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CURIERUL NAȚIONAL: Şcoala românească, departe de Europa 2020/ Florin Antonescu   
Ediţia la zi a Monitorului educaţiei şi formării realizat de Comisia Europeană arată că România e 
departe de ţintele Strategiei Europa 2020 în domeniu. Există indicatori la care suntem ultimii în 
Europa, fără să fi progresat de ani de zile (reducerea abandonului şcolar), la care regresăm 
(participarea adulţilor la învăţare pe tot parcursul vieţii), la care abia acum am atins nivelul la care 
media Uniunii Europene se găsea cu ani în urmă (angajabilitatea generală a absolvenţilor în 
economie). Avem cei mai puţini absolvenţi de studii superioare din Europa, tocmai în categoria de 
vârstă faţă de care sunt cele mai mari aşteptări inovatoare: 30-34 de ani. În ansamblu, la nivel de 
sistem educaţional, România a rămas între ultimele trei ţări (cu Bulgaria şi Portugalia) care încă nu au 
atins niciuna din ţintele europene din orizontul anului 2020. 
Obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru educaţie şi formare sunt în număr de şase: 1. reducerea 
ponderii persoanelor care părăsesc timpuriu sistemul de educaţie şi formare sub 10%; 2. atingerea 
unui nivel de educaţie şi formare terţiar la categoria de vârstă 30-34 de ani de 40%; 3. atingerea unui 
nivel de cuprindere în sistemul de educaţie şi îngrijire a copiilor de vârstă mică în proporţie de 95%; 
4. reducerea ponderii absolvenţilor de şcoală de nivel general cu rezultate slabe la lectură, 
matematică şi ştiinţă sub 15%; 5. atingerea unei rate de angajabilitate a absolvenţilor recenţi de 82%; 
6. cuprinderea adulţilor la învăţare pe tot parcursul vieţii în proporţie de 15%. 
Faţă de 2014, nu am progresat deloc în privinţa reducerii abandonului şcolar: ne mneţinem la 18,1%, 
în timp ce Uniunea Europeană la nivel mediu s-a apropiat mult de ţinta pentru 2020, atingând 10,6%, 
obiectivul fiind 10%. Este vorba despre abandonul la nivelul pregătirii şcolare generale şi obligatorii, 
la vârsta de 18-24 de ani. Produs în acest moment al presupusei deveniri a individului, are de fapt 
efectul unei abandonări a formării profesionale, a studiilor la nivel ceva mai înalt şi de acolo, la nivel 
superior. Este firesc în acest condiţii să înregistrăm şi cea mai mică pondere din UE a absolvenţilor de 
studii superioare în categoria de vârstă 30-34 ani: 26,3%, în timp ce restul Europei a atins, practic, 
ţinta prevăzută, pentru că a ajuns la 39,9%, ţinta pentru 2020 fiind 40%.  
În acelaşi timp, îmbucurător este că crescut semnificativ angajabilitatea în diferite sectoare 
economice a absolvenţilor din segmentul 20-34 de ani: creştere generală de aproape zece procente 
în patru ani, adică dublu faţă de ritmul mediu european. Creşterea angajabilităţii se manifestă cel mai 
mult la categoria absolvenţilor de studii superioare. Aici România a depăşit media de angajabilitate a 
UE, atingând 87,4%. Ţara noastră se menţine sub nivelul ţintei europene de angajabilitate generală, 
care este de 82%, menţinerea de acest fel dovedind încă o dată deficitul de lucrători mediu calificaţi. 
Cu totul insignifiantă se menţine participarea adulţilor (25-64 ani) la programe de formare continuă: 
abia 1,1%, la acest capitol România înregistrând un regres faţă de nivelul atins în 2014, care fusese de 
1,5%. În aceste condiţii, obiectivul european de cuprindere în formare pe tot parcursul vieţii a 15% 
din persoanele adulte nouă ni se arată a fi la distanţă astronomică. 
Obiectivul la care sistemul nostru educaţional se dovedeşte în progres consistent este educaţia şi 
îngrijirea preşcolarilor. Cuprinderea aici este de 88,2%, după un progres în ultimii ani superior 
ritmului de creştere european: 1,8% faţă de nivelul din 2014, în timp ce creşterea medie europeană a 
fost de 1,1%. Eventualul entuziasm la constatarea că, în sfârşit, „stăm ceva mai bine” la un capitol se 
cuvine să fie temperat, pentru este capitolul unde media europeană era deja avansată şi depăşse 
încă din 2017 ţinta pentru 2020: a atims 95,3%, ţinta fiind 95%. 



Monitorul educaţiei şi formării al Comisiei Europene conchide în ceea ce priveşte România că, deşi în 
2016  „a înregistrat cea mai mare creştere a cheltuielilor pentru educaţie, „alocarea din PIB a fost de 
3,7%, în continuare unul dintre cele mai scăzute niveluri din Uniunea Europeană”. Media alocării 
pentru educaţie în UE este de 4,7% din PIB. 
 
CURIERUL NAȚIONAL: Legăturile dintre educaţie, piaţa muncii, morală şi viitor s-au rupt/Andreea 
Paul 
Educaţia de azi faţă în faţă cu harta meseriilor viitorului. Pledoarie pentru introducerea educaţiei 
digitale în clasele primare. 
A început, din nou, anul şcolar elementar şi universitar, cu aceleaşi lipsuri şi viziuni. Începem 
antrenamentul minţilor care nu au plecat (încă) din ţară şi ne uităm cât mai realist putem la tabloul 
de ansamblu, în câteva puncte critice structurale, fără a le epuiza, desigur. Mai jos sunt consemnate 
câteva realităţi punctuale din sistemul de învăţământ din România de azi, puncte nevralgice a căror 
îmbunătăţire este strict necesară pentru ca tinerii noştri să intre cu şanse reale pe viitoarea piaţă a 
muncii: 
Avem din ce în ce mai puţini tineri. Nu doar că se îngustează numeric generaţia tânără, dar gradul 
ridicat de părăsire timpurie a şcolii, de 18,5% (Eurostat, septembrie 2017), este în creştere faţă de 
anul 2012 (17,4%) şi nu în scădere - aşa cum îşi propun documentele oficiale care au avansat ţinta de 
11,3% până în anul 2020. Sarabanda decizională din jurul şcolilor profesionale, sărăcia şi sacrificarea 
prin fapte a calităţii resursei umane ca obiectiv strategic naţional a dus la aceste realităţi negative. 
Rezultatele tinerilor noştri, comparativ cu alte state europene sau ale lumii, sunt evidenţiate de 
testele internaţionale PISA (acronimul folosit de OECD pentru testarea tinerilor de 15 ani la evaluarea 
cunoştinţelor de matematică, ştiinţe şi citire) care au loc din 3 în 3 ani. România este pe locul 46 din 
70 de ţări analizate, în cădere la toate categoriile: matematică, ştiinţe şi citire în anul 2015 faţă de 
anul 2012 - ţintele oficiale asumate în documentele guvernamentale strategice de a aduce calitatea 
sistemului educaţional românesc pre-universitar la jumătatea ierarhiei mondiale în testele PISA a fost 
ratat dezastruos. 
Nivelul tinerilor sub 25 de ani care nu sunt încadraţi profesional şi nici nu urmează un program de 
educaţie sau formare profesională în 2017 se ridică la 15,2%, la distanţă de peste 3 puncte 
procentuale faţă de media UE de 12% (Eurostat, 2018). Să ne reamintim de lipsa infrastructurii 
elementare din atât de multe şcoli ale ţării sau de lipsa profesorilor pasionaţi şi bine pregătiţi care să 
inspire şi să atragă elevii?! 
România este pe ultimul loc în UE la ponderea resursei umane angajate în ştiinţă şi tehnologie. Ori, 
cu cât resursa umană angajată în ştiinţă şi tehnologie are o pondere mai mare, cu atât nivelul de trai 
este mai ridicat. Doar 20% din nevoile pieţei de profesionişti în ştiinţe, tehnologie şi inginerie este 
acoperită în prezent în România, iar decalajul se adânceşte între oferta universitară şi meseriile 
viitorului. Oferta educaţională bazată pe tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii nu reprezintă 
cel puţin 30% din programele educaţionale obligatorii la nivel naţional şi nici cel puţin 50% în zonele 
de locuire vulnerabilă, aşa cum propune Strategia Naţională pentru Competitivitate a României 2015-
2020. 
Legile noastre impun alocări de 6% din PIB pentru educaţie şi de 1% din PIB pentru cercetare - ţinte 
niciodată atinse. Educaţia a fost mereu finanţată în jurul lui 3% din PIB, la jumătatea ţintelor oficiale. 
Cheltuielile publice cu cercetarea-dezvoltarea în România în 2016-2018 au fost la un nivel extrem de 
scăzut şi în continuă scădere, de doar 0,48% din PIB: din care 0,21% este finanţarea publică în 2016, 
0,2% în 2017 şi 0,18% în 2018, iar 0,27% este finanţarea privată în 2016, conform ultimelor date 
oficiale disponibile (Eurostat, 2018), în dezacord total cu tendinţele europene de creştere a acestora. 
Contează mai puţin că ne plasăm sub Bulgaria sau Ungaria la competitivitatea educaţiei, ceea ce 
contează cu adevărat este necorelarea sistemului de învăţământ românesc cu nevoile de azi şi de 
mâine ale pieţei muncii, dar şi distanţa la care ne aflăm azi faţă de tinerii din Singapore, Japonia, 
Elveţia, Estonia sau Suedia.  
Consecinţele unor asemenea realităţi din educaţie sunt grave. 
Legătura dintre educaţie şi piaţa muncii s-a rupt. Calitatea sistemului de educaţie şi de formare 
continuă nu a reuşit să asigure corelarea cu piaţa muncii actuale. Nu cunosc niciun antreprenor sau 
decident public care să fie mulţumit de calitatea resurselor umane şi cu toţii reclamă nevoia de 



meseriaşi şi de angajaţi cu pregătirea potrivită pe care nu îi mai găsesc azi pe piaţă. Toate analizele de 
resurse umane şi ale companiilor ridică nevoia forţei de muncă pe primele locuri la blocajele de 
dezvoltare. Şcoala însăşi şi-a mediocrizat la niveluri îngrijorătoare cadrele didactice, iar nevoia de 
resurse umane calificate este arzătoare în sistemul de învăţământ. 
Legătura dintre educaţie şi etica muncii s-a rupt. Sistemele publice de învăţământ sunt viciate grav de 
practicile ilegale ale cadourilor în şcoală, de practicile imorale ale meditaţiilor cu aceiaşi profesori de 
la clasă - cel mai puternic semnal al calităţii scăzute a ofertei educaţionale de la clasă, de politizarea 
funcţiilor de conducere în şcoli etc. care distruge mentalitatea colectivă a eticii, integrităţii, a pasiunii 
pentru carte, pentru muncă cinstită şi colaborativă. Insulele de excelenţă nu salvează realitatea de 
ansamblu, dar ne lasă o fărâmă de speranţă că se poate şi altfel, mai bine, la noi. 
Legătura dintre educaţie şi viitor s-a rupt. Curricula şcolară şi universitară nu reuşeşte să ţină pasul cu 
dinamica pedagogică, digitală, antreprenorială, ştiinţifică şi tehnologică (care servesc afacerilor şi 
locurilor de muncă ale viitorului) şi nici cu adaptarea prin personalizare şi flexibilizare la abilităţile 
reale şi pasiunile copiilor noştri.România are cea mai modestă economie inovatoare din UE şi, mai 
grav, cu cea mai accentuată viteză de deterioare a performanţelor inovatoare din UE.Perspectivele 
sunt şi mai incerte dacă reuşim să conştientizăm semnalele date de Forumul Economic Mondial în 
Raportul Global al Competitivităţii 2017-2018, care ne arată că din cele 137 de ţări ale lumii analizate, 
România se află în topul ruşinii mondiale la indicatori cheie ai viitorului, pe locurile: 133 la achiziţia 
noilor tehnologii de către guvern; 132 la capacitatea de a reţine resursele umane talentate în ţară; 
131 la capacitatea de a atrage resursele umane talentate în ţară; 126 la disponiblitatea capitalurilor 
de risc; 110 la capacitatea companiilor private de a investi în cercetare-dezvoltare-inovare, ca să dau 
doar câteva exemple. 
Există totuşi soluţii pe care putem să le aplicăm.  
Tratarea educaţiei ca temă de securitate naţională. Fiecare copil trebuie să meargă la şcoală, 
indiferent de regiunea din care provine sau de nivelul de trai al familiei sale! Investiţii în 
infrastructura de bază şi în noile tehnologii ale educaţiei pentru a inspira, motiva, stimula imaginaţia, 
pentru creşterea relevanţei educaţiei. Modul în care ne educăm copiii se schimbă azi radical în lume, 
ţinând cont de potenţialul uriaş al noilor tehnologii şi al meseriilor viitorului. Noi actori intră în sala de 
clasă: de la profesorul robot dotat cu inteligenţă artificală şi empatie, la şcoli-laborator inteligente, 
având un curriculum personalizat, aşadar mult flexibilizat şi adaptat la nevoiile elevilor. Investiţiile 
anuale în tehnologiile educaţiei ating record după record în cele mai avansate ţări ale lumii, cu 
creşteri de 30% anul trecut de exemplu în SUA, dar nu şi la noi. Ceea ce nu se schimbă este motorul 
principal al educaţiei: INSPIRAŢIA. Mai inspiră azi şcoala copiii noştri? Cât de des auziţi că se plictisesc 
copiii la şcoală? Câte dintre lecţiile critice pentru fericire sau pentru succes le-aţi dobândit în scoală? 
Unde cultivăm sau stimulăm imaginaţia, ideile nebuneşti în şcoală? Nu putem continua cu 
memorarea de fapte, date şi figure - unul dintre motivele părăsirii timpurii ale şcolii. De ce e 
importantă imaginaţia? Pentru că vizionarii, antreprenori sau inovatori, mai intâi visează, apoi 
creează lumea de mâine. 
Flexibilizarea şi diversificarea curriculei şcolare, mult mai multă practică, joc şi demonstraţie, 
comunicare, gândire critică şi interactivitate pentru a creşte relevanţa educaţiei. Un singur profesor 
la oră între patru pereţi ţine de educaţia trecutului. Exemplele de reuşite individuale şi colective 
merită aduse în şcoală. Experimentarea este mult mai motivantă şi atrage copii spre şcoală. Se ştie că 
noi reţinem cam 90% din ceea ce facem, 30% din ceea ce citim şi doar 20% din ceea ce auzim. 
Eliberarea imaginaţiei şi a curiozităţii este esenţială. Capacitatea de a pune întrebări va fi cea mai 
importantă abilitate într-o lume cu un trillion de senzori şi baze de date mari, cu maşini de învăţare, 
redare şi roboţi care ne vor răspunde la orice întrebare 24 de ore din 24, 7 zile din 7, indiferent de 
vârsta pe care o avem. Şcolile profesionale sunt o necesitate a prezentului şi a viitorului deopotrivă, 
în măsura în care se reorientează spre acele meserii care nu presupun repetitivitate, efort fizic şi 
riscuri pentru om - care sunt într-o accelerată cursă a automatizării. Într-o lume inundată de idei, 
adeseori contradictorii, pretenţii nefondate, titluri înşelătoare şi dezinformare, este foarte important 
să învăţăm să depistăm semnalul esenţial într-o mare de zgomot. 
Alfabetizarea digitală şi tehnologică devine la fel de importantă ca şi alfabetizarea funcţională, ca să 
nu condamnăm tinerele generaţii la inutilitate pe piaţa muncii în viitor. De la Suedia, până la 
Republica Moldova, s-a introdus educaţia digitală în curricula obligatorie a clasei întâi, aşadar, chiar 



din şcoala elementară, începând cu anul 2018. INACO a lansat propuneri similare Ministerului 
Educaţiei, încă fără reacţii faptice. 
Mai multă etică şi empatie în şcoală, pornind de la cadrele didactice ca repere umane. Dilemele 
morale ale prezentului şi viitorului nu sunt tratate aşa cum se cuvine în şcoala de azi. Copiii şi tinerii 
noştri au nevoie de un compas moral autentic. Îl găsim azi din ce în ce mai greu. Dacă nici în scoală, 
atunci unde? 
Există iniţiative care încearcă să re-eficientizeze şcoala românească şi să ajute la conectarea 
educaţiei la realităţile lumii 
În data de 10 septembrie, în prima zi de şcoală a anului pre-universitar, INACO - Iniţiativa pentru 
Competitivitate a lansat Ghidul Meseriilor Viitorului, o iniţiativă inspiraţională pentru elevi, părinţi şi 
cadrele didactice, un tur virtual al celor mai noi meserii, ale celor mai avansate practici tehnologice, 
de producţie şi educaţionale din lumea de astăzi.  
De ce Ghidul Meseriilor Viitorului în licee? Pentru că sistemului nostru educaţional îi lipseşte un 
asemenea demers, care să înfăţişeze elevilor din clasele terminale din liceu perspectiva reală a pieţei 
muncii pe care se pregătesc să intre. INACO a conceput acest proiect, care pe lângă Ghid are şi o serie 
de traininguri asociate, pentru ca revoluţia inteligenţei digitale 4.0. să nu surprindă sistemul nostru 
de învăţământ sau ceilalţi factori implicaţi în desenarea pieţei muncii din România cu ochii închişi sau 
privind în altă parte. Pentru ca tendinţele economice ale viitorului şi noile locuri de muncă să fie 
înfăţişate tinerilor. INACO a structurat Ghidul Meseriilor Viitorului pentru a argumenta nevoia de 
creativitate, de adaptabilitate şi de interdisciplinaritate ca principale abilităţi pe care şcoala şi 
societatea sunt chemate să le cultive tinerei generaţii.  
Viitorii angajaţi din România şi din întreaga lume vor munci mai puţin şi mai inteligent, în tot mai 
multe locuri de muncă cu program flexibil, pe o piaţă a muncii în care până în 2030 două treimi dintre 
locurile de muncă vor fi radical schimbate.  
Cum se adaptează şcoala românească la aceste tendinţe? Actualmente, în niciun fel, alocând cam tot 
timpul studiului teoretic, fără a încerca măcar să aducă tinerii cu "picioarele pe pământ", cu faţa spre 
realităţile economice, tehnologice aflate în rapidă schimbare. Practica, internshipul, contactul cu 
realitatea afacerilor, industriei sau agriculturii sunt cuvinte rare în sistemul românesc de educaţie. 
În sensul acestei lipse a sistemului de învăţământ, este realmente o provocare fiecare întâlnire de 
prezentare a Ghidului Meseriilor Viitorului din cele 14 licee bucureştene în care se desfăşoară 
proiectul INACO. Surprindere, dialoguri incitante, idei deosebite, interes general din partea elevilor, 
părinţilor şi cadrelor didactice. Despre toate acestea INACO va prezenta la începutul anului 2019 
concluziile legate de dorinţele şi opţiunile profesioanale ale participanţilor, bazate pe răspunsurile la 
sondajele derulate în perioada septembrie - decembrie 2018. Rezultatele se întrevăd deja a fi 
surprinzătoare pentru spaţiul public românesc. 
 
ADEVĂRUL: Elevii unei şcoli din Capitală au cerut demisia unei profesoare printr-un protest: „Spune 
că ea este Regina şi noi suntem sclavii ei“/Florinela Iosip 
Mai mulţi elevi de la şcoala Sfântul Andrei din cartierul bucureştean Drumul Taberei au protestat la 
prânz faţă de profesoara Mihaela Cioc. Aceştia, alături de părinţi, i-au cerut demisia, acuzând limbajul 
agresiv al cadrului didactic, dar şi faptul că acordă note haotic, fără a ţine seama de cunoştinţele 
elevilor.  
Mihaela Cioc predă Educaţie tehnologică, iar părinţii au făcut deja o petiţie către conducerea şcolii 
pentru a rezolva cazul.  Spune că ea este Regina şi noi suntem sclavii ei, s-au plâns elevii Acesta nu 
este primul protest al elevilor împotriva profesoarei Mihaela Cioc, iar Inspectoratul Şcolar cunoaşte 
situaţia, scrie Radio România Actualităţi pe pagina de Facebook. „La mine a ţipat pentru că nu am 
apucat să scriu titlul. Mi-a luat caietul şi a spus că sunt surdă şi nu aud deşi stau în prima bancă“, a 
spus una dintre eleve.   „Vorbeşte agresiv, cu «fă», cu «bă», şi dacă nu ştim un cuvânt ne dă doi, 
trebuie să învăţăm papagaliceşte“, este nemulţumirea altei eleve. 
 
EVENIMENTUL ZILEI: La țară, "cornul şi laptele" hrănește familii întregi/ Cristian Tănase 
Dacă Uniunea Europeană consideră abandonul şcolar o problemă gravă a societăţii, având ca ţintă 
reducerea acestuia sub 10% până în 2020, autorităţile din România par să nu fie impresionate de 
fenomen. Programul naţional "Cornul şi Laptele" face parte tocmai din pachetul de măsuri privind 



reducerea abandonului şcolar în ţară, pentru că, în momentul de faţă, statisticile arată că peste 19% 
dintre elevi renunţă la şcoală.  
Constatăm cu tristeţe că acest program nu este încă implementat în 11 judeţe din România - Buzău, 
Constanţa, Covasna, Dolj, Mehedinţi, Neamţ, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Vâlcea - iar 
principalii responsabili cu privire la aplicarea acestuia sunt Consiliile Judeţene. Este penibil cum 
elevilor le sunt puse astfel de piedici, iar în loc ca autorităţile să contribuie la combaterea 
abandonului şcolar, se pare că acestea ajută la creşterea acestuia. Din informaţiile pe care le avem, în 
unele zone din ţară se va începe distribuirea acestui program abia după 10 ianuarie 2019", a declarat 
pentru EVZ Petru Apostoaia, preşedintele Consiliului NaţĂonal al elevilor (CNE). 
La ţară, "cornul şi laptele" hrăneşte şi restul familiei 
În mediul rural, elevilor care provin din medii defavorizate programul "Cornul şi Laptele" le este 
foarte util. Mai ales că aceştia iau ce mai rămâne şi pentru fraţii lor de acasă sau familie. Am vrut să 
obţinem un punct de vedere al responsabililor cu aplicarea programului, dar niciun preşedinte de 
consiliu din cele 11 judeţe nu a fost de găsit. Singurul care ne-a răspuns a fost vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean Constanţa, Claudiu Iorga Palaz, care ne-a comunicat că problema ridicată nu este 
de competenţa domniei sale. 
Deşi este ilegal, fondul şcolii încă funcţionează 
De asemenea, Consiliul Elevilor atrage atenţia cu privire încă la metoda comunistă interzisă prin lege 
şi anume fondul şcolii. "Încă se strânge fondul şcolii, sub diverse metode. De obicei, Asociaţia de 
Părinţi recurge la astfel de practici. Dacă învăţământul este gratuit, de ce trebuie ca aceştia să 
cumpere cretă, să renoveze săli de clasă? Copiii ai căror părinţi refuză să contribuie prin "donaţie" la 
acest fond, sunt stigamtizaţi de către colegi", a declarat, pentru EVZ, Petru Apostoaie. 
Învăţământul de stat este, potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, gratuit, numai că în unele 
şcoli elevilor sau părinţilor li s-a cerut să contribuie cu bani pentru asigurarea bunei desfăşurări a 
cursurilor. 
Bani "la negru" în şcoli 
Iulian Cristache (foto), preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi explică pentru EVZ 
că "peste 90% dintre şcoli au Consilii Reprezentative ale Părinţilor (CRP) şi nu asociaţii cu 
personalitate juridică. 
Încă se strâng în continuare "bani la negru" prin interpuşi, prin reprezentanţii claselor astfel încât să 
se ajute la amenajarea acestora. Din păcate, domnii directori încă reuşesc să îşi atragă părinţi servili, 
care nu reprezintă interesul celorlalţi părinţi, adică nici interesul copiilor. Noi avem o problemă în 
respectarea legii, în tot ce înseamnă sistem de învăţământ. Când vom avea un ministru al Educaţiei 
(n.r. - momentan, Rovana Plumb e ministru interimar), vom întreprinde demersurile necesare astfel 
încât să modificăm regulamentul, iar CRP-urile să nominalizeze atât din cadrul acestuia membri în 
cadrul Consiliului de Administraţie, cât şi din asociaţiile cu personalitate juridică". 
Se doreşte întărirea asociaţiilor cu personalitate juridică, iar în opinia şefului federaţiei de părinţi 
acest lucru este necesar pentru a pune în aplicare programe de tipul "şcoală după şcoală". Numai că 
directorii refuză categoric acest lucru. Avantajul unui astfel de program ar fi reducerea abandonului 
şcolar, iar părinţii ar avea astfel posibilitatea să îşi lase copii pe mâini bune până când vin de la 
serviciu. 
Răspunsul psihologului: Copiii ai căror părinţi nu contribuie la fondul şcolii, stigmatizaţi de 
profesori 
"Stigmatizarea legată de aspectul financiar este resimţită de copii ca un complex de inferioritate. 
Aceste complexe duc la stimă de sine scăzută şi construiesc tot felul de credinţe toxice : banii 
scindează oamenii, nu este la fel de bun ca restul sau nu merită. Cel mai important este felul în care 
părinţii gestionează situaţia", ne-a declarat psihologul Claudia Soare. 
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JURNALUL NAȚIONAL: Metode noi de examinare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIBERTATEA: România a fost condamnată la CEDO pentru torturarea unui elev 
 

 
 
 

 


