
ºi multe altele.
Puterea educaþiei este la fel
de mare pe cât muncim noi sã
fie. Elevul este cel mai
important actor al sistemului
educaþional ºi este pregãtit
sã îºi facã vocea auzitã.
Astfel, Luna Educaþiei
Digitale este dovada cã
elevii României vor lupta
pentru drepturile lor ºi
pentru upgradarea
educaþiei. a declarat Bianca
Radu, reprezentant al
organizaþiei, Comunitatea
ONedu România, organizaþia
elevilor pentru digitalizarea
educaþiei
Robert Mucenicu, membru al
Departamentului de
Comunicare al Comunitãþii
ONedu România, a spus:
Anul acesta, Comunitatea
ONedu România marcheazã
data de 20 noiembrie ca fiind
o zi dedicatã evoluþiei ºi
introducerii pe scarã largã a
educaþiei digitale, ce
faciliteazã procesul de
învãþare al elevilor. În
aceastã perioadã, a devenit
din ce în ce mai greu sã
separãm ºcoala de educaþia
digitalã. Ne-am dorit sã
sãrbãtorim aceastã zi, atât
pentru a atrage atenþia
asupra importanþei susþinerii
ºi implicãrii în schimbarea în
mai bine a sistemului
educaþional, cât ºi pentru a le
mulþumi tuturor oamenilor
care au susþinut ºi luptat
pentru educaþia din ziua de
azi, care au fost ºi vor fi de
acum înainte.
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Un oarecare Sile

Acesta este vitraliul cu numãrul 100 ºi ar fi trebuit, poate, sã scriu
despre acest numãr rotund ca despre o izbândã. Numai cã nu am reuºit.
Mi s-a pãrut cã dacã aº proceda astfel, i-aº trãda pe toþi cei în numele
cãrora am aºternut sãptãmânal câteva rânduri în paginile gazetei care
mi-a fost cinstitã gazdã în aceºti ultimi doi ani. Iar despre izbândã nu
cred cã poate fi vorba, în niciun chip, nicãieri ºi pentru nimeni, acum ºi aici. Lucrurile nu merg bine pentru
oamenii simpli, motiv pentru care am vorbit tot timpul despre lumea imperfectã în care trãim, încercând
sã-i fac uneori sã râdã, alteori sã se încrunte. Sper, lipsit de modestie, cã nu i-am plictisit prea tare. Iatã de
ce mã voi opri aici cu subiectul.
ªi vã voi vorbi despre Sile. Nu ºtiu de ce astãzi, privind niºte fotografii vechi de aproape jumãtate
de secol, mi-am amintit de el. Omul simplu ºi cinstit plecat din bãtãtura lui sãracã de þãran, în picioarele
goale, cu o traistã gãuritã în care mureau încet un boþ de brânzã ºi o ceapã fãrã foi. Mergea spre un
ºantier cãruia îi rostea numele în ºoaptã, cu smerenie, de parcã era vorba despre cine ºtie ce dosar
secret. Acolo avea sã-ºi lase sãnãtatea, tinereþea, visurile ºi puterea. Acolo a trãit, în barãci din lemn
prin ferestrele cãrora se simþea izul mâncãrurilor de cantinã. În acel loc ºi altele asemenea ºi-a crescut
copiii, a iubit, a sperat, a fãcut bani frumoºi, cheltuiþi mai apoi pe doctori. El este cel pe care inginerii
ºi maiºtrii proaspãt ieºiþi din ºcoalã îl trimiteau sã aducã o gãleatã de curent. Tot el a ridicat þara asta
din þãrânã, din nimic, cu mâinile ºi priceperea lui. El, cel care buchisea mai greu, dar suda impecabil
fiarele unul de altul, acolo, sus, unde se construia ceva. El, cel în urma cãruia a rãmas ceva. Când l-am
cunoscut, m-a privit râzând, mi-a spus, în glumã, câteva vorbe uºoare de ocarã, apoi m-a luat în braþe
ºi m-a ridicat, fãcându-mã sã par mai înalt decât schelãria profilatã pe cer. Mai târziu au venit vremuri
complicate. Sile a înþeles cã nu mai e nevoie de el ºi a plecat sã se odihneascã puþin, mulþumit cã ºi-a
fãcut treaba, chiar dacã unii, alþii, nu au înþeles asta. Suntem înclinaþi sã-i judecãm pe cei care nu
gândesc asemenea nouã, ºi greºim astfel amarnic: fiecare trebuie sã îºi facã meseria cu onoare ºi
demnitate. Un fierar-betonist care recitã pe nerãsuflate din Baudelaire, dar lasã în urma lui construcþii
ºubrede, e oare de preferat? Sile, de fapt, zecile, sutele de mii de Sile au scris o poveste pe care începi
sã o citeºti cu ochelarii pe nas ºi o termini fãrã, pentru a-þi ºterge lacrimile. Din nou, nu ºtiu de ce,
lumea mi s-a pãrut cinicã ºi strâmbã.

VITRALII

Dragoº CIOCÃZAN

Atenþie, se deschid cãrþile!
Carlos Ruiz Zafón
Foto: Ambasada Spaniei la Bucureºti

 Ambasada Spaniei la Bucureºti, cu sprijinul companiei Metrorex
ºi al Editurii Polirom, lanseazã prima campanie de promovare a
literaturii în reþeaua de metrou a capitalei, urmând modelul unui
binecunoscut ºi inedit proiect cultural derulat anual la Madrid.
Pe Magistralele 1 ºi 3, a intrat în circulaþie metroul literaturii spaniole,
în interiorul cãruia va fi expusã o serie de afiºe cu texte literare ilustrate,
selectate din operele unor renumiþi scriitori spanioli contemporani.
Campania Atenþie, se deschid cãrþile!, prima iniþiativã de acest
gen din România, îºi propune sã promoveze literatura spaniolã în
rândul publicului larg, oferindu-le cãlãtorilor ocazia de a experimenta
scurte momente de lecturã ºi trezindu-le, totodatã, curiozitatea de a
citi ulterior, în întregime, operele respective. Bucureºtenii sunt invitaþi
sã se bucure de literatura spaniolã într-un spaþiu mai puþin obiºnuit,
acolo unde liniile de metrou intersecteazã creaþia literarã ºi artele
vizuale, transformând cãlãtoria cu metroul într-o plimbare imaginarã
prin lumea cãrþilor.
Campania prezintã fragmente din operele unor scriitori spanioli de
renume mondial precum Carlos Ruiz Zafón, considerat unul dintre cei mai importanþi autori contemporani
ºi cel mai citit autor spaniol, dupã Miguel de Cervantes, Dolores Redondo, Javier Marías sau Milena
Busquets.
Afiºele sunt cu atât mai atractive cu cât fragmentele selectate sunt însoþite de diverse ilustraþii realizate
special pentru aceastã campanie de doi talentaþi artiºti din România ºi Spania. Este vorba despre românca
Evelin Bundur, cofondatoare a festivalului Visual Playground, ºi spaniolul Fernando Vicente, autor al
mai multor ilustraþii create pentru campania literarã similarã, desfãºuratã la Madrid.
În capitala Spaniei, acest proiect a fost iniþiat în 1997 de Asociaþia Editorilor, cu sprijinul Metro de
Madrid, compania de stat care administreazã reþeaua de metrou din capitala Spaniei, fiind în prezent una
dintre cele mai cunoscute ºi îndrãgite campanii culturale din oraº, care, de peste 20 de ani, reuºeºte sã
aducã literatura mai aproape de milioanele de persoane care folosesc zilnic acest mijloc de transport.
Elaborarea, designul ºi producþia acestui proiect sunt asumate integral de Ambasada Spaniei la
Bucureºti. (Hotnews.ro)

România este o comoarã ascunsã
George V. GRIGORE

Câteodatã, ºi lucrurile mai puþin bune ne ajutã sã descoperim
valorile pe care nu le vedem deºi treceam zilnic pe lângã ele.
Concentraþi pe problemele zilnice uitãm de mãreþia cerului ºi
întinderea pãmântului, de susurul izvorului ºi adierea zefirului,
de verdele bradului ºi roºul macilor. De data acesta, pandemia
a fãcut sã ne retragem ca melcul în propria cochilie, dar natura
ºi-a continuat ciclurile ºi parcã ºi-a amplificat frumuseþea pe
care ne îmbie s-o remarcãm.
Doi americani au fost surprinºi de pandemia de coronavirus
în timp ce vizitau România. Cum majoritatea zborurilor au fost
anulate, cuplul s-a vãzut nevoit sã îºi prelungeascã vacanþa în þara
noastrã. Jamie Leibert ºi Sandra Zinovyev au ajuns în România în
noiembrie 2019, dupã ce au cãlãtorit cu maºina personalã prin mai
multe þãri din Europa. Cei doi au locuit în oraºul Breaza (jud. Prahova),
unde au avut ºansa sã descopere mâncarea ºi ospitalitatea localã.
Care este, pe scurt, povestea lor? Am ajuns în România în noiembrie
2019. Mama Sandrei este originarã din România. Mama ei, Marina
Zinovyev, a imigrat acum aproximativ 40 de ani în perioada
comunistã. Sandra încã are familie aici, iar rudele ei au un
apartament neocupat în Breaza. Am decis sã petrecem puþin timp
în România pentru a descoperi pe deplin þara. Însã, când a venit
pandemia COVID-19, toate graniþele s-au închis ºi nu am putut sã
plecãm atunci când plãnuisem, aºa cã am decis sã aºteptãm în
Breaza sã se termine pandemia, a povestit americanul. El a explicat
cã nu ºtia la ce sã se aºtepte de la þara noastrã, însã dupã ce a
descoperit-o, e convins cã România este o comoarã ascunsã. Nu
ºtiam la ce sã ne aºteptãm când am venit în România. De obicei,
americanii nu viziteazã România. Dupã ºederea noastrã aici,
credem cã România este o comoarã ascunsã! Oamenii au fost extrem
de primitori. Mulþi vorbesc engleza, dar chiar ºi cei care nu vorbesc
engleza sunt foarte ospitalieri. Vecinii ne aduc adesea mâncãruri
pe care nu le-am mâncat niciodatã. Cel mai mult ne-a plãcut
cozonacul. Cred cã am mâncat prea mult cozonac!, a mai povestit
Jamie Leibert. Între altele, cei doi americani au vizitat Castelul Bran
ºi Vulcanii Noroioºi. Leibert a mai spus cã cei doi se descurcã cu
banii, pentru cã în þara noastrã viaþa este mai ieftinã în comparaþie cu
SUA. Credem cã România este o comoarã ascunsã ºi am
recomandat-o multor persoane care vor sã viziteze þãri mai puþin
cunoscute, dar care sunt frumoase ºi traiul este ieftin. Mulþi dintre
prietenii noºtri americani intenþioneazã sã vinã aici odatã ce
coronavirusul nu va mai fi o problemã. Le-am recomandat sã
adauge România pe lista locurilor de vizitat. Este foarte sigurã
þara ºi este o idee bunã pentru persoanele care ar dori sã se retragã
într-un loc mai puþin costisitor decât Statele Unite. Limba este
similarã cu spaniola ºi nu este foarte dificil de învãþat, a adãugat
Sandra Zinovyev.
Cei doi americani au rãmas foarte impresionaþi de România, de
destinaþiile turistice variate ºi de istoria ei bogatã ºi au declarat cã
doresc sã revinã spre a vedea ºi alte frumuseþi ale acestor tãrâmuri ca
de poveste...

Invitaþii în lumea artelor plastice

Alina  Claudia ARMÃªOIU: Pictura ne oferã motivaþia pentru a continua
Un artist vegheat de
îngeri  Alina-Claudia
Armãºoiu. Deasupra, un
semn creºtin. Asta înseamnã
cã vom avea un drum
binecuvântat prin universul
sãu cromatic
Numele meu este AlinaClaudia Armãºoiu, licenþiatã în Drept ºi Administraþie
publicã. Deºi am o specializare diferitã de sfera artei, nu
m-am regãsit decât în tablourile mele, ele au fost modul
nerostit de a-mi transpune ideile, simþirile, atât bucuria,
cât ºi tristeþea. Aceasta sunt eu, omul, un copil mare, un
copil care încã încearcã sã viseze ºi care aratã celor din
jur o parte dintre visele sale.
Pentru ce aþi ales pictura ºi nu muzica?
Nu am ales muzica; pictura a fost ceea ce m-a eliberat
cumva de dezamãgirile vieþii.
Ce tehnici folosiþi în lucrãrile dumneavoastrã?
Ca tehnici de picturã, ador uleiul, însã îmi place sã
experimentez; unele pânze sunt realizate în ulei, altele în
acryl, unele sunt mixte, dar ca primã dragoste rãmâne,
desigur, uleiul.
Preferaþi lucrãrile de mici sau de mari dimensiuni?
Îmi plac tablourile mici, deoarece în cele mai mici pot ºoca
prin contrast; cu cât un tablou este mai mic cu atât mai multe
detalii vei regãsi în picturã, pe când la pânzele mari putem
vorbi despre o singurã imagine cu mai puþine interpretãri.

Ce gen de picturã preferaþi?
Genul de picturã în care mã regãsesc este impresionismul abstract. Prin el pot arãta colþul meu de
poveste prin acest gen de picturã aleg sã împãrtãºesc
celorlalþi o micã parte din imaginaþia mea.
Ce ne puteþi spune despre viaþa dumneavoastrã dincolo
de picturã ?
Viaþa mea dincolo de picturã? O întrebare grea. În primul
rând viaþa e imperfectã prin definiþie, tocmai de aceea am
gãsit ca refugiu pictura; în caruselul numit viaþã, pictura
este singurul lucru concret.
Unde vã vedeþi peste 10 ani?
Unde mã vãd peste 10 ani? Aº rãspunde cã în urmãtorii
10 ani îmi doresc doar sã cresc ca pictor, sã pot sã
povestesc mai multor ochi ceea ce eu vãd prin intermediul
pânzelor mele. Pictura ne oferã motivaþia pentru a
continua, dar ºi calmul refugiului cotidian. Sunt omul
care priveºte cu respect cãtre picturã ºi cãtre marii pictori,
omul care se opreºte în faþa unei pânze albe ºi se întreabã
care este povestea ei. Nu sunt un om care sã povesteascã
foarte multe; nu mi place sã mã descriu, prefer sã
povestesc prin pânze.
Mulþumesc frumos pentru acest dialog! Vã urãm
dumneavoastrã, familiei ºi prietenilor, numai sãnãtate
ºi bucurii autentice.

Aristotel BUNESCU
https://agentiadepresaculturalasisportiva. wordpress.com/
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Monitorul anual al educaþiei ºi formãrii.
Raportul pentru România

Semestrul european, pachetul de toamnã  sprijinirea unei redresãri
sustenabile ºi incluzive, într-un climat de mare incertitudine

Comisia Europeanã a publicat pe 12 noiembrie, Monitorul anual
al educaþiei ºi formãrii, care analizeazã cum evolueazã educaþia ºi
formarea în UE ºi în statele sale membre.
În ceea ce priveºte România:
 s-au depus unele eforturi pentru îmbunãtãþirea calitãþii educaþiei
ºi a îngrijirii preºcolarilor ºi pentru consolidarea formãrii iniþiale a
cadrelor didactice;
 în pofida mai multor iniþiative, este necesarã îmbunãtãþirea
competenþelor digitale ale profesorilor, ale instructorilor ºi ale elevilor/
studenþilor ºi este necesarã asigurarea unei mai bune dotãri a ºcolilor
cu echipamente digitale;
 un procent ridicat de tineri au un nivel inadecvat în ceea ce
priveºte competenþele de bazã. Asigurarea educaþiei ºi formãrii de
calitate ºi relevante pentru piaþa muncii reprezintã în continuare o
provocare majorã;
c Contextul socioeconomic afecteazã în mod semnificativ
performanþele elevilor/studenþilor, limitând rolul pe care îl poate juca
educaþia ca garant al egalitãþii de ºanse. În pofida mãsurilor de
atenuare a impactului pe care îl are COVID-19 asupra educaþiei,
trecerea la învãþãmântul la distanþã riscã sã agraveze inegalitãþile
deja mari.
(Raportul de þarã privind România: https://op.europa.eu/en/
publication-detail/-/publication/8d1829d7-2495-11eb-9d7e01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-171316001)
Anul acesta, Monitorul din 2020 se axeazã în special pe predarea
ºi învãþarea în era digitalã. Criza provocatã de coronavirus a
demonstrat importanþa soluþiilor digitale pentru predare ºi învãþare
ºi a evidenþiat punctele slabe existente.
În pofida investiþiilor pe care statele membre le-au fãcut în ultimii
ani în infrastructura digitalã dedicatã educaþiei ºi formãrii, persistã
disparitãþi mari, atât între þãri, cât ºi în interiorul acestora. Contrar
opiniei larg rãspândite conform cãreia tinerii de astãzi reprezintã o
generaþie de nativi ai erei digitale, rezultatele sondajului indicã
faptul cã mulþi dintre ei nu-ºi dezvoltã competenþele digitale la un
nivel suficient. În toate þãrile care au fãcut obiectul anchetei, peste
15 % din populaþia de elevi dispun de competenþe digitale insuficiente.
În plus, dovezile furnizate de OCDE indicã faptul cã profesorii din
învãþãmântul secundar inferior din þãrile UE beneficiazã rareori de
formare privind utilizarea tehnologiei informaþiei ºi comunicaþiilor
(TIC) pentru predare ºi cã profesorii îºi exprimã nevoia puternicã de
dezvoltare profesionalã în utilizarea competenþelor TIC pentru
predare.
În evaluarea sa anualã a modului în care sistemele educaþionale
din Uniunea Europeanã abordeazã principalele provocãri în materie
de educaþie, Comisia subliniazã progresele înregistrate în reducerea
pãrãsirii timpurii a ºcolii ºi creºterea participãrii în toate sectoarele
educaþiei, începând de la vârsta preºcolarã ºi pânã la învãþãmântul
terþiar.
Cu toate acestea, Monitorul evidenþiazã provocarea pe care o
reprezintã dotarea tuturor tinerilor cu competenþe de
bazã. Aproximativ o persoanã din cinci, în vârstã de 15 ani,
demonstreazã un nivel de competenþã la citire, matematicã ºi ºtiinþe
care este insuficient pentru participarea deplinã la mersul societãþii.
Având în vedere impactul contextului socioeconomic asupra
performanþei elevilor în ceea ce priveºte competenþele de bazã ºi
digitale, este esenþial sã se abordeze dezavantajele în materie de
educaþie ºi formare ºi sã se reducã decalajul digital dintre elevi.
Recunoscând faptul cã investiþiile corespunzãtoare în educaþie
contribuie la creºterea economicã ºi la incluziunea socialã, statele
membre ale UE au menþinut cheltuielile publice pentru educaþie la
aproximativ 10 % din totalul cheltuielilor publice, conform celor mai
recente date ale Monitorului.

Comisia Europeanã a prezentat pe 18 noiembrie, pachetul de toamnã pentru politica economicã, care
include avizele referitoare la proiectele de planuri bugetare ale statelor membre din zona euro (PPB) pe 2021
ºi recomandãrile de politicã pentru zona euro. Acesta este al doilea pas din ciclul semestrului european
2021, care a început în septembrie odatã cu publicarea strategiei anuale privind creºterea durabilã, având
ca nucleu conceptul de sustenabilitate competitivã. Strategia anualã privind creºterea durabilã a furnizat
totodatã orientãri strategice statelor membre pentru elaborarea planurilor lor de redresare ºi rezilienþã ºi a
precizat modul în care Mecanismul de redresare ºi rezilienþã (Recovery and Resilience Facility - RFR) se
conjugã cu semestrul european. Pachetul prezentat are la bazã previziunile economice din toamna anului
2020, elaborate într-un context de mare incertitudine, conform cãrora, din cauza ºocului economic provocat
de pandemia de coronavirus, în 2022, producþia din zona euro ºi din UE în ansamblu va rãmâne sub nivelul
anterior pandemiei.

Consultare publicã deschisã
Planul de acþiune privind reducerea la zero
a poluãrii
Comisia a lansat o consultare publicã deschisã cu privire la un
plan de acþiune al UE intitulat Cãtre îndeplinirea obiectivului de
reducere la zero a poluãrii aerului, apei ºi solului - sã construim o
planetã mai sãnãtoasã pentru oameni mai sãnãtoºi. Pilon principal
al Pactului verde european - Green Deal, strategia privind reducerea
la zero a poluãrii se va baza pe iniþiative în domeniul energiei, al
industriei, al mobilitãþii, al agriculturii, al biodiversitãþii ºi al climei.
Consultarea se succedã publicãrii recente a foii de parcurs care
prezintã planurile UE de readucere la zero a poluãrii prin îmbunãtãþirea
prevenirii, a remedierii, a monitorizãrii ºi a raportãrii cu privire la
poluare, precum ºi prin sprijinirea integrãrii acestui obiectiv în toate
politicile ºi instrumentele de investiþii. Planul de acþiune privind
reducerea la zero a poluãrii va fi urmãtorul pas important de punere
în aplicare a strategiei de reducere la zero a poluãrii, dupã recenta
publicare a Strategiei pentru promovarea sustenabilitãþii în
domeniul substanþelor chimice.
Consultarea este deschisã comentariilor din partea cetãþenilor pânã
la 10 februarie 2021.

 Mãsuri de aplicat în cadrul Pactului de
stabilitate ºi de creºtere în ceea ce priveºte
România
Din aprilie 2020, România face obiectul procedurii
de deficit excesiv (PDE), ca urmare a încãlcãrii în
2019 a pragului privind deficitul prevãzut în tratat.
Având în vedere gradul ridicat de incertitudine care
persistã în contextul pandemiei de coronavirus,
Comisia considerã cã, în acest moment, nu trebuie
luatã nicio decizie cu privire la aplicarea unor mãsuri
suplimentare în cadrul procedurii de deficit excesiv
a României. Comisia va reexamina situaþia bugetarã
a României în primãvara anului 2021.
Avize privind proiectele de planuri bugetare ale
statelor membre din zona euro
Avizele privind PPB pentru 2021 þin cont de criza
sanitarã actualã, de gradul ridicat de incertitudine ºi
de recesiunea economicã gravã provocatã de
epidemia de COVID-19. Având în vedere activarea
clauzei derogatorii generale din Pactul de stabilitate ºi de creºtere, recomandãrile bugetare emise
de Consiliu în iulie 2020 au fost de naturã calitativã.
Prin urmare, avizele analizeazã în special dacã
mãsurile bugetare de sprijin planificate pentru 2021
sunt temporare ºi, în caz contrar, dacã sunt
preconizate mãsuri de compensare. Conform
evaluãrii Comisiei, toate PPB sunt în general
conforme cu recomandãrile Consiliului din 20 iulie
2020. Majoritatea mãsurilor sprijinã activitatea
economicã în contextul unei incertitudini
considerabile. Unele mãsuri prevãzute în proiectele
de planuri bugetare prezentate de Franþa, Italia,
Lituania ºi Slovacia nu par sã fie temporare sau
însoþite de mãsuri compensatorii. Lituania ºi-a
prezentat proiectul de plan bugetar pe baza unui
scenariu de menþinere a politicilor actuale ºi este
invitatã sã prezinte un proiect de plan bugetar
actualizat. Pentru Belgia, Franþa, Grecia, Italia,
Portugalia ºi Spania, având în vedere nivelul datoriei
publice ºi provocãrile mari în materie de sustenabilitate pe termen mediu, prezente înainte de
izbucnirea epidemiei de COVID-19, este important
sã se asigure cã, atunci când se iau mãsuri de sprijin
bugetar, se menþine sustenabilitatea bugetarã pe
termen mediu.
Recomandare privind zona euro, raport privind
mecanismul de alertã ºi propunere de raport
comun privind ocuparea forþei de muncã
Recomandarea privind politica economicã a
zonei euro adreseazã îndrumãri personalizate statelor
membre din zona euro cu privire la aspectele care
afecteazã funcþionarea zonei euro în ansamblu. Anul
acesta, ea oferã, de asemenea, orientãri de politicã
cu privire la prioritãþile pe care statele membre din
zona euro ar trebui sã le urmãreascã în cadrul
planurilor lor de redresare ºi rezilienþã. Recomandarea
face apel la statele membre din zona euro sã se
asigure cã politicile lor bugetare continuã sã sprijine
activitatea economicã în 2021. De asemenea, aceasta
îndeamnã statele membre sã-ºi reorienteze politicile
bugetare cãtre realizarea unor poziþii prudente pe
termen mediu, odatã ce condiþiile epidemiologice ºi
economice o vor permite. Statele membre sunt
încurajate sã consolideze cadrele instituþionale
naþionale ºi sã punã în aplicare reformele ºi
investiþiile prioritare de naturã sã consolideze
sustenabilitatea ºi rezilienþa zonei euro ºi a statelor
membre din zona euro.
Raportul privind mecanismul de alertã (RMA)
instrument de detectare a posibilelor dezechilibre
macroeconomice, constatã cã, în timp ce dezechilibrele macroeconomice erau în curs de reducere
înainte de izbucnirea crizei provocate de epidemia
de COVID-19, în prezent riscurile de apariþie a unor
dezechilibre par a fi în creºtere în statele membre
care se confruntau deja cu dezechilibre înainte de

epidemie. Raportul recomandã elaborarea de
bilanþuri aprofundate care sã identifice ºi sã
evalueze gravitatea posibilelor dezechilibre macroeconomice pentru cele 12 state membre care au fost
deja identificate ca înregistrând dezechilibre sau
dezechilibre excesive în februarie 2020. Acestea sunt
Croaþia, Cipru, Franþa, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Þãrile de Jos, Portugalia, România, Spania ºi
Suedia.
Propunerea de raport comun privind ocuparea
forþei de muncã analizeazã impactul pandemiei de
COVID-19 asupra ocupãrii forþei de muncã ºi asupra
situaþiei sociale din Europa. Numãrul total al
persoanelor încadrate în muncã ºi rata de ocupare a
forþei de muncã au scãzut semnificativ, deºi creºterea
ratei ºomajului a fost moderatã pânã în prezent
datoritã adoptãrii rapide a schemelor de ºomaj tehnic
ºi a altor mãsuri similare. Statele membre care se
confruntau deja cu provocãri socioeconomice grave
înainte de pandemie sunt acum ºi mai expuse
vulnerabilitãþilor. Pe piaþa forþei de muncã, ºocul
economic este resimþit în mod diferit de la un sector
la altul ºi de la o categorie de lucrãtori la alta.
Reducerea ocupãrii forþei de muncã i-a afectat într-o
mãsurã mai mare pe lucrãtorii care practicã forme
atipice de muncã. ªomajul în rândul tinerilor a crescut
mai mult decât ºomajul pentru alte grupe de vârstã.
Ponderea tinerilor care nu sunt încadraþi profesional
ºi nu urmeazã niciun program educaþional sau de
formare a crescut considerabil. De asemenea, au fost
grav afectaþi lucrãtorii nãscuþi în afara UE. Comisia
va continua sã monitorizeze îndeaproape toate
evoluþiile pieþei forþei de muncã ºi evoluþiile sociale,
actualizând periodic Raportul de monitorizare a
rezultatelor privind ocuparea forþei de muncã
ºi Monitorul performanþei în materie de protecþie
socialã. În cadrul semestrului european excepþional
din 2021, raportul comun privind ocuparea forþei de
muncã va sprijini, în plus, statele membre în
identificarea domeniilor prioritare pentru reforme ºi
investiþii care sã fie incluse în planurile lor de
redresare ºi rezilienþã, în contextul orientãrilor privind
ocuparea forþei de muncã.
Comisia se angajeazã sã urmãreascã o strategie
de creºtere durabilã, care va ajuta UE ºi statele sale
membre sã atingã obiectivele de dezvoltare durabilã
(ODD) ale Organizaþiei Naþiunilor Unite. Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind
îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilã
explicã modul în care Comisia îºi continuã angajamentul faþã de dezvoltarea durabilã, Agenda 2030
pentru dezvoltare durabilã ºi ODD în elaborarea
politicilor sale.
Raport privind supravegherea mai strictã ºi
rapoarte privind supravegherea ulterioarã aplicãrii
programului
Cel de-al optulea raport privind supravegherea
mai strictã pentru Grecia constatã cã, în ciuda
circumstanþelor nefavorabile create de pandemia de
COVID-19, autoritãþile elene au luat mãsurile
necesare pentru a-ºi îndeplini angajamentele
convenite, realizând o serie de reforme fundamentale.
Pe baza acestui raport, Eurogrupul ar putea sã decidã
cu privire la publicarea urmãtorului set de mãsuri
referitoare la datorie condiþionate de politici.
Conform rapoartelor privind supravegherea
ulterioarã aplicãrii programului pentru Cipru, Irlanda,
Portugalia, ºi Spania, capacitãþile de rambursare ale
acestor state rãmân solide.
Urmãtoarele etape
Comisia invitã Eurogrupul ºi Consiliul sã discute
pachetul ºi sã aprobe orientãrile prezentate astãzi.
Comisia aºteaptã cu interes sã poarte un dialog
constructiv cu Parlamentul European cu privire la
conþinutul acestui pachet ºi la fiecare etapã ulterioarã
a ciclului semestrului european.
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Principiile fundamentale care guverneazã sistemele educaþionale
naþionale în unele state ale Uniunii Europene (I)
Cadrul juridic general care reglementeazã structura,
funcþiile, organizarea ºi funcþionarea sistemului naþional de
învãþãmânt în România este stabilit prin Constituþie, Legea
educaþiei naþionale nr.1/2011 - lege organicã, legile ordinare
ºi ordonanþele guvernamentale.
Constituþia, în art.32 consfinþeºte dreptul la învãþãturã,
care este asigurat prin învãþãmântul general obligatoriu, prin
învãþãmântul liceal ºi prin cel profesional, prin învãþãmântul
superior, precum ºi prin alte forme de instrucþie ºi de perfecþionare. Învãþãmântul de stat este gratuit, iar statul acordã
burse sociale de studii copiilor ºi tinerilor proveniþi din familii
defavorizate ºi celor instituþionalizaþi, în condiþiile legii.
Potrivit art. 3 al Legii nr.1/2011, principiile care guverneazã
învãþãmântul preuniversitar ºi superior, cât ºi învãþarea pe
tot parcursul vieþii din România sunt:
a) principiul echitãþii - în baza cãruia accesul la învãþare
se realizeazã fãrã discriminare;
b) principiul calitãþii - în baza cãruia activitãþile de
învãþãmânt se raporteazã la standarde de referinþã ºi la bune
practici naþionale ºi internaþionale;
c) principiul relevanþei - în baza cãruia educaþia rãspunde
nevoilor de dezvoltare personalã ºi social-economice;
d) principiul eficienþei - în baza cãruia se urmãreºte
obþinerea de rezultate educaþionale maxime, prin gestionarea
resurselor existente;
e) principiul descentralizãrii - în baza cãruia deciziile
principale se iau de cãtre actorii implicaþi direct în proces;
f) principiul rãspunderii publice - în baza cãruia unitãþile
ºi instituþiile de învãþãmânt rãspund public de performanþele
lor;
g) principiul garantãrii identitãþii culturale a tuturor
cetãþenilor români ºi dialogului intercultural;
h) principiul asumãrii, promovãrii ºi pãstrãrii identitãþii
naþionale ºi a valorilor culturale ale poporului român;
i) principiul recunoaºterii ºi garantãrii drepturilor
persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale, dreptul la
pãstrarea, la dezvoltarea ºi la exprimarea identitãþii lor etnice,
culturale, lingvistice ºi religioase;
j) principiul asigurãrii egalitãþii de ºanse;
k) principiul autonomiei universitare;
l) principiul libertãþii academice;
m) principiul transparenþei - concretizat în asigurarea
vizibilitãþii totale a deciziei ºi a rezultatelor, prin comunicarea
periodicã ºi adecvatã a acestora;
n) principiul libertãþii de gândire ºi al independenþei faþã
de ideologii, dogme religioase ºi doctrine politice;
o) principiul incluziunii sociale;
p) principiul centrãrii educaþiei pe beneficiarii acesteia;
q) principiul participãrii ºi responsabilitãþii pãrinþilor;
r) principiul promovãrii educaþiei pentru sãnãtate, inclusiv
prin educaþia fizicã ºi prin practicarea activitãþilor sportive;
s) principiul organizãrii învãþãmântului confesional
potrivit cerinþelor specifice fiecãrui cult recunoscut;
t) principiul fundamentãrii deciziilor pe dialog ºi consultare;
u) principiul respectãrii dreptului la opinie al elevului/
studentului ca beneficiar direct al sistemului de învãþãmânt.
Articolul 14 al Constituþiei Austriei statueazã cã valorile
fundamentale ale învãþãmântului sunt democraþia, umanitatea, solidaritatea, pacea ºi dreptatea, precum ºi
onestitatea ºi toleranþa faþã de oameni, în baza cãrora acesta
asigurã pentru întreaga populaþie, independent de origine,
situaþie socialã ºi financiarã, un nivel educaþional maxim,
protejând ºi dezvoltând permanent calitatea optimã. În
cadrul unei colaborãri de tip parteneriat între elevi, pãrinþi ºi
cadre didactice, copiilor ºi tinerilor li se va da posibilitatea
sã se dezvolte intelectual, psihic ºi fizic la un nivel optim
pentru a le permite sã devinã persoane sãnãtoase, încrezãtoare în sine, fericite, orientate spre performanþã,
conºtiincioase, talentate ºi creative, capabile sã îºi asume
responsabilitatea pentru propria persoanã, pentru alte
persoane, pentru mediul înconjurãtor ºi generaþiile viitoare,
cu valori sociale, religioase ºi morale.
În ceea ce priveºte competenþele legislative ºi executive
în materie de învãþãmânt, acelaºi articol al Constituþiei
stabileºte cã grãdiniþele sunt în responsabilitatea landurilor,

existând ºi un mare sector privat, iar în privinþa ºcolilor,
responsabilitatea se împarte între federaþie ºi landuri. ªcolile
sunt instituþii în care elevii vor fi educaþi colectiv, în
conformitate cu o programã de învãþãmânt comprehensivã
stabilitã ºi în care se are în vedere un obiectiv educaþional
comprehensiv în ce priveºte împãrtãºirea cunoºtinþelor ºi
deprinderea abilitãþilor. ªcolile publice sunt acele ºcoli
înfiinþate ºi susþinute de autoritãþile prevãzute de lege, ele
sunt accesibile tuturor, indiferent de origine, sex, rasã, avere,
clasã, limbã ºi religie ºi în alte privinþe în limitele cerinþelor
legale. Aceleaºi principii se aplicã, prin analogie, grãdiniþelor,
centrelor de zi ºi cãminelor pentru elevi.
Legislaþia trebuie sã prevadã un sistem de învãþãmânt
diferenþiat, organizat în conformitate cu programul educaþional, cel puþin în ºcolile generale ºi ºcolile profesionale, ºi
în conformitate cu nivelul de educaþie din cadrul ºcolilor
primare ºi secundare, cu asigurarea unei diferenþieri
corespunzãtoare suplimentare pentru ºcolile secundare.
Tot Constituþia prevede în art.14 alin.(7a) cã durata
învãþãmântului obligatoriu este de minimum 9 ani, existând,
de asemenea, o duratã a învãþãmântului profesional obligatoriu, iar din 2010 obligativitatea frecventãrii grãdiniþei a
fost introdusã de la vârsta de 5 ani, adicã cu un an înainte
de intrarea la ºcoala primarã. Cadrul legal în materie îl
reprezintã Legea federalã privind organizarea învãþãmântului
(1962), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare (Bundesgesetz
vom 25. Juli 1962 über die Schulorganisation (Schulorganisationsgesetz)
(https://www.ris.bka.gv.at/ GeltendeFassung.wxe? Abfrage =Bundesnormen&
Gesetzesnummer=10009265), Legea federalã privind organizarea
educaþiei în ºcolile reglementate de Legea organizãrii
învãþãmântului (1986) (Bundesgesetz über die Ordnung von Unterricht
und Erziehung in den im Schulorganisationsgesetz geregelten Schulen
(Schulunterrichtsgesetz - SchUG), Legea federalã privind
educaþia obligatorie (1985), (Bundesgesetz über die Schulpflicht
(Schulpflichtgesetz 1985) http://www.ris.bka.gv.at/ GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen& Gesetzesnummer=10009576) care reglementeazã inclusiv aspecte legate de educaþia copiilor cu nevoi
speciale în cadrul ºcolilor speciale.
În Belgia, dreptul la educaþie este un drept fundamental
consacrat nu numai în articolul 24 al Constituþiei, ci ºi în
diverse texte internaþionale. Convenþia din 20 noiembrie
1989 privind drepturile copilului, ratificatã de Belgia în 1991,
prevede la articolul 28 cã statele pãrþi recunosc dreptul
copilului la educaþie. În Belgia, învãþãmântul obligatoriu
(http://www.enseignement.be/index.php?page=24546) se aplicã tuturor
minorilor de vârstã ºcolarã obligatorie, domiciliaþi sau
rezidenþi în Belgia, fãrã a se face distincþie de statut (a se
vedea Legea din 29 iunie 1983 privind învãþãmântul obligatoriu). Minorul este supus ºcolarizãrii obligatorii pe o
perioadã de 12 ani începând cu anul ºcolar care începe în
anul în care acesta atinge vârsta de 6 ani ºi se terminã la
sfârºitul anului ºcolar în anul în care acesta atinge vârsta de
18 ani.
Fiind un stat federal, cele trei comunitãþi (francezã,
flamandã ºi germanã) au responsabilitãþi în ceea ce priveºte
educaþia, cu excepþia a trei competenþe care rãmân de
domeniul federal:
- stabilirea începutului ºi sfârºitului ºcolarizãrii obligatorii;
- cerinþele minime pentru eliberarea diplomelor,
- regimul pensionãrii pentru angajaþii din sistemul educaþional.
Predarea în fiecare comunitate este asiguratã în limba
comunitãþii în cauzã.
Potrivit art.76 al Constituþiei din Danemarca, toþi copiii
ajunºi la vârsta ºcolarizãrii au dreptul la învãþãmânt gratuit
în ºcolile primare. Pãrinþii sau tutorii care se obligã sã acorde
copiilor sau minorilor aflaþi sub tutelã condiþii de ºcolarizare
egale cu standardele din ºcolile publice primare nu vor fi
obligaþi sã înscrie copiii sau minorii aflaþi sub tutelã într-o
ºcoalã primarã.
Legea nr. 730 din 21 iulie 2000 privind ºcoala de bazã
(Consolidation Act on the Folkeskole sau Folkeskoleloven)
- The Folkeskole (Consolidation) Act (http://www.unesco.org/
education/edurights/media/docs/db4e18f1f260d4ef8ea9
ca6e1d4e08d4532fc083.pdf) - reglementeazã funcþionarea

Folkeskole, care reprezintã sistemul gratuit de învãþãmânt
public. La nivel naþional, Folkeskole danezã este o ºcoalã
cuprinzãtoare care acoperã atât învãþãmântul primar, cât ºi
cel secundar inferior, adicã prima educaþie de bazã (clasa
preºcolarã ºi clasele 1 - 6) ºi cea de-a doua (clasele 7 - 9/10)
sau, cu alte cuvinte, cuprinde tinerii de la 6/7 ani la 16/17 ani
ºi statueazã cã toþi elevii au dreptul la instruire.
Folkeskole a fost înfiinþatã în 1814 ºi de la acea datã, toþi
copiii au avut dreptul la 7 ani de învãþãmânt. Subiectele
ºcolare predate atunci erau religia, lectura, scrierea ºi
aritmetica. Din acea vreme ºi pânã la sfârºitul secolului al
XX-lea, doar cinci schimbãri majore au fost fãcute în
legislaþie.
În prezent, scopul Folkeskole este de a pregãti elevii
pentru educaþie ºi formare continuã. De asemenea, ar trebui
sã le ofere elevilor o înþelegere a drepturilor ºi îndatoririlor
lor într-o societate democraticã liberã.
Principiile Folkeskole sunt stabilite în art.1 al Legii privind
Folkeskole:
- ºcoala - în cooperare cu pãrinþii - se va strãdui sã obþinã
cunoºtinþele, abilitãþile, metodele de lucru ºi modalitãþile de
exprimare ale elevilor, contribuind astfel la dezvoltarea
personalã a elevului individual;
- ºcoala se va strãdui sã creeze asemenea oportunitãþi
privind experienþa, sârguinþa ºi concentrarea pe care elevii
sã-ºi dezvolte conºtiinþa, imaginaþia ºi nevoia de a învãþa,
astfel încât sã dobândeascã încrederea în propriile
posibilitãþi ºi în mediul de a se angaja ºi de a acþiona în
viaþã;
- ºcoala va familiariza elevii cu cultura danezã ºi va
contribui la înþelegerea altor culturi ºi a interacþiunii omului
cu natura. ªcoala pregãteºte elevii pentru participare,
responsabilitate comunã, drepturi ºi îndatoriri într-o
societate bazatã pe libertate ºi democraþie. Învãþãtura ºcolii
ºi viaþa ei de zi cu zi trebuie, prin urmare, sã se bazeze pe
libertatea intelectualã, egalitatea ºi democraþia.
Pe scurt, educaþia este deschisã tuturor ºi, în general,
gratuitã în Danemarca. Acest lucru se aplicã de la
învãþãmântul preºcolar ºi pânã la cel superior.
Caracteristicile sistemului educaþional danez, potrivit
ministerului de resort sunt (https://ufm.dk/en/education/thedanish-education-system/principles-for-education-in-denmark):
- învãþarea pe tot parcursul vieþii: educaþie pentru toþi
cetãþenii pe întreaga duratã a vieþii;
- standarde înalte: asigurarea continuã a calitãþii tuturor
instituþiilor de învãþãmânt publice pentru a asigura o înaltã
calitate;
- participarea activã: elevii ºi studenþii au datoria de a
participa la discuþii;
- lucru pe proiecte: la toate nivelurile sistemului de
învãþãmânt, lucrul pe proiecte se desfãºoarã fie individual,
fie în grupuri mici.
În Estonia, sistemul de învãþãmânt este descentralizat.
Împãrþirea responsabilitãþii între stat, administraþia localã ºi
ºcoalã este clar definitã.
La nivel de stat, Strategia estonianã de învãþare
permanentã 2020 ghideazã evoluþiile pe termen lung.
Standardele naþionale (curriculumul naþional pentru instituþiile de îngrijire a copilului preºcolar, curriculumul naþional
pentru ºcolile de bazã, curriculumul naþional pentru ºcolile
secundare superioare, curricula naþionalã pentru studii
vocaþionale, standardul învãþãmântului superior ºi standardul învãþãmântului vocaþional) garanteazã calitatea
educaþiei. Legile ºi regulamentele stabilesc principiile
finanþãrii educaþiei, supravegherii de cãtre stat ºi evaluãrii
calitãþii.
Administraþiile locale susþin instituþiile preºcolare de
îngrijire a copilului, ºcolile de bazã, ºi majoritatea ºcolilor
secundare superioare. ªcolile vocaþionale sunt în cea mai
mare parte deþinute de stat, iar universitãþile sunt instituþii
de drept public. Jumãtate dintre instituþiile de învãþãmânt
superior profesional sunt deþinute de stat, iar cealaltã
jumãtate sunt instituþii de drept privat. (Va urma)

Expert media Florin FÃINIªI
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Bacãu

Bucureºti
Dacã am admirat pânã acum oraºe din
afarã pentru ideea de a oferi locuitorilor ºi
trecãtorilor picturi murale pe clãdirile cu mari
suprafeþe vizibile, iatã cã ºi în capitala noastrã
au început sã aparã asemenea opere de artã
urbanã. Tramvaie ºi vagoane de metrou
pictate, picioarele Podului Basarab, ale
Podului Pipera ºi cele ale Podului Mihai
Bravu mi-au atras atenþia prin culorile
diversificate pe care le-au cãpãtat în ultima
vreme. Mai sunt câteva grãdiniþe, ºcoli ºi licee
care au de un timp o faþadã coloratã ºi veselã.
În anul 2017, artistul spaniol Okuda San
Miguel a realizat, în doar trei zile, cea mai mare
picturã muralã din Bucureºti, pe un bloc aflat la
nr.8 pe bd. Dimitrie Cantemir. Aceasta era cea
de-a treia operã de artã colosalã din proiectul
Pereþi pentru libertate (o iniþiativã comunã a
Ambasadelor Spaniei, Bulgariei, Ungariei ºi
României ºi a Agenþiei Spaniole de Cooperare
pentru Dezvoltare, desfãºuratã în Sofia,
Budapesta ºi Bucureºti), care aduce un omagiu
diplomaþilor spanioli José Rojas ºi Manuel
Gómez Barzanallana, care au salvat vieþile a sute
de evrei în timpul Holocaustului. Fascinant!
ªi cum ce-i frumos pânã ºi primãriei de
sector îi place, a spus cã autoritãþile vor sã-l
plãteascã pe Okuda ca sã mai facã ºi alte
picturi pe blocurile noastre cenuºii. Okuda
este un artist cu o îndelungatã experienþã, iar
picturile lui murale se regãsesc în numeroase
þãri europene, dar ºi în India, SUA, Japonia,
Chile, Brazilia, Africa de Sud sau Mexic.
Amprenta sa stilisticã, catalogatã drept
suprarealism pop, este datã de mixul de
structuri geometrice cu forme organice ºi
culori intense, prin care artistul încearcã sã
exprime multiculturalitatea.
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O altã picturã muralã înaltã de ºapte etaje
sparge monotonia griului pe bulevardul
Dimitrie Cantemir. Lucrarea înfãþiºeazã douã
femei, îmbrãcate în port tradiþional cu ie,
vâlnic ºi catrinþã care torc lânã. Compoziþia
pare a vorbi despre transmiterea tradiþiei,
despre continuitate ºi destin. De altfel,
muralul se numeºte MOIRA, precum
ursitoarele din mitologia greacã. A fost creat
în cadrul festivalului Outline, primul festival
de street art din Bucureºti. S-a vrut
înfrumuseþarea Bucureºtiului, sã rupem
puþin cotidianul, spune autorul, care ºi-a
ales pseudonimul artistic de Recis. Recis are
29 de ani, a studiat arhitectura ºi picteazã
pereþi cam de prin clasa a opta. Face parte
din Sweet Damage Crew, o trupã de opt
artiºti care au dus arta stradalã din Bucureºti
la nivel european.
Pe o suprafaþã de 66 de metri pãtraþi, zidurile
unei centrale termice vechi de 40 de ani din
sectorul II, artistul Ortaku a aºternut povestea
de dragoste dintre Brâncuºi ºi pictoriþa
maghiarã Pogany. Pereþii scorojiþi ºi fierul
ruginit au prins viaþã. Inspiraþia? Operele lui
Brâncuºi: Madame Pogany, Nou Nãscut,
Mãiastra ºi Tors de Tânãr.
Pe o altã centralã termicã, situatã în cartierul
Floreasca, se întinde, pe 115 metri pãtraþi, o
galaxie coloratã, operã realizatã de Radu
Pandele, HomeBoy, Kaput ºi Pulsar Sinaps.
Cage spune: Scopul este înfrumuseþarea
oraºului, facem oamenii sã fie atenþi în jurul
lor ºi sã vadã altceva decât griul monoton ºi
sã avem ºi noi ce se întâmplã de atâþia ani pe
afarã, sã ajungem sã creãm un tur al
lucrãrilor, strãinii sã vinã, sã facem turism
pe aceastã parte.

Surse: reddit.com; green-report.ro;
secretelebucurestiului.worldpress.com; psychologies.ro;
ancaarau.ro bacau.net; urbanizehub.ro; inspirã-te.com;
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Au apãrut picturile la Bucureºti,
Timiºoara, dar ºi la Bacãu a început
primãvara artisticã. Asta pentru cã un grup
de artiºti care a fãcut echipã cu multe alte
persoane ºi instituþii, tineri cu viziune, au
început sã schimbe faþa oraºului. ªi nu
oricum. Un numãr de 24 de artiºti, 12 pereþi
ºi 32 de picturi murale au dus Bacãul pe
primul loc în lume în topul oraºelor care deþin
lucrãri realizate cu vopsea purificatoare de
aer. 1536 de mp dintre care 1360 mp realizaþi
cu vopseaua Airlite au fãcut ca mesajul
artiºtilor sã respire ºi mai mult în comunitatea
bãcãuanã. Aceastã minune urbanisticã nu
ar fi fost posibilã fãrã implicarea artiºtilor
ATOMA, Lucian Sandu-Milea, Cristian
Scutaru, KERO ZEN, Rãzvan Raucescu,
Bogdan Scutaru, Monk Ink, Cazacincu &
Alin Mihail, Mazerschi Sergiu Georgian ºi
HarceaPacea, cãrora comunitatea le este
recunoscãtoare pentru dãruirea cu care ºiau luat în primire sufletul perete.
De asemenea, pentru prima datã în spaþiul
public, 13 elevi de la Colegiul Naþional de
Artã George Apostu au realizat 21 de picturi
pe un perete de 106 mp: Sorina-ªtefania
Canelea, Larisa-Elena Latu, Denisa-Elena
Ungureanu, Alexandru-Constantin Furtuna,

Andreea Juncã-Guzu, Otilia-Ioana Rojniþã,
Amalia-Elena Vaman, Miruna-Ioana
Copãcel, Andreea-Elena Mihalache,
Dragoº-Gabriel Bãlan, Alexandra-Milena
Bejan, Patricia-Carmen Voinea, Bianca
Parascheva Vrînceanu.
Aceste premiere nu s-ar fi întâmplat fãrã
implicarea profundã a partenerilor, care au
crezut în puterea artei de a da un alt sens
stãrii de spirit din oraºul Bacãu. Aºadar, în
aplauzele urbei, mulþumiri adresate cãtre:
C&C Residence HOTEL; Mastef Trans;
Romtexim; Brecht AG; San Marco Bacãu;
Grãdiniþa Româno-Americanã Bacãu;
Abelo; Mau Café; Migos Pizza; Demeco;
Helmert SRL Bacãu; Airlite; I Love Bacãu.
Official Can Festival: Molotow România.
Mulþumiri deosebite echipei ZidArt: Anca
ªtefana, ªtefania Gartu, Art by Ronin,
Teodora Valentina Lehãduº, Bragovski,
Gabriel Neacºu, Valentin Chiriac, Rãzvan
Ichim, Doamna Mimi, Irina Bãdescu,
Alexandra Irina Pînzariu, Andrei Ciocan ºi
Lucian Popa.
Evenimentul a fost organizat de Asociaþia
Ingenious Drama. Felicitãri!

George V. GRIGORE

În oraºe precum Berlin, Barcelona, Madrid, Bruxelles, Paris, Milano,
Roma, Istanbul, Londra, Los Angeles, Philadelphia etc, arta urbanã e
ceva des întâlnit în mai toate cartierele ºi se alocã fonduri publice pentru
aceastã intervenþie artisticã. Iatã cã ºi noi venim din urmã Când treceþi
prin oraº, pe trotuar, ridicaþi ochii din când în când cãtre cer. Poate întâlniþi,
în locul griului monoton al pereþilor, picturile multicolore ale tinerilor artiºti,
cãrora sã le fim recunoscãtori pentru frumos.

