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Reformã ºi normalitate
Ministerul Educaþiei anunþã o nouã
reformã. Autoritãþile par pregãtite
pentru o schimbare structuralã,
profesorii, elevii ºi pãrinþi par sã nu
mai fie atât de convinºi, nu atât de
utilitatea acesteia, cât mai ales de
ºansele de reuºitã. Existã o
certitudine - fãrã investiþii masive, în
dotãri, infrastructurã ºi pregãtirea
resursei umane nu se va putea face
nimic temeinic.

nvãþãmântul autohton a fã- þiei, premierul, politicieni de
cut un prim pas pe calea re- frunte, profesori respectaþi au
venirii la normalitate. Ele- întors problemele pe toate feþele
vii ºi profesorii ºi-au dat ºi au ajuns la aceeaºi concluzie:
întâlnire în unitãþile de trebuie fãcut ceva. Ce? Vom veînvãþãmânt, lãsând
dea. Nici salarizarea proîn urmã online-ul
fesorilor nu a fost scutitã
pandemiei, ºi existã spede discuþii aprinse. Sindiranþe cã vor face acest lucaliºtii aratã cu degetul
cru pânã la finalul anului
spre autoritãþi, lanseazã
ºcolar. Aceasta ar fi prinameninþãri discrete ºi speDAN
cipala veste bunã a acestei NICOLAIE rã cã poate se va face ceva
toamne, în rest, din nefeºi cã, decât deloc, e bine ºi
ricire, încã avem parte de multe mai târziu. Lipsa personalului
ºtiri neplãcute ºi de discuþii ste- calificat este un alt subiect fierrile. Toaletele din curtea ºcolii binte. Faptul cã se spune din
au revenit în atenþie cu o intensi- aceastã zonã cã nu existã niciun
tate greu de închipuit, în condi- motiv de mulþumire este foarte
þiile în care subiectul este tocit trist.
de ani buni. Ministrul EducaLegile educaþiei au produs la

Î

rândul lor o mare agitaþie. Mii de
propuneri ºi amendamente au
fost fãcute din toate zonele. Sindicatele au cerut modificarea sistemului de finanþare ºi trecere la
finanþare per clasã, în loc de
preºcolar/elev, deoarece la ora
actualã nicio unitate de învãþãmânt nu se poate încadra în buget. Au vorbit de necesitatea
unor psihologi în ºcoli, de resursã umanã specializatã care sã lucreze cu elevii cu cerinþe educaþionale speciale, de bazã materialã adusã la zi. De asemenea,
s-a susþinut cã degeaba vom
avea o lege foarte bunã, dacã nu
va fi respectatã, un argument
fiind acela cã legea actualã prevede cã învãþãmântul trebuie sã

primeascã 6% din PIB ºi nu s-a
alocat niciodatã acest procent.
Cu toate acestea, ministrul
Cîmpeanu, premierul Ciucã,
preºedintele Iohannis susþin cã
reforma din educaþie este inevitabilã, iar autoritãþile îºi vor da
tot concursul ca ea sã aibã loc.
Teoretic, vestea este bunã, practic, rãmâne de vãzut, ºcoala
româneascã este zguduitã de 30
de ani de tot felul de reforme, iar
efectele sunt vizibile pentru absolut toatã lumea. Altfel, un lucru nu trebuie uitat - învãþãmântul autohton, încã, are
profesioniºti adevãraþi, oameni
dedicaþi, care reuºesc, în pãtrãþica lor, sã miºte lucrurile în direcþia corectã. n
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SINDICATE

”ªcoala româneascã este în avarie”
(Interviu cu Marius Nistor, preºedintele Federaþiei Sindicatelor din Educaþie “Spiru Haret”)
indicatele din învãþãmânt au avut o perioadã foarte grea în ultimii
doi ani, timp în care problemele tuturor celor implicaþi în actul
educaþional s-au înmulþit. Marius Nistor, preºedintele Federaþiei
Sindicatelor din Educaþie (FSE) “Spiru Haret”, susþine cã în continuare neajunsurile sunt multiple, iar motivele de mulþumire lipsesc cu desãvîrºire.

S

Reporter: Care sunt concluziile la
care aþi ajuns dupã doi ani ºcolari desfãºuraþi în condiþii deosebite?
Marius Nistor: Este clar cã avem
nevoie de investiþii, atât în baza materialã, cât ºi în resursa umanã. Nu poþi
sã ceri colegilor sã predea online fãrã
sã organizezi cursuri de formare prin
care sã-i pregãteºti. În plus, foarte
mulþi elevi nu au avut cum sã participe la aceste ore din cauzã cã nu aveau
aparatura dupã care sã se conecteze.
Dupã perioada de început, care a fost
tulbure, cei mai mulþi dintre colegi au
reuºit sã se adapteze, însã este greu sã
vorbeºti în faþa unui monitor fãrã sã
primeºti un feedback. ªcoala trebuie
sã continue faþã în faþã, iar Guvernul
este obligat sã ia toate mãsurile necesare pentru ca sã nu mai ajungem sã
închidem ºcolile.
Reporter: Pe cine a ajutat ºi pe cine
a dezavantajat desfãºurarea cursurilor
în mediul online?
Marius Nistor: Nu cred cã a avantajat pe nimeni. A fost o perioadã grea,
atât pentru elevi, cât ºi pentru cadrele
didactice. Sper ca în noul an ºcolar sã
nu mai avem nicio zi în care sã fim

M

obligaþi sã facem cursurile online.
Reporter: Care sunt principalele
probleme cu care se confruntã acum
sistemul educaþional?
Marius Nistor: Sunt multe ºi aproape toate þin de finanþare. Pânã când
clasa politicã nu va înþelege cã investiþia în ºcoala româneascã este prioritarã, nu vom reuºi sã facem nimic. Degeaba schimbãm, facem reforme peste
reforme. Poate cea mai mare problemã
este legatã de resursa umanã. La ora
actualã, în multe judeþe, avem deficit
de personal. Sunt foarte puþini absolvenþi de top din învãþãmântul superior
care intrã în sistem. Pentru cei mai
mulþi, un post în sistemul de învãþãmânt nu este o prioritate, este doar o
variantã de rezervã.
Reporter: Care este cea mai mare
nemulþumire pe care o are în acest moment un sindicalist din învãþãmânt?
Dar mulþumire?
Marius Nistor: Cred cã cea mai
mare nemulþumire este legatã de nerespectarea promisiunilor fãcute de cãtre clasa politicã. Cadrele didactice ar
fi trebuit sã beneficieze de o majorare
salarialã pentru a atinge maximul pre-

vãzut de Legea 153/2017, încã din
septembrie 2020. Însã, nici pânã în
acest moment nu s-a întâmplat acest
lucru. În plus, aceastã lege a fost de la
început conceputã greºit. Dacã în toate
þãrile europe, angajaþii din învãþãmânt
sunt în treimea superioarã a grilei de
salarizare, în România, dascãlii sunt în
treimea inferioarã. În concluzie, dacã
dorim sã avem cadre didactice motivate ºi bine pregãtite, avem nevoie de o
majorare substanþialã a salariilor, peste ceea ce Legea 153 prevede acum.
Potrivit noului proiect de lege, profesorul debutat ar urma sã beneficieze de
salariul mediu pe economie. Acesta ar
fi un prim pas spre o salarizare corectã
în sistemul educaþional. La ora actualã
nu existã vreun motiv de mulþumire.
Reporter: Cum vedeþi anul ºcolar
2022-2023, având în vedere cã problema coronavirusului este departe de a fi
încheiatã?
Marius Nistor: Eu sper ca elevii,
pãrinþii ºi angajaþii din învãþãmânt
sã-ºi ia toate mãsurile pentru ca sã nu
mai ajungem sã închidem ºcolile.
Cred cã nu existã vreun cadru didactic
care îºi doreºte sã se întoarcã în online.
Avem nevoie de interacþiune, de cursuri fizice.
Reporter: Ce consideraþi cã ar trebui modificat la cadrul legal din domeniu, mai ales cã se discutã intens de
noul proiect al Legii Educaþiei?
Marius Nistor: În cadrul negocierilor avute, Federaþia Sindicatelor din

Educaþie „SPIRU HARET“ a venit cu
peste 100 de propuneri de modificare a
proiectului de lege supus dezbaterii publice. Am cerut modificarea sistemului
de finanþare ºi trecere la finanþare per
clasã, în loc de preºcolar/elev, deoarece
la ora actualã nicio unitate de învãþãmânt nu se poate încadra în buget.
Avem nevoie de mai mulþi psihologi în
ºcoli, de resursã umanã specializatã
care sã lucreze cu elevii cu cerinþe educaþionale speciale, de bazã materialã
adusã la zi. ªcoala româneascã este în
avarie. Însã, degeaba vom avea o lege
foarte bunã, dacã nu va fi respectatã. ªi
legea actualã prevede cã învãþãmântul
trebuie sã primeascã 6% din PIB ºi nu
s-a alocat niciodatã acest procent.
Reporter: Ce lipseºte în acest moment pentru o îmbunãtãþire a procesului de educaþie: personal calificat, dotãri, o strategie pe termen lung?
Marius Nistor: Sã începem cu personalul nedidactic ºi didactic auxiliar:
pe lângã cã au salarii foarte mici, din
cauza subfinanþãrii, în multe ºcoli,
avem deficit de posturi. În ceea ce priveºte personalul de predare, cel puþin
în Municipiul Bucureºti, avem deficit
de educatoare ºi de profesori de ºtiinþe
exacte. Dotãri? Care? Din 2008 nu
s-au mai fãcut investiþii în laboratoare.
Este clar cã avem nevoie de o strategie
pe termen mediu ºi lung. Însã, putem
sã facem zeci de strategii dacã nu le ºi
respectãm ºi nu creºtem finanþarea.
Reporter: Vã mulþumim! n

Marius Nistor: "Cea mai mare nemulþumire este legatã de
nerespectarea promisiunilor fãcute de cãtre clasa politicã. Cadrele
didactice ar fi trebuit sã beneficieze de o majorare salarialã pentru a
atinge maximul prevãzut de Legea 153/2017, încã din septembrie 2020.
Însã, nici pânã în acest moment nu s-a întâmplat acest lucru".

Ministrul Educaþiei - prins
între reforme, contestatari ºi
neajunsurile din teren

inistrul Educaþiei a
avut o varã fierbinte.
Dezbaterera publicã
pe Legile Educaþiei a
consumat foarte multã energie, iar o
parte din aceasta nu a fost una pozitivã. Ministrul Sorin Cîmpeanu este
ameninþat cu o moþiune simplã de
cenzurã în Parlament, dar ºi cu o petiþie care cere demiterea sa ºi care a
strâns zeci de mii de semnãturi. În
acelaºi timp, problemele din teren
sunt cele deja cunoscute, iar toaletele
din cadrul ºcolilor l-au adus în ”vizorul” premierului Nicolae Ciucã. Dincolo de toate acestea, evenimentul
acestei luni îl reprezintã începerea
noului an ºcolar.
Ministrul a avut mai multe sfaturi
pentru elevi, pãrinþi ºi profesori: ”Fiecare profesor ºtie sã-ºi evalueze cel
mai bine elevii, ritmic, pe parcursul
întregului an ºcolar în aºa fel încât sã
fie eliminatã acea presiune a notei,
fãrã sã eliminãm media generalã la finalul fiecãrui an de studiu. Sã eliminãm acea presiune inutilã generatã de
goana dupã note, goana dupã note a
elevilor, goana dupã note, din pãcate,
a multor pãrinþi care nu înþeleg cã ºcoala nu se face pentru notã, ºcoala se
face pentru ca ai lor copii sã deprindã
acele competenþe care îi vor ajuta sã
se dezvolte în viaþã conform propriilor aspiraþii de dezvoltare atât personalã ºi cât ºi profesionalã pentru fiecare dintre acei copii care vor alege
un domeniu”. Potrivit ministrului,
”competenþele, aºteptãrile elevilor ºi

ceea ce au nevoie pentru a se dezvolta
armonios în societatea viitorului”
sunt lucrurile importante pentru elevi.
Sorin Cîmpeanu subliniazã cã asigurarea unui curriculum care sã fie la
dispoziþia ºcolilor ºi a elevilor trebuie
sã asigure elevilor ”ºansa de a atinge
potenþialul maxim”.

Anul ºcolar 2022 – 2023 a început pe 5 septembrie ºi
se va încheia în 16 iunie 2023, pentru majoritatea claselor. Elevii din clasele a VIII-a vor termina cursurile în 9
iunie 2023, iar cei din clasele a XII ºi a XIII-a în 2 iunie.
Structura anului ºcolar este urmãtoarea: cursuri - de

Ministrul afirmã cã, pânã la finalul acestui an calendaristic, trebuie
finalizate noile planuri-cadru în
învãþãmântul liceal, în aºa fel încât
elevii care vor intra în clasa a noua
din septembrie 2023 sã poatã susþine examenul de bacalaureat într-o
nouã formã, adaptatã schimbãrilor:
”Cei care încep ºcoala astãzi vor su-

luni, 5 septembrie 2022 pânã vineri, 21 octombrie
2022; vacanþã - de sâmbãtã, 22 octombrie 2022 pânã
duminicã, 30 octombrie 2022; cursuri - de luni, 31 octombrie 2022 pânã joi, 22 decembrie 2022; vacanþã de vineri, 23 decembrie 2022 pânã duminicã, 8 ianuarie 2023; cursuri - de luni, 9 ianuarie
2023 pânã vineri, 3 februarie 2023,
respectiv vineri, 10 februarie 2023,
sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor s-colare judeþene/al municipiului Bucures-ti, dupã
caz; vacanþã - o sãptãmânã, la decizia inspectoratelor s-colare judeþene/al municipiului Bucures-ti, în perioada 6-26 februarie 2023; cursuri
- de luni, 13 februarie 2023 respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni,
27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor s-colare judeþene/al
municipiului Bucures-ti, dupã caz,
pânã joi, 6 aprilie 2023; vacanþã - de
vineri, 7 aprilie 2023 pânã marþi, 18
aprilie 2023; cursuri - de miercuri 19
aprilie 2023, pânã vineri 16 iunie
2023; vacanþã - de sâmbãtã, 17 iunie 2023 pânã duminicã, 3 septembrie 2023. n

sþine examenul de bacalaureat aºa
cum a fost anunþat. Singura schimbare este aceea decisã împreunã cu
partenerii de dialog social, a pãstrãrii programei în forma cunoscutã
înainte de pandemie pentru ambele
examene naþionale: evaluare naþionalã ºi bacalaureat. Deci toþi elevii
care încep astãzi ºcoala vor susþine

bacalaureatul în forma cunoscutã.
Vor putea susþine un examen de bacalaureat diferit doar elevii care vor
începe ºcoala anul viitor, în septembrie 2023, dupã planuri-cadru noi,
dupã un curriculum nou, dupã ce
vor fi parcurs patru ani de liceu
într-un alt fel vor susþine ºi un examen de bacalaureat într-un alt fel.
Nu schimbãm regulile jocului în
timpul jocului. Planurile-cadru vor
trebui sã fie finalizate în acest an calendaristic, pentru cã în spatele fiecãrei discipline din panul-cadru, în funcþie de numãrul de ore alocat fiecãrei
discipline va trebui sã avem un curriculum adecvat ºi adaptat, centrat pe
adevãrate competenþe”. Ministrul
mai spune cã, dupã elaborarea viitorului curriculum, va fi nevoie de noi
manuale, disponibile ºi în format digital. Cîmpeanu a precizat cã a primit
10.431 de amendamente la propunerile privind noua legislaþie în domeniul educaþiei, arãtând cã toate acestea „sunt abordate cu maximã seriozitate” ºi subliniind cã are în continuare consultãri privind viitoarele decizii din sistem: ”Nu am vorbit niciodatã despre reintroducerea uniformelor obligatorii. Am spus întotdeauna
cã este bine - atât cât am vãzut în sisteme de educaþie avansate, Statele
Unite, Marea Britanie, Franþa – sã
avem elevi mândri de ºcoala lor, sã
poarte un însemn, fie cã este un pin,
aºa cum purtãm tricolorul putem
purta însemnul ºcolii, fie cã este o
cravatã, fie cã este o eºarfã, pentru

Anul ºcolar 2022 – 2023 a început cu o multitudine de
schimbãri care impun adaptarea tuturor celor implicaþi
în procesul educaþional. Anul ºcolar are cinci module,
nu douã semestre ca pânã acum, dar numãrul sãptãmânilor de ºcoalã rãmâne acelaºi. Între cele cinci module existã vacanþe, pe care le vor avea în acelaºi timp
toþi elevii din toate ciclurile de învãþãmânt. Tezele nu mai sunt obligatorii, iar
evaluarea trebuie fãcutã pe toatã durata
anului ºcolar, urmând a fi date mai puþine
note.
Numãrul de note acordate de-a lungul anului va depinde de numãrul de ore din programa ºcolarã. Pentru o materie care se
predã de douã ori pe sãptãmânã, profesorul
trebuie sã acorde cel puþin cinci note
într-un an ºcolar. Tezele nu vor mai fi obligatorii, dar orice profesor le poate susþine,
în cazul în care considerã necesar pentru
evaluarea elevilor. La finalul anului ºcolar
va exista o singurã medie la fiecare materie.
Pe lângã ”ªcoala altfel” a fost introdusã
ºi ”Sãptãmâna verde”, în care se se vor
organiza activitãþi de protejare a mediului
ºi de conºtientizare a schimbãrilor clima-

fete, îmi doresc sã fie mândri de ºcoala lor ºi acest lucru sã se vadã ºi
prin însemne. Însemne de apreciere
la adresa ºcolii nu înseamnã uniformã obligatorie”.
Cîmpeanu a reafirmat cã problema
privind toaletele din ºcoli este “exageratã”: “Noi finanþãm, nu poate
încheia contract pentru toaletã Ministerul Educaþiei, primãria încheie.
Haideþi sã luãm afirmaþia completã:
deci am spus - ºi menþin ceea ce am
spus - problema grupurilor sanitare
neconforme din ºcoli este o problemã
importantã. Ea trebuie sã fie rezolvatã ºi va fi rezolvatã. Exact astea au
fost cuvintele. Pe de altã parte, este o
problemã exageratã, pentru cã de
multe ori legãm digitalizarea ºi calitatea educaþiei de toaletã. Toaleta, chiar
dacã este în curte, ea poate sã fie conformã. Cu toþii am fost la festivaluri,
cu toþii mergem la plajã ºi sunt toalete
conforme, care nu sunt în clãdire. Nu
iau apãrarea autoritãþilor locale. În
vârf de munte, o ºcoalã cu patru elevi
care trebuie sã aibã acces la educaþie,
în vârf de munte nici Elveþia, nici Statele Unite, nici Japonia nu au inventat
reþeaua de canalizare. În vârf de munte, acolo sunt acele ºcoli cu patru copii, acolo e greu de rezolvat, acolo toaleta va trebui sã fie conformã, dar în
exteriorul ºcolii”.
El a adãugat cã, în prezent, la nivel
naþional, 306 ºcoli nu au toaletã “conformã”, dintre acestea 126 au finanþare
ºi trebuie sã foloseascã aceastã finanþare pânã la finalul anului. n

tice. Cele douã sãptãmâni se vor desfãºura în perioada
27 februarie-16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile
consecutive lucrãtoare.
Transferul elevilor de la o unitate ºcolarã la alta se va
accepta doar în situaþii excepþionale, iar elevii nu vor
mai putea fi exmatriculaþi. n
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EDITURI

“Întreaga piaþã editorialã
traverseazã o nouã crizã”
(Interviu cu Cristian Greºanu, director al Grupului Editorial Corint)
imp de doi ani, activitatea editurilor s-a mutat în online, reuºind
sã-ºi pãstreze cititorii aproape, ba chiar sã ajungã la un public nefidelizat pânã atunci, ne-a spus Cristian Greºanu, director al Grupului Editorial Corint. Acesta ne-a precizat, în cadrul unui interviu, cã
întreaga piaþã editorialã traverseazã o nouã crizã, tocmai când
abia începea sã-ºi revinã din precedenta.

T

Reporter: Cât de mult a fost afectatã piaþa cãrþii de evenimentele din ultimii doi ani?
Cristian Greºanu: Ne-am adaptat
cu toþii nesperat de bine la noua realitate. Timp de doi ani, activitatea editurilor s-a mutat în online, reuºind sã-ºi
pãstreze cititorii aproape, ba chiar sã
ajungã la un public nefidelizat pânã
atunci.
Reporter: Predarea online a dus la
o creºtere a rolului cãrþii ºcolare ºi al
materialelor auxiliare sau dimpotrivã?
Cristian Greºanu: S-a simþit poate
chiar mai mult decât înainte nevoia de
manuale ºi auxiliare atractive ºi actuale, racordate în primul rând la nevoile
elevilor. În lipsa unei interacþiuni fizice cu profesorul la clasã, elevii s-au
bazat mai mult pe manuale ºi auxiliare, astfel cã pentru ei rolul cãrþii ºcolare chiar a crescut semnificativ.
Reporter: Cu ce probleme s-a confruntat editura dumneavoastrã în perioada crizei sanitare?
Cristian Greºanu: În primul rând,
a trebuit sã ne dezbãrãm de vechile
obiceiuri ºi sã ne adaptãm din mers la
noile metode de lucru, în speþã la programul hibrid. Deºi am suferit iniþial,
în timp ne-am dat seama ºi de avantaje: cheltuieli mai mici, angajaþi mai
motivaþi ºi mai fericiþi, reducerea ri-

scurilor legate de pandemia Covid.
În al doilea rând, închiderea librãriilor care activau fizic, în spaþiul real,
ne-a diminuat vânzãrile, creºterile din
online neputând compensa, per ansamblu, pierderile. A fost dificil din
punct de vedere financiar. Ne-am ajustat din mers planurile de tipar ºi am
învãþat sã devenim mai cumpãtaþi, mai
prudenþi.
Reporter: Ce strategie aþi abordat
ca sã treceþi mai uºor peste crizã?
Cristian Greºanu: În timpul pandemiei am virat puternic spre online,
trend pe care ne strãduim sã îl menþinem ºi astãzi. Totodatã, ne-am revizuit
ºi adaptat planurile pe termen scurt ºi
mediu, am limitat anumite cheltuieli ºi
am încercat sã luãm mai bine pulsul
pieþei de carte.
Reporter: Trec editurile printr-o
perioadã de crizã?
Cristian Greºanu: Întreaga piaþã
editorialã traverseazã o nouã crizã,
tocmai când abia începea sã-ºi revinã
din precedenta. Dacã în timpul pandemiei criza a fost provocatã de restricþiile impuse de autoritãþi ºi de starea
permanentã de panicã în care se aflau
oamenii din cauza unui virus necunoscut, în prezent problemele sunt de altã
naturã, însã efectele sunt similare.
Astãzi, ne confruntãm cu un început

de crizã economicã globalã ºi cu toþii
sperãm sã nu fie ca în 2008-2010, dar
analiºtii ne cam atenþioneazã cã poate
fi chiar mai rãu. La problemele cauzate de proximitatea rãzboiului ºi de
creºterea galopantã a inflaþiei, industria de carte se mai confruntã ºi cu o
foarte mare crizã de materie primã
esenþialã pentru noi – hârtia. Cum China a sistat exporturile cãtre Europa, iar
Uniunea Europeanã a blocat importurile din Rusia, România mai are foarte
puþine surse de aprovizionare, în canti-

tãþi mici ºi la preþuri exorbitante. Consecinþa este, desigur, creºterea mare a
preþului de vânzare, care s-a observat
la lucrãrile publicate în 2022. Sperãm
ca situaþia sã se stabilizeze ºi publicul
cititor sã aibã acces, în grila unor preþuri rezonabile, la cãrþile îndrãgite.
Reporter: Care sunt principalele
probleme cu care se confruntã o editurã, inclusiv una care tipãreºte manuale?
Cristian Greºanu: Una dintre cele
mai importante ºi dificile probleme cu

care ne confruntãm este lipsa resursei
umane, a personalului calificat. În edituri lucreazã profesioniºti de niºã, cu
specializãri complexe: redactori, tehnoredactori, graficieni etc. Aceste meserii, în general, nu se învaþã într-un
loc anume, într-o facultate, sunt necesari ani buni de experienþã ºi multã
muncã pentru a obþine rezultate pozitive.
O altã problemã cu care ne confruntãm anual ca editurã care tipãreºte manuale este timpul extrem de scurt pe
care îl prevede ministerul de la anunþul
licitaþiei pânã la predarea manualelor.
De asemenea, preþul de achiziþie pentru manual este unul dintre cele mai
mici din UE. Statul plãteºte efectiv foarte puþin pentru aceastã muncã enormã pe care editurile o fac, de multe ori
la limita sau sub limita costurilor de
producþie.
Reporter: Care a fost evoluþia preþurilor?
Cristian Greºanu: Preþurile au
continuat sã creascã de-a lungul anului
curent, pe fondul presiunilor externe:
inflaþia, criza hârtiei, costurile crescute de tipar, criza energeticã etc.
Reporter: Valul de scumpiri din ultimul an v-a afectat?
Cristian Greºanu: Inevitabil. Valul de scumpiri a dus la scãderea tot
mai mare a puterii de cumpãrare ºi a
nivelului de trai ale populaþiei, care se
traduc, în general, în diminuarea
vânzãrilor. În acelaºi timp, creºterea
galopantã a costurilor de producþie
ne-a forþat sã majorãm preþul de
vânzare, cu riscurile inerente. Însã
avem mare încredere în cititori, care
cu siguranþã vor continua sã cumpere

titlurile bine alese de echipa noastrã de
profesioniºti.
Reporter: Cum a evoluat activitatea companiei dumneavoastrã în ultima perioadã?
Cristian Greºanu: Am continuat
sã publicãm volume de interes pentru
publicul larg, precum ºi volume de
niºã, pentru un public informat ºi deja
fidelizat, ba chiar am fãcut eforturi de
expansiune, în direcþia demarãrii unei
noi colecþii pe niºa de parenting, Corint pentru pãrinþi, care va avea lansarea oficialã luna aceasta, mai precis pe
24 septembrie.
Reporter: Ce estimari aveþi pentru
2022?
Cristian Greºanu: Încasãrile vor fi
comparabile cu anul 2021, probabil cu
o uºoarã creºtere, în condiþiile unei explozii a costurilor.
Reporter: Ce proiecte aveþi în derulare (v-au fost afectate proiectele
prevãzute de pandemie)?
Cristian Greºanu: Continuãm serialele „Cãrþile care au fãcut filmele”
ºi „Clubul de lecturã, conversaþie ºi distracþie powered by Corint Junior” realizate împreunã cu librãriile Cãrtureºti, precum ºi colaborarea cu History
Channel. Avem, de asemenea, o colaborare nouã cu platforma Veridica ºi
cãutãm în permanenþã noi modalitãþi
de a genera discuþii ºi contact permanent cu cartea în spaþiul public. Luna
aceasta vom demara un Club de Istorie, moderat de jurnalistul Marian Voicu, precum ºi noua colecþie Corint
pentru pãrinþi, prin care sperãm sã
aducem plus valoare pe piaþa cãrþilor
de parenting.
Reporter: Mulþumim! n

”Pandemia ne-a ajutat sã ne dãm
seama cã putem învãþa diferit”
(Interviu cu Delia Dragomir, Manager Eucom)
nteresul pentru învãþarea limbilor strãine este în creºtere în þara noastrã. Eucom este un important furnizor de cursuri de limbi strãine pentru sectorul corporate din România, iar afacerea este 100% româneascã, co-fondatorii Delia ºi Silviu Dragomir punând bazele companiei în
2002, pentru a rãspunde nevoilor ºi provocãrilor firmelor aflate în plinã
expansiune ºi integrare în mediul de afaceri globalizat.

I

Reporter: Interesul pentru limbi
strãine este evident în ultimii ani. Pandemia a influenþat tendinþele legate de
acest aspect?
Delia Dragomir: Da, consider cã
pandemia a accelerat procesul de digitalizare, astfel cã mulþi oameni au avut
noi oportunitãþi de a lucra de la distanþã, ceea ce le-a permis sã colaboreze cu
companii care nu se aflã neapãrat la
noi în þarã. Tocmai de aceea, nevoia de
a stãpâni cel puþin o limbã strãinã s-a
accentuat.
Reporter: Ce proiecte aveþi în derulare în acest moment?
Delia Dragomir: Dintre proiectele
recente þin sã menþionez programul de
cursuri gratuite organizate pentru refugiaþii ucraineni ºi noua colaborare
cu asociaþia non profit Narada, prin
care organizãm cursuri de limba englezã pentru copii, disponibile în mod
gratuit pe platforma lor. De asemenea,
unul dintre þelurile noastre pe termen
lung este sã ne extindem pe plan internaþional, deja având potenþiali clienþi
din þãrile vecine.
Reporter: Cursurile de limba englezã ºi românã organizate gratuit
pentru refugiaþii ucraineni i-au ajutat
sã se integreze mai rapid?
Delia Dragomir: Acest proiect a
avut un dublu scop - pe lângã cel de a
le facilita ucrainenilor adãpostiþi în
România integrarea la noi în þarã, am
vrut sã venim ºi în sprijinul celor
care au experienþã în acest domeniu
ºi îºi doresc sã-ºi continue activitatea
profesionalã în România, iar în acest
sens am cooptat-o în echipa noastrã
pe Maryna, ucraineanã care s-a mutat în România în luna martie ºi care
a fost trainerul de englezã pentru

acest proiect. Pe lângã ea, am cooptat ºi alþi traineri ucraineni care acum
sunt parte din echipa Eucom ºi lucreazã alãturi de noi pentru diverse proiecte.
Anul acesta, pe parcursul a trei luni,
am oferit cursuri gratuite de limba
românã ºi englezã pentru refugiaþii
ucraineni de pe teritoriul României.
S-au înscris peste 200 de persoane la
cursuri, formându-se 5 grupe de limba
românã ºi 6 grupe de limba englezã.
Cele 11 grupe formate au avut alocate
un total de 220 de sesiuni, iar investiþia
companiei Eucom în acest proiect se
ridicã la suma de 20.000 de euro. Ne
bucurãm cã am putut contribui în acest
fel.
Reporter: Cursurile pot fi organizate oriunde în þarã?
Delia Dragomir: Da, cursurile
noastre pot fi organizate oriunde
þarã, mai ales cã noi organizãm ºi
cursuri online, fapt care s-a acceptuat în perioada pandemiei. Am avut
ºi avem cursanþi din toate colþurile
þãrile, iar în continuare organizãm
cursuri atât online, cât ºi fizic, la sediul clientului.
Reporter: Câþi specialiºti în limbi
strãine se gãsesc în echipa dumneavoastrã?
Delia Dragomir: Echipa noastrã
numãra peste 100 de oameni, o parte
dintre aceºtia sunt în zona organizaþionalã/administrativã a activitãþii, iar
marea majoritate sunt vorbitori de limbi strãine, traineri ºi evaluatori, care
implementeazã programele contractate ºi aduc valoare partenerilor noºtri.
Numãrul de ore alocat diferã în funcþie
de disponibilitatea ºi capacitatea de
muncã a fiecãruia. Business-ul nostru

Delia Dragomir ne-a declarat: "Dintre proiectele recente þin sã
menþionez programul de cursuri gratuite organizate pentru refugiaþii
ucraineni ºi noua colaborare cu asociaþia non profit Narada, prin care
organizãm cursuri de limba englezã pentru copii, disponibile în mod
gratuit pe platforma lor. De asemenea, unul dintre þelurile noastre pe
termen lung este sã ne extindem pe plan internaþional, deja având
potenþiali clienþi din þãrile vecine".
este un business de volum, ceea ce
înseamnã cã ai posibilitatea sã decizi
cât de mult îþi doreºti ºi poþi sã te implici. În acest moment acoperim peste
33 de limbi strãine, în special în serviciul de language assessment, unde ne
sunt solicitate cele mai diverse limbi
strãine.
Reporter: Ce ne puteþi spune despre stilurile de predare, astfel încât
cursanþii sã acumuleze cât mai mult
într-un timp cât mai scurt?
Delia Dragomir: La Eucom personalizãm fiecare curs în parte, astfel
încât sã rãspundã nevoilor pe care le

au participanþii. Ne preocupãm sã
înþelegem cât mai bine încã de la început obiectivele ºi nevoile care existã.
Vedem ce nivel au participanþii, ce dorinþe, în ce mediu lucreazã, asfel încât,
prin cursurile noastre, sã le oferim
exact ceea ce au nevoie pentru a se
dezvolta pe plan personal ºi profesional. Pornind de aici construim cel mai
potrivit program. Avem un stil de a
preda diversificat ºi adaptat nevoilor
adulþilor. Spre exemplu, la cursuri primesc drept „temã” mini-exerciþii pe
care le pot face în pauza de prânz de la
birou sau înainte de a pleca la lucru.

Numim asta micro learning ºi am observat cã acest stil, de a împãrþi procesul de învãþare în calupuri mici, ajutã
adulþii. Pentru cã poate fi descurajant
sã ºtii cã trebuie sã aloci, sã spunem,
douã ore de studiu neîntrerupt. Însã
dacã împarþi acele douã ore pe intervale mai mici, întinse pe mai multe zile,
studiul devine mai accesibil, pentru cã
se poate face în mici reprize, între alte
activitãþi mai presante. Avem tot soiul
de astfel de tactici prin care ajutãm
adulþii sã includã în programul lor
aglomerat ºi studiul unei limbi. Folosim peste 200 de manuale, platforme,
jocuri si activitati interactive iar cursurile sunt personalizate în funcþie de
specificul industriei ºi obiectivele cursanþilor.
Reporter: Consideraþi cã este folositor sã fie îmbinatã ºcoala online cu
cea offline?
Delia Dragomir: În contextul metodelor de predare inovative pe care le
avem, precum Agile Learning, care
îmbinã cu succes factorul uman cu
partea digitalã, mizãm pe un astfel de
mix între online ºi offline. Aceastã digitalizare acceleratã prin prisma pandemiei a fost totuºi beneficã, facilitând
anumite progrese legate de platformele noastre de predare ºi mai ales în procesul de evaluare.
Reporter: Poate fi consideratã pandemia o ºansã pentru învãþãmântul autohton?
Delia Dragomir: Pandemia ne-a
ajutat sã ne dãm seama cã putem
învãþa diferit, putem învãþa de oriunde ºi ne putem folosi de resurse altele
decât cele tradiþionale, aºadar consider cã o îmbinare a celor douã stiluri
de învãþãmânt e un pas spre o generaþie nouã de tineri curioºi ºi descurcãreþi.
Reporter: Cum decurge colaborarea cu organizaþia Narada?
Delia Dragomir: Urmãresc de
ceva vreme, de la distanþã, activitatea
organizaþiei Narada ºi am toatã admiraþia pentru munca depusã de echipã.
Noi, la Eucom, împãrtãºim aceleasi

valori - prin munca noastrã ne dorim
sã influenþãm pozitiv viaþa oamenilor. Cursurile noastre de limbi strãine
sprijinã o mulþime de persoane sã se
dezvolte profesional, sã se simtã mai
siguri pe ei atunci când vorbesc într-o
altã limbã decât cea nativã, sã prindã
încredere în ei ºi în ceea ce le rezervã
vitorul. Sã þinteascã cu încredere cât
mai sus, atât pe plan profesional cât ºi
personal si sã aibã încredere sã isi urmeze visurile, chiar dacã uneori acele
visuri ne poartã pe meleaguri strãine.
De aceea ne bucurBm sã ne continuãm misiunea de a aduce un plus valoare în viaþa oamenilor contribuind la
munca pe care Narada o face deja de
ani de zile. Prin cursurile pe care le
punem la dispozitie gratuit pe platforma NaradiX, oferim acces la educatie
unor tineri care au nevoie de asta.
Sperãm ca aceastã contribuþie sã fie
un pilon de sprijin pentru ei ºi sã îi
ajute sã îºi urmeze cele mai îndrãzneþe visuri.
Reporter: Ce aºteptãri aveþi de la
finalul acestui an ?
Delia Dragomir: Misiunea noastrã
pe termen lung este sã susþinem
1.000.000 de oameni sã avanseze în
carierã ºi sã le creãm o experienþã plãcutã de învãþare.
Reporter: Ce lipseºte în acest moment pentru o îmbunãtãþire a procesului de educaþie: personal calificat, dotãri, o strategie pe termen lung?
Delia Dragomir: Cei mai buni profesori sunt cei care te provoacã, cei
care îþi dau de lucru (ºi individual), cei
care te conduc în acest proces, care te
scot din zona de comfort, cei care îþi
descoperã tãriile ºi slabiciunile ºi ºtiu
cum sã jongleze cu ele. Orice om este
bun pe una dintre abilitãþi, în detrimental altora. Unii vorbesc mai bine,
altii scriu, altii înþeleg un discurs, însã
overall ai nevoie de toate abilitãþile
aduse la un anumit nivel. În asta constã
mãiestria unui professor în a te înþelege pe tine, cursantul, ºi a te ghida în tot
acest proces.
Reporter: Vã mulþumim! n
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"Educaþia financiarã
este calea spre bunãstare
economicã"
(Interviu cu Gabriela Folcuþ, Directorul Executiv al Asociaþiei Române a Bãncilor)

E

ducaþia financiarã este calea spre bunãstare economicã, opineazã Gabriela Folcuþ, Directorul Executiv al Asociaþiei Române a
(Bãncilor ARB). Domnia sa considerã cã cel mai important progres al sistemului de învãþãmânt, care s-a adaptat nevoilor actuale, a fost introducerea disciplinei obligatorii de educaþie financiarã la clasa VIII-a.

Reporter: Care sunt cele mai
mari neajunsuri ale sistemului de
învãþãmânt în ceea ce priveºte educaþia financiarã? Se implicã sistemul
educaþional în formarea tinerilor din
punct de vedere financiar?
Gabriela Folcuþ: La nivelul societãþii româneºti, educaþia financiarã a fost privitã ca o ramurã sofisticatã ºi inaccesibilã a educaþiei. Aceasta
a fost asociatã uneori, în mod eronat,
ca fiind o problematicã de interes
specificã mai degrabã societãþilor
dezvoltate. Educaþia financiarã este
un instrument de impulsionare a dezvoltãrii economice, nu o rezultantã a
sa. Un nivel crescut de educaþie financiarã genereazã schimbãri comportamentale, care contribuie la
îmbunãtãþirea sustenabilitãþii financiare, la consolidarea gradului de bunãstare a românilor ºi la dezvoltarea
economicã.
Sistemul de învãþãmânt s-a adaptat la nevoile actuale ºi consider cã
cel mai important progres a fost introducerea disciplinei obligatorii de
educaþie financiarã la clasa VIII-a.
O cercetare de piaþã realizatã în
rândul populatiei în urmã cu ºase ani
a relevat cã, în percepþia publicã,
ºcoala (79%), bãncile (66%) ºi mass
media (65%) sunt responsabile de
educaþia financiarã a populaþiei.
România ar trebui sã fie preocupatã de exodul populaþiei. Înainte de
pandemie, o pondere de 25% din forþa de muncã activã din România a
emigrat.
Lipsa de alternativã optimã în piaþa muncii din România ºi educaþia
scãzutã pe tot parcursul vieþii "LLL"
în rândul adulþilor, de 0,9% faþã de
11% în UE, sunt, alãturi de o cultura
scãzutã de alfabetizare financiarã,
unele dintre cauzele pentru nivelul
actual al gradului de sãrãcie din
România.
Rata de sãrãcie ºi excluziune socialã este de 35,8% în România, faþã
de o medie europeanã de 22%.
Noi toþi avem idei ºi prioritãþi,
dintre care unele sunt convergente,
iar altele mai puþin. Educaþia financiarã este o prioritate convergentã
pentru noi toþi, fie cã vorbim de sectorul public sau de cel privat. Educaþia financiarã este una dintre prioritãþile autoritãþilor nationale si europe-

caþia, în toate formele acesteia. În
mod paradoxal, oportunitatea vine
exact din zona în care astãzi putem sã
spunem cã înregistrãm carenþe.
Trebuie adresate mãsuri pentru
creºterea nivelului de educaþie financiarã ºi de pregãtire / reorientare profesionalã pe tot parcursul vieþii.
Strategia Naþionalã de Educaþie
Financiarã, care speram cã va fi asumatã ºi aprobatã la nivel guvernamental în acest an, urmeazã prin planul de acþiune sã adreseze mãsuri calibrate pe segmentele de populaþie.
Trebuie sã extindem conceptele
financiare în programa ºcolarã ºi sã
formãm profesorii pe o bazã mai largã. Acest aspect va creºte gradul de
educaþie a viitorilor utilizatori de
produse ºi servicii financiare.
Vom continua sã adresãm prin
programe specifice creºterea gradului de alfabetizare financiarã a adulþilor, evident acolo unde este cazul.
Mai rãmâne ca o parte dintre românii adulþi sã îmbrãþiºeze ºi altã culturã, cum este cea economico financiarã. Societatea româneascã are nevoie de modele care pot genera o
dezvoltare pe verticalã a culturii economice în România. Numai aºa
România poate progresa. Un exemplu concludent privind nivelul scãzut de educaþie pe tot parcursul vieþii
este cel legat de costul la nivelul economiei determinat de lipsa de competenþe adecvate în piaþa muncii.
O soluþie pentru o mai bunã integrare financiarã este ºi implementarea unui program european de
creºtere a nivelului de educaþie financiarã. Astfel, piatra de temelie a
acestei armonizãri ar trebui sã fie introducerea în curricula ºcolarã obligatorie a educaþiei financiare pentru
toþi cetãþenii Uniunii Europene.
În acest moment, UE se confruntã
cu consecinþele conflictului din
Ucraina, cu fenomenul migraþiei ºi
cu discrepanþele în materie de bunãstare economicã care s-au accentuat
în perioada pandemiei.
Uniunea Europeanã ar trebui sã
creeze cadrul unitar pe care statele,
în special cele emergente, sã-l aplice
uniform. Sustenabilitatea proiectului european depinde ºi de nivelul de
educaþie financiarã, iar integrarea facilã a cetãþenilor europeni se poate

"Elevii din România au ocupat locul al ºaptelea
în rândul a 29 de state europene, în cadrul
concursului European Money Quiz. Preminaþii
în materie de educaþie financiarã au plasat
România în top 10 european ºi acest rezultat se
datoreazã progreselor din ultimii ani în aria
educaþiei financiare".
ne, mai ales cã un european din doi
este alfabetizat financiar.
Reporter: Care credeþi cã ar fi soluþiile pentru rezolvarea situaþiei actuale? Cum se implicã sectorul bancar în educarea copiilor ºi a tinerilor?
Gabriela Folcuþ: România poate
stabili ca obiectiv naþional bunãstarea economicã, mãsuratã ca PIB per
capita. Intermedierea financiarã creeazã premisele necesare creºterii
economice viitoare. Influenþa pozitivã a intermedierii financiare asupra
dezvoltãrii economice a unei þãri
este stabilitã prin corelaþia puternicã,
de 0,8. Pentru accelerarea intermedierii financiare pe baze sustenabile
ºi a incluziunii financiare, se impune
creºterea nivelului educaþiei financiare. Piatra de temelie a unei economii dezvoltate ºi integrate este edu-

face prin aportul educaþional al fiecãrui stat în parte.
Reporter: Ce programe educaþionale deruleazã ARB, în general, ºi
bãncile, în particular, ºi în ce constau
aceste programe? În ce mod colaboreazã ARB cu autoritãþile pentru ca
în ºcoli sã existe ºi cursuri de educaþie financiara pe scarã largã?
Gabriela Folcuþ: Educaþia financiarã este în centrul preocupãrilor
noastre, ca industrie bancarã, pentru
cã este calea spre bunãstare economicã, atât la nivel individual, cât ºi la
nivelul întregii societãþi româneºti.
Încrederea se poate construi prin cunoaºtere, iar cunoaºterea o
dobândim prin educaþie. Bãncile desfãºoarã o serie de programe de educaþie financiarã, iar Asociaþia Românã a Bãncilor susþine aceste demer-

"Sistemul de învãþãmânt s-a adaptat la nevoile actuale ºi consider cã cel mai important progres a fost
introducerea disciplinei obligatorii de educaþie financiarã la clasa VIII-a", ne-a declarat Gabriela Folcuþ.
suri de creºtere a nivelului de alfabetizare financiarã.
La nivelul Asociaþiei Române a
Bãncilor, programele de educaþie financiarã au debutat în urmã cu 11
ani. ARB este implicatã în nucleul de
bazã care elaboreazã Strategia Naþionalã de Educaþie Financiarã. Cel
mai important lucru pe care-l vom
face este sã ne implicãm în implementarea planului de acþiune aferent
Strategiei Naþionale de Educaþie Financiarã.
Asociaþia Românã a Bãncilor desfãºoarã programe de educaþie financiarã pentru profesori, elevi, adulþi ºi
antreprenori, lista programelor prezentate nefiind exhaustivã.
l Asociaþia desfãºoarã douã tipuri de cursuri pentru specializarea
profesorilor:
ü BNR, ARB, ASF, prin intermediul IBR, au acreditat la Ministerul Educaþiei singurul curs integral de educaþie financiarã destinat
profesorilor care predau disciplina
obligatorie "Educaþie socialã" elevilor de clasa a VIII-a. Sistemul
bancar contribuie indirect la formarea tinerei generaþii ºi la creºterea gradului de educaþie financiarã.
În primul an de la acreditare au fost
formaþi 455 de profesori, ceea ce,
prin efectul de multiplicare, înseamnã cã cel puþin 50.000 de elevi
vor fi formaþi anual de cãtre aceºti
profesori. Cursul este acreditat pe o
perioadã de 4 ani.
ü ARB a continuat Programul de
Formare Continuã "Educaþie Financiar Bancarã pentru Profesori"
fiind formaþi deja 700 de profesori
care predau educaþie financiarã
elevilor din clasele I-XII. Cursul
este primul program intensiv dedicat profesorilor din România ºi urmãreºte aprofundarea sau înþelegerea conceptelor cheie în ceea ce priveºte funcþionarea sistemului bancar pe care le disemineazã elevilor
în cadrul orelor de dirigenþie, economie ºi educaþie financiarã/antreprenorialã.
l Campania de educaþie financiarã ºi digitalã "Pastila de bunãstare",
care este realizatã de ARB în cadrul
campaniei #dreptullabanking, conþine 20 de pastile video difuzate la TV.
Fiecare pastilã video se centreazã în

jurul unei teme concrete privind utilizarea unui serviciu/produs bancar.
l Asociaþia Românã a Bãncilor a
realizat împreunã cu Poliþia Românã
ºi Directoratul Naþional de Securitate Ciberneticã o campanie de educaþie digitalã, clienþii putând accesa
site-ul www.sigurantaonline.ro .
l Asociaþia a realizat o serie de tutoriale ce conþin sfaturi pentru antreprenori oferite de experþi din zona
bancarã.
l ARB este implicatã alãturi de
autoritãþi în organizarea de programe de educaþie financiarã la nivel naþional pentru elevii de gimnaziu ºi
din licee, precum ºi pentru antreprenori.
Reporter: Care este feedbackul
din partea elevilor ºi a pãrinþilor legat de existenþa unor astfel de programe? Acolo unde existã cursuri de
educaþie financiarã, care sunt rezultatele?
Gabriela Folcuþ: Elevii sunt foarte receptivi la noþiunile de educaþie
financiarã ºi digitalã. Educaþia financiarã conduce la creºterea bunãstãrii financiare individuale, a capacitãþii de suplimentare a fondurilor
pentru pensie ºi a rezilienþei în faþa
unor factori de risc, cum este o crizã
economicã.
Elevii din România au ocupat locul al ºaptelea în rândul a 29 de state
europene, în cadrul concursului European Money Quiz. Preminaþii în
materie de educaþie financiarã au
plasat România în top 10 european ºi
acest rezultat se datoreazã progreselor din ultimii ani în aria educaþiei financiare.
Digitalizarea este cea care a fost
impulsionatã în perioada pandemiei,
ceea ce a condus la creºterea nivelului de educaþie digitalã. Digitalizarea
nu a început, ci a accelerat în perioada pandemiei. Aceastã trecere la cashless, contactless a accelerat puternic în aceastã perioadã.
În anul 2015, 94% din plãþile de
retail erau efectuate cash, dar dupã
primul an de pandemie un sondaj realizat de IRES 2020 ne aratã cã 27%
dintre românii care au cont bancar
plãtesc prin Internet ºi mobile banking. Pornim de la paradigma cã 6%
erau plãþi electronice în 2015, iar în
2020, 27% plãtesc prin internet ºi

mobile banking.
ªi plata cu cardul a înregistrat o
creºtere susþinutã. Valoarea ºi numãrul tranzacþiilor de platã cu cardurile
emise de prestatorii de servicii de
platã rezidenþi au crescut cu 53,3%
în decembrie 2021 versus decembrie
2019, în cei doi ani de pandemie.
Reporter: Ce, mai exact, ar trebui
sã ºtie orice tânãr, când intrã într-o
bancã?
Gabriela Folcuþ: Sistemul bancar
a pus la dispozitia populaþiei site-ul
www.educatiefinanciara.info, unde
consumatorii gãsesc informaþii despre modul optim de utilizare a produselor ºi serviciilor bancare. Este în
beneficiul fiecãrui client sã parcurgã
informaþiile pentru a cunoaºte avantajele, dar ºi riscurile.
Reporter: Cum se rãsfrânge în
buzunarele noastre lipsa de educaþie
financiarã?
Gabriela Folcuþ: Ne dorim ca
românii sã nu mai afle reactiv de riscurile unei crize în momentul în
care resimt efectele crizei. Educaþia
financiarã realizatã pe baze constante i-ar putea determina sã acþioneze
proactiv ºi i-ar proteja de astfel de
momente mai puþin plãcute. În mod
proactiv, consumatorii ar putea sã
adopte mãsuri de creºtere a rezilienþei la nivel individual.
Prin educaþie financiarã creºtem
numãrul persoanelor care ar putea
concepe ºi implementa mãsuri de redresare individualã, ceea ce ar redu-

tre români au deschis un cont curent
la bancã.
Unii oameni trebuie sa iasã din
bula "nu sunt interesat de educaþie financiarã" pentru cã nu folosesc produse si servicii financiare. Educaþia
financiarã înseamnã inclusiv sã
cunoºti potenþialul impact al unei situaþii/crize ºi sã adopþi mãsuri economice în beneficiul propriu.
La nivel mondial se discutã de
probabilitatea unei recesiuni,
aspect probabil. Un nivel crescut
de educaþie financiarã te determinã
sã adopþi o conduitã optimã în faþa
consecinþelor unei contracþii a economiei. Abordarea trebuie sa fie
una proactivã, nu una reactivã.
Fãrã un nivel adecvat de educaþie
financiarã, rezilienþa în faþa unei
crize este redusã.
Reporter: Unde ne aflãm pe harta
europeanã din punct de vedere al
educaþiei financiare?
Gabriela Folcuþ: La 15 ani de la
integrarea în Uniunea Europeanã,
românii au traversat deja douã crize
în calitate de cetãþeni europeni, prima fiind criza financiarã declaºatã la
scurt timp dupã aderarea la UE. În
prezent, traversãm cel puþin trei crize suprapuse: criza de sãnãtate, criza
energeticã ºi criza declanºatã de rãzboiul Rusia- Ucraina.
Consider cã acestea sunt ºi argumentele pentru care parcursul României în marea familie europeanã nu
a fost mai degrabã unul alert. România se evidenþiazã ca fiind statul european aflat la coada plutonului UE
în materie de incluziune financiarã
(69%), intermediere financiarã
(27%), în timp ce scorul de alfabetizare financiarã este de 11,2. La nivel
mondial, aproximativ un cetãþean
din trei este educat financiar, în timp
ce în Europa 52% dintre adulþi sunt
educaþi din punct de vedere financiar.
Scorul mediu de alfabetizare financiarã în cele 26 de þãri participante la studiul OECD este de doar 12,7
din 21 ºi 13 doar pentru þãrile membre OECD. Scorurile mai mici au
fost obþinute de adulþii din Italia
(11.1), România (11.2) ºi Columbia
(11.2).
Studiul internaþional privind educaþia financiarã a adulþilor OECD
2020 aratã cã în România scorul de
educaþie financiarã, normalizat la
100, este de 53,4, în timp ce scorul
mediu de educaþie financiarã pentru
þãrile cuprinse în studiu este de 60,5.
În România, raportãrile defalcate
privind scorul de alfabetizare financiarã sunt de 48,3 la cunoºtinþe financiare, 55,7 la comportament financiar ºi 54,7 la atitudine financiarã.
România, ca stat membru al Uniunii Europene, a înregistrat progrese
notabile în ultimii ani în aria educaþiei financiare. Începând cu anul ºcolar 2020/2021, elevii de clasa a
VIII-a au reprezentat prima generaþie care a beneficiat de ore obligatorii
de educaþie financiarã, disciplina
fiind denumitã Educaþie socialã.
Astãzi avem deja un draft al Strate-

"O cercetare de piaþã realizatã în rândul
populatiei în urmã cu ºase ani a relevat cã, în
percepþia publicã, ºcoala (79%), bãncile (66%) ºi
mass media (65%) sunt responsabile de educaþia
financiarã a populaþiei".
ce presiunea fiscalã, mai ales în perioadele de crizã, si presiunea socialã.
Românii au avut acces târziu la
produsele ºi serviciile financiare. În
vremea comunismului, doar 5% dintre români aveau un cont curent, iar
în primul deceniu de dupã revoluþie
alþi 12% au deschis un cont curent,
potrivit unui studiu IRES. Începând
cu anul 2000, aproximativ 77% din-

giei Naþionale de Educaþie Financiarã, care va fi finalizat ºi asumat la nivel guvernamental, la care ºi noi,
Asociaþia Românã a Bãncilor, ne-am
adus contribuþia.
Aceastã strategie reprezintã eºafodajul pentru programele de educaþie care au rolul de a propaga informaþiile de care o parte dintre români
au nevoie.
Reporter: Mulþumesc! n

SUPLIMENT EDUCAÞIA - NU PREDAI FÃRÃ SÃ ÎNVEÞI / BURSA, NR. 173

PAGINA 5

Marþi, 13 septembrie 2022

FUNDATII
REPREZENTANÞII FUNDAÞIEI OTP BANK ROMÂNIA:

Educaþia financiarã
în învãþãmântul
primar ºi gimnazial nu
este suficientã
O

datã cu introducerea educaþiei financiare ca disciplinã obligatorie de studiu în programa ºcolarã, a fost fãcut un prim pas foarte
important, sunt de pãrere reprezentanþii Fundaþiei OTP Bank
Româna. Aceºtia ne-au spus, în cadrul unui interviu, cã acest lucru nu este ºi suficient, atât timp cât legea vizeazã doar învãþãmântul primar ºi gimnazial.

Reporter: Care sunt provocãrile
cu care se confruntã sistemul educaþional în ceea ce priveºte formarea tinerilor din punct de vedere financiar?
Fundaþia OTP Bank România:
Una dintre cele mai importante
provocãri referitoare la problematica educaþiei financiare în ºcoli a
fost tocmai lipsa de preocupare ºi
interes pentru acest subiect din partea celor chemaþi sã o facã. Abia în
ultimii ani, când a început sã se discute din ce în ce în ce mai mult despre necesitatea ºi importanþa educaþiei financiare în ºcoli, au început sã aparã ºi iniþiative concrete,
cum ar fi, de exemplu, includerea
educaþiei financiare ca disciplinã
opþionalã în programa ºcolarã destinatã învãþãmântului primar. Mai
mult decât atât, o datã cu modificarea legii educaþiei naþionale din toamna anului trecut, educaþia financiarã va deveni competenþã obligatorie în învãþãmântul primar ºi
gimnazial.
Reporter: Care credeþi cã ar fi
soluþiile pentru rezolvarea situaþiei
actuale?
Fundaþia OTP Bank România:
O datã cu introducerea educaþiei financiare ca disciplina obligatorie
de studiu în programa ºcolarã, a
fost fãcut un prim pas foarte impor-

termen lung sunt mai mari. Aºadar,
o primã soluþie ar fi generalizarea
educaþiei financiare ca disciplinã
de studiu în toate formele de învãþãmânt, sau mãcar pânã în clasa a
douãsprezecea. O alta se referã la
elaborarea ºi implementarea unei
strategii naþionale de educaþie financiarã care sã se adreseze publicului larg, indiferent de vârstã, profesie, studii etc. Fiecare dintre noi
are nevoie de educaþie financiarã
continuã, indiferent de etapa vieþii
în care ne aflãm.
Reporter: Ce programe educaþionale deruleazã Fundaþia OTP
Bank Romania?
Fundaþia OTP Bank România:
În cadrul Fundaþiei existã mai multe direcþii strategice de acþiune,
care sunt transpuse în diferite iniþiative adresate unui public divers.
Programele noastre de educaþie financiarã (destinate atât elevilor,
cât ºi adulþilor) s-au bucurat ºi se
bucurã de un binemeritat succes
pentru cã rãspund unor nevoi stringente din partea celor interesaþi sã
înveþe cum sã aibã o relaþie sãnãtoasã cu banii lor ºi, astfel, sã deprindã ºi sã manifeste un comportament financiar responsabil. Existã
apoi Lecþia în online, un program
naþional de educaþie digitalã realizat în colaborare cu Federaþia Sin-

"O datã cu introducerea educaþiei financiare ca
disciplinã obligatorie de studiu în programa
ºcolarã, a fost fãcut un prim pas foarte
important. Nu ºi suficient, atât timp cât legea
vizeazã doar învãþãmântul primar ºi gimnazial".
tant. Nu ºi suficient, atât timp cât
legea vizeazã doar învãþãmântul
primar ºi gimnazial. Chiar dacã
existã abandon ºcolar, pentru majoritatea copiilor din România procesul educaþional nu se terminã
odatã cu absolvirea clasei a opta.
Mai existã patru ani de liceu, iar
apoi studiile universitare. Educaþia
continuã trebuie sã existe în viaþa
fiecãrui om, indiferent de vârstã,
iar în cazul celei financiare, cu cât e
începutã de la o vârstã fragedã, iar
apoi perpetuatã în toate formele de
învãþãmânt, cu atât beneficiile pe

dicatelor Libere din Învãþãmânt.
Programul se adreseazã cadrelor
didactice din învãþãmântul preuniversitar. Tot pentru cei din învãþãmânt, de data aceasta fiind vizat
ºi mediul universitar, am creat în
colaborare cu Mind Architect un
program numit Neuroºtiinþa la clasã. În cadrul acestuia, profesorii au
la dispoziþie mai multe instrumente
special create astfel încât sã faciliteze prezentarea ºi explicarea unor
concepte din domeniul neuroºtiinþei într-un limbaj simplu ºi accesibil. În aceastã varã, am derulat

Echipa Fundaþiei OTP Bank România

startAware, un program-pilot de
orientare vocaþionalã care oferã
posibilitatea tinerilor liceeni sã descopere singuri, în funcþie de propriile pasiuni, aspiraþii ºi puncte
forte, cum îºi pot alege traiectoria
profesionalã optimã.
Reporter: Care este profilul
cursanþilor care urmeazã aceste
programe?
Fundaþia OTP
Bank România:
Având o asemenea
diversitate de programe, participanþii
noºtri aparþin, evident, mai multor categorii socio-profesionale. La programele noastre participã elevi, studenþi,
profesori, întreprinzãtori, funcþionari
ºi, în general, oricine e interesat de
p r o p r i a ev o l u þ i e
personalã ºi profesionalã, având credinþa cã un demers
educaþional sau altul i-ar putea fi de folos pentru atingerea obiectivului vizat.
Reporter: În ce mod colaboreazã Fundatia cu autoritãþile pentru
ca în ºcoli sã existe ºi cursuri de
educaþie financiarã pe scarã largã?
Fundaþia OTP Bank România:
Fiind un promotor activ al educaþiei financiare, Fundaþia se implicã
activ în sprijinirea oricãrei iniþiative responsabile legate de acest domeniu. În context, menþionãm parteneriatul dintre OTP Bank România ºi Primãria Miercurea Ciuc,
prin care s-au pus bazele unei colaborãri de lungã duratã în scopul
promovãrii educaþiei financiare
pentru elevii din comunitatea local
respectivã. Debutul promiþãtor al
acestui proiect marcat de un interes
peste aºteptãri al publicului nostru
þintã ne încurajeazã sã mergem mai

departe, astfel încât educaþia financiarã sã poatã fi accesibilã cât mai
multor elevi interesaþi de acest domeniu.
Reporter: Care este feedbackul
din partea elevilor ºi a pãrinþilor legat de existenþa unor astfel de programe?
Fundaþia OTP Bank România:
Activitatea Fundaþiei OTP Bank
România a debutat cu un program
de educaþie financiarã destinat elevilor din învãþãmântul gimnazial,
cãruia i s-au adãugat ulterior alte
câteva module dedicate elevilor de
liceu. Ne mândrim cu faptul cã prin
acest program de educaþie financiarã au trecut, literalmente, mii de
elevi din toatã þara, iar aprecierile
au fost, în unanimitate, la superlativ, nu doar din partea beneficiarilor direcþi ai acelor autentice experienþe de învãþare, ci ºi a pãrinþilor
sau profesorilor. De altfel, o dovadã vie a acestui fapt constã în aceea
cã, un profesor sau mai mulþi
dintr-o ºcoalã au recomandat programul altor colegi de breaslã, ceea
ce a fãcut ca, în doar câþiva ani,
programul sã capete o asemenea
notorietate încât sã fie cerut în toate colþurile þãrii.
Reporter: Ce,
mai exact, ar trebui
sã ºtie orice tânãr,
când intrã într-o
bancã?
Fundaþia OTP
Bank România:
Aici e important de
ºtiut ce vârstã are
tânãrul respectiv.
Dacã e minor, are
acces la o serie de
produse ºi servicii,
evident, limitate
faþã de cele destinate unui tânãr care a
împlinit 18 ani. Poate avea un cont curent ºi un card, probabil ºi o aplicaþie

simplã de plãþi a bãncii sale. Deci,
în acest caz, tânãrul nostru trebuie
sã ºtie ce e un cont curent, un card
ºi sã se familiarizeze cu modalitatea de folosire a acestuia. Toate
aceste elemente nu sunt de o complexitate ridicatã, dimpotrivã, dar
necesitã un pic de atenþie ºi interes
pentru a fi cunoscute. În situaþia în
care tânãrul nostru a împlinit 18 ani
ºi desfãºoarã o activitate pentru
care primeºte un salariu, relaþia sa
cu banca cunoaºte o nouã dimensiune, mai complexã, prin aceea cã
poate opta nu doar pentru produse
ºi servicii curente (cont, card), ci se
poate gândi la producerea de finanþare, transfer de bani, plãþi interbancare, investiþii, deci, la o gamã
mult mai extinsã de posibilitãþi.
Mai mult decât atât, un tânãr care a
împlinit 18 ani are, potrivit legii,
capacitatea deplinã legatã de re-

sponsabilitatea asumãrii ºi îndeplinirii unor obligaþii care se nasc, de
pildã, din contractarea unui credit.
Aºadar, în aceastã situaþie, e nevoie
ca tânãrul sã dispunã de un nivel
mai ridicat de informaþii ºi
cunoºtinþe de naturã sã faciliteze
înþelegerea produselor ºi serviilor
bancare la care se gândeºte sã apeleze.
Reporter: Unde ne aflãm pe
harta europeanã din punct de vedere al educaþiei financiare?
Fundaþia OTP Bank România:
Chiar dacã au fost înregistrate
anumite progrese în ultimii ani
prin dezvoltarea unor iniþiative
sau programe specifice, România
continuã sã ocupe ultimul loc în
rândul þãrilor din Uniunea Europeanã în ceea ce priveºte educaþia
financiarã.
Reporter: Mulþumesc! n

"La programele noastre participã elevi, studenþi,
profesori, întreprinzãtori, funcþionari ºi, în
general, oricine e interesat de propria evoluþie
personalã ºi profesionalã, având credinþa cã un
demers educaþional sau altul i-ar putea fi de
folos pentru atingerea obiectivului vizat".
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AFACERI

”În mediul universitar nu avem
nici mãcar o lege care sã recunoascã
învãþarea online”
(Interviu cu Andreea Sava, Coordonator programe de educaþie Asociaþia Þine de Noi)
sociaþia “Þine de Noi” este o organizaþie care îºi propune sã creeze comunitãþi active în domeniul politicilor publice economice,
educaþionale ºi în domeniul energiei ºi constituirea unui spaþiu de
dezbatere în societate legat de problemele guvernãrii României.
Obiectivul principal este acela de a crea în jurul acestei organizaþii un adevãrat laborator de idei orientate spre societate ºi un nucleu pentru
politici publice viitoare. În ultimii patru ani, sub diverse forme organizatorice, cu sprijinul altor asociaþii, a organizat numeroase evenimente care abordeazã subiectul educaþiei, reunind un numãr de peste 1000 de actori relevanþi în educaþie: profesori, reprezentanþi ai sindicatelor, directori, reprezentanþi ai Ministerul Educaþiei ºi agenþilor din subordine, precum ºi o serie
de persoane publice implicate în deciziile privind sistemul de învãþãmânt,
dintre care ºi preºedintele României ºi Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii.

A

Reporter: Dupã doi ani de pandemie, care este cea mai mare nemulþumire pe care sectorul educatiei o are?
Andreea Sava: Cu siguranþã, toþi
actorii implicaþi în sectorul educaþiei
au fost afectaþi de pandemia din ultimii doi ani. Cadrele didactice s-au
confruntat cu lispa instruirii pentru sistemul digital ºi în consecinþã cu dificultãþi în menþinerea contactului cu
toþi elevii, iar ulterior adaptarea la ce
înseamnã sistemul de învãþãmânt
post- pandemic.
Elevii au trebuit sã foloseascã platforme multiple. S-au confruntat cu insuficienþa resurselor tehnice, iar acolo
unde existau, erau în general folosite
de parinþii care munceau de acasa - telework.
Nemulþumirile au existat ºi continuã sã existe atât faþã de procesul de
predare ºi învãþare, cât ºi faþã de servicii administrative, accesibilitate, mobilitãþi internaþionale, dimensiune socialã, procese de optimizare ºi siguranþã. Resursele IT cumpãrate în pandemie sunt din nou folosite ocazional,
în loc sã devinã piesã principalã în
procesul educaþional.
Reporter: Consideraþi cã este folositor sã fie îmbinatã ºcoala online cu
cea offline?
Andreea Sava: Predarea online poate reprezenta o soluþie doar pentru alfabetizaþii digital, iar aici România nu
ocupã o poziþie foarte bunã faþã de alte
þari europene, deºi stã mult mai bine la
infrastructura reþelei ºi vitezei de internet. Digital divide poate însemna diferenþa dintre media europeanã ºi subdezvoltarea periferiei europene, am-

bele realitãþi prezente în sistemul din
România. Predarea online s-a democratizat, însã cea mai mare problema a
fost tratarea noului mediu online în
acelaºi mod ca cel offline. Ori nu poþi
fi interesant ºi nu poþi capta atenþia
dacã faci în online, ca professor, aceleaºi lucruri plictisitoare din offline.
Ca elev, efortul de a susþine atenþia
este ºi mai mare, chiar dacã beneficiezi de conþinuturi educaþionale capitivante!
Într-un scenariu utopic (în momentul de faþã, în România), îmbinarea
ºcolii online cu cea offlice ar fi foarte
utilã, dacã s-ar utiliza platformele, instrumentele ºi lecþiile potrivite, astfel
încat predarea sã fie cât mai atractivã
pentru elevi ºi cat mai captivantã.
Reporter: Ce a învãþat sistemul educaþional dupã aceastã crizã sanitarã?
Andreea Sava: Odatã cu aceastã
crizã sanitarã a apãrut o noutate în sistemul educaþional din România:
învãþãmântul online. În legislaþia româneascã (atât în Legea Învãþãmântului
nr. 84/1995 cât ºi Legea Educaþiei Naþionale nr. 1/2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare) nu se face nici
o referire la acest sistem de învãþãmânt, deoarece în ultimele decenii
societatea româneascã nu s-a mai confruntat cu o astfel de situaþie.
Totuºi, sistemul educaþional românesc a fãcut progrese rapide ºi avem
ºi exemple atât din mediu pre-universitar, dar ºi universitar. Universitatea
Politehnica Timiºoara (UP) de pildã,
instituþie - ancorã a unui eveniment recent dedicat educaþiei online a pornit
cu un campus virtual acum 15 ani, iar

acum au inclusiv cursuri online de la
mai multe universitãþi integrate pe paltforma lor, platformã care a cunoscut
în aceastã pandemie o creºtere exponenþialã. Totuºi, în multe unitãþi existã
un imobilism în ceea ce priveºte replicarea metodelor traditionale în noul
mediu online. Modul în care educaþia
a fost dezvoltatã în crizã a arãtat o nevoie mai mare de a dezvolta competenþe tangibile ºi nu doar de transfer de
informaþii. Profesorii ar trebui sã devinã facilitatori, iar studenþii ar trebui sã
înþeleagã cã evaluãrile sunt de fapt o
ºansã de îmbunãtãþire într-o manierã
dinamicã, un proces continuu ºi nu un
punct de oprire.
Reporter: Poate fi consideratã pandemia o ºansã pentru învãþãmântul autohton?
Andreea Sava: Din punctul meu de
vedere, pandemia nu poate fi consideratã o ºansã pentru învãþãmânt, ci mai
degraba o neºansã pentru elevii din
România având în vedere faptul cã distribuþia actualã a resurselor, cu rate de

penetrare a internetului de 73,7% în
zona urbanã ºi de 47,1% în mediul rural, unde locuiesc peste 50% dintre copiii din aceastã þarã (Unicef, 2020). Mai
mult de atât, analfabetismul funcþional
situeazã România pe unul dintre ultimele locuri din Uniunea Europeanã,
deoarece 49% dintre elevii români de
15 ani nu reuºesc sã-ºi foloseascã informaþiile dobândite în ºcoalã pentru
a-ºi rezolva problemele cotidiene, iar
prognozele indicã o creºtere a acestuia cu 10% la aceastã generaþie de elevi în comparaþie cu generaþia precedentã, ca urmare a închiderii ºcolilor ºi
a trecerii învãþãmântului în online (Rezultatul devastator al închiderii ºcolilor,
Mãriuca Talpeº).
Reporter: Ce aºteptãri aveþi de la
anul ºcolar 2022-2023?
Andreea Sava: Anul ºcolar
2022-2023 are o structurã nouã care
prevede cã anul ºcolar începe la data
de 1 septembrie 2022 ºi se încheie la
data de 31 august 2023, având o durata
de 36 de sãptãmâni de cursuri. Potrivit

noii structuri publicatã în Monitorul
Oficial, semestrele vor fi înlocuite cu
cinci module de învãþare care vor fi alternate cu vacanþe, iar tezele vor fi
înlocuite cu evaluãri standardizate.
Existã desigur prevederi pentru diferite clase iar o altã noutate importantã
pentru anul ºcolar 2022-2023 este aceea cã elevii ºi profesorii vor avea o vacanþã mobilã. Modulul 3 se va derula
pânã în luna februarie, când vom avea
cea de-a treia vacanþã, care va putea fi
acordatã în a doua jumãtate a lunii februarie, în a treia sãptãmânã sau în a
patra sãptãmânã a lunii februarie, la
decizia fiecãrui inspectorat ºcolar prin
consultare.
Reporter: Ce schimbãri, legate de
principalele examene naþionale, vedeþi posibile în viitorul apropiat, fãrã a da
peste cap generaþiile actuale de elevi?
Andreea Sava: În primul rând, trebuie publicate din timp toate subiectele pentru anul viitor ºi pentru urmãtorii
doi ani. Pentru cã principala problemã
întâlnitã în rândul elevilor este cã
aceºtia sunt zãpaciþi de faptul cã se
schimbã tipurile de întrebãri chiar înainte de examenul propriu zis, uneori
chiar cu doar trei luni înainte.
Modificarile la examene trebuie sã
fie legate de o mai mare capacitate analiticã de rezolvare a problemelor pe
care trebuie sã o demonstreze elevii.
Acest lucru poate fi testat practic, iar temele din examene trebuie sã susþinã
într-un fel sau altul activitatea economicã, socialã sau civicã. De azi, deja,
subiectele pentru bacalaureatul de anul
viitor ar trebui sã fie foarte clare.
Reporter: Ce consideraþi cã ar trebui modificat la cadrul legal din domeniu, mai ales cã se discutã intens de
noul proiect al Legii Educaþiei?
Andreea Sava: Asociaþia Þine de
Noi a avut o dezbatere pe aceastã
temã, în data de 24 august. În cadrul
evenimentului s-au dezbãtut prevederile cele mai importante din noua lege
a educaþiei pentru învãþãmântul preuniversitar, precum: învãþãmântul obligatoriu va cuprinde grupa micã
începând cu anul 2030, colegiile naþionale vor putea organiza propriile
examene de admitere, structura examenului de bacalaureat se modificã,
fãrã note la educaþie fizicã ºi arte, pro-

fesorii se vor putea titulariza ºi pe mai
puþin de 18 ore, salariile profesorilor
debutanþi cresc cu 43%, reorganizarea
inspectoratelor ºcolare în Direcþii publice pentru învãþãmântul preuniversitar, restructurarea ARACIP ºi înfiinþarea ANISAC.
Legea nu vine cu modificãrile necesare ºi nu are un concept unitar. Studentul ar trebui sã aibã un curs flexibil ºi
adaptat nevoilor sale. Curriculum-ul la
decizia elevului/studentului din oferta
ºcolii reprezintã o dorinþã a elevilor/ studenþilor care i-ar putea face sã fie mai
motivaþi sã vinã la ºcoalã. În acest moment, opþionalele sunt alese pentru a
completa o normã didacticã sau alta,
elevii/ studenþii nu au acea flexibilitate
necesarã. În mediul pre-universitar curriculum de liceu trebuie adaptat si scuturat de elementele mai putin utile, dând
astfel mai mult timp elevului - în linie cu
celelalte tãri. În mediul universitar nu
avem nici mãcar o lege care sã recunoascã învãþarea online, deºi avem deja
câteva cursuri care s-ar putea integra de
mâine în aceastã nouã realitate, ele sunt
pregãtite deja. În acest sens trebuie sã se
ia mãsuri urgente privind echivalarea
lor ºi recunoaºterea lor academicã.
Reporter: Ce lipseºte în acest moment pentru o îmbunãtãþire a procesului de educaþie: personal calificat, dotãri, o strategie pe termen lung?
Andreea Sava: În primul rând, sunt
necesare investiþii masive în infrastructurã, nu poþi sã digitalizezi sistemul de învãþãmânt, în contextul în care
o ºcoalã funcþioneazã într-o clãdire din
1893 ºi care cel mai propabil nu are un
grup sanitar adecvat. În al doilea rând,
cadrul legal în vigoare ar trebui sã susþinã inovaþia, sã susþinã lucrurile noi
ºi sã pregãteascã elevul/ studentul sã
se integreze pe piaþa muncii pentru a
reduce astfel rata de analfabetism funcþional, ori acest lucru presupune indicatori de trasabilitate din zona educaþionalã spre zona de angajabilitate. De
asemenea, ar trebui, la fel ca în Israel,
profesorii sã fie angajaþi la nivel naþional ºi detaºaþi acolo unde este nevoie,
cu diurnele consistente ºi cu mijloacele financiare necesare (bani de navetã,
de cãrþi, pentru dotare, etc.) pentru
munca în rural.
Reporter: Vã mulþumim! n

”Regresul actului educaþional
din aceastã perioadã se va vedea
în piaþa muncii”
(Interviu cu Andrei Niculescu, Directorul General al Editurii NICULESCU)
iaþa cãrþii a fost afectatã din plin de pandemie, dar ºi de creºterile
de preþuri din ultimul an. Editurile încearcã sã facã faþã acestor
provocãri, chiar dacã misiunea nu este una deloc uºoarã, în condiþiile în care autoritãþile nu oferã ajutorul aºteptat de toatã lumea. Regresul actului educaþional din aceastã perioadã se va vedea în piaþa muncii, este de pãrere Andrei Niculescu, Directorul General al
Editurii NICULESCU. Printre altele, domnia sa ne-a vorbit, în cadrul unui interviu, despre provocãrile din sector.

P

Reporter: Cât de mult a fost afectatã piaþa cãrþii de evenimentele din ultimii doi ani?
Andrei Niculescu: Anul 2020 a fost
un an de ºoc, în care fiecare editurã a fãcut tot ce a putut sã supravieþuiascã.
Închiderea librãriilor fizice a avut ca
efect dezvoltarea pieþei de carte online,
însã tranziþia nu a fost imediatã ºi s-a fãcut în etape, dat fiind cã librãriile online
sunt de peste zece ori mai puþine decât
cele fizice. În 2021 a avut loc o normalizare, însã, fãrã absolut niciun sprijin
din partea autoritãþilor, majoritatea editurilor au fost foarte afectate.
Reporter: Predarea online a dus la
o creºtere a rolului cãrþii ºcolare ºi al
materialelor auxiliare sau dimpotrivã?
Andrei Niculescu: Predarea online
a fost ºi este o provocare atât pentru
profesori ºi educatori, cât ºi pentru elevi. Din pãcate am vãzut cã interesul ºi
aºa scãzut pentru ºcoalã ºi carte a scã-

zut ºi mai mult. Iar regresul actului
educaþional din aceastã perioadã se va
vedea în piaþa muncii peste puþin timp.
Reporter: Cu ce probleme s-a confruntat editura dumneavoastrã în perioada crizei sanitare?
Andrei Niculescu: Închiderea librãriilor fizice ºi a ºcolilor a dus la sistarea imediatã a vânzãrilor pentru o
perioadã de mai multe luni, cu efecte
devastatoare imediate în ce priveºte
impozitele, salariile, plãþile furnizorilor etc.
Reporter: Ce strategie aþi abordat
ca sã treceti mai uºor peste crizã?
Andrei Niculescu: Am fãcut sacrificii colective mari, în special financiare, dar am pãstrat legatura cât mai
strânsã cu partenerii nostri, ajutându-ne reciproc.
Reporter: Trec editurile printr-o
perioadã de crizã?
Andrei Niculescu: Editurile ºi pia-

þa de carte, întreg peisajul educaþional
ºi cultural, sunt în crizã dintotdeauna,
din cauza lipsei totale de interes din
partea statului. Migraþia a milioane de

oameni, efectele globalizãrii ºi criza
profundã de identitate socialã ºi nationalã sunt doar câteva dintre cauzele
principale.

Reporter: Care sunt principalele
probleme cu care se confruntã o editurã, inclusiv una care tipãreºte manuale?
Andrei Niculescu: În sectorul ºcolar, acolo unde este o piaþã închisã (probabil singura din UE), unde statul face
regulile ºi tot statul decide dacã joacã
dupã ele sau nu, editurile se împart în
douã categorii disjuncte: cei care
câºtigã licitaþii ºi cei care le pierd. Dupã
scoaterea în afara legii a auxiliarelor
din ºcolile româneºti în 2017, cãrþile au
acces limitat, discreþionar în ºcolile,
clasele ºi minþile copiilor noºtri.
Reporter: Care a fost evolutia preþurilor?
Andrei Niculescu: În cazul manualelor, atât noi, cât ºi vechi, Ministerul
Educaþiei a menþinut acelaºi procent
ridicol de creºtere a preþurilor de circa
1% pe an chiar ºi în 2022, când avem
inflaþie de 15%, iar preþul hârtiei s-a
dublat atât în 2021, cât ºi 2022. Ce ar
mai fi de spus?
Reporter: Valul de scumpiri din ultimul an v-a afectat?
Andrei Niculescu: Desigur, ca pe
orice afacere. Cheltuielile au crescut la
mai toate categoriile, de la hârtie, la salarii, la utilitãþi, însã preþurile de
vânzare nu pot fi crescute în acelaºi
procent, ceea ce conduce automat la o
scãdere drasticã a producþiei de carte.

Reporter: Cum a evoluat activitatea companiei dumneavoastrã în ultima perioada?
Andrei Niculescu: Dupã ºocul iniþial din 2020, anul 2021 a marcat o revenire, însã nu la aceleaºi niveluri ca
înainte de pandemie.
Reporter: Ce estimari aveti pentru
2022?
Andrei Niculescu: Datoritã comportamentului volatil de consum al
cãrþilor, nu am pregãtit proiecþii pentru acest an ºi nici pentru urmãtorul.
Însã ne aºteptãm ca lucrurile sã nu se
schimbe în bine, din pãcate.
Reporter: Ce proiecte aveþi în derulare (v-au fost afectate proiectele
prevãzute de pandemie)?
Andrei Niculescu: Oricine poate
sã o ducã bine în condiþii de creºtere,
însã pe timp de crizã, rezilienþa ºi încãpãþânarea pot face diferenþa. Prin urmare, în ciuda tuturor obstacolelor
menþionate mai sus, nu am renunþat la
nimic ºi ne strãduim sã ne ducem la
bun sfârºit planurile editoriale. În continuare încercãm sã publicãm cele mai
frumoase ºi mai utile cãrþi, atât pentru
adulþi, cât ºi pentru micii noºtri cititori. Ne iubim publicul ºi ne iubim cãrþile la care muncim atât de mult, ºi
încercãm sã punem o particicã din noi
în fiecare titlu publicat.
Reporter: Vã mulþumim! n
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„În sectorul învãþãmântului,
probabil cã cel mai mult lipseºte
încrederea în sistemul educaþional”
(Interviu cu Costel Negricea, rectorul Unversitãþii Româno-Amerciane)
l “Nu este nimic rãu cã tinerii aleg sã studieze (ºi) în strãinãtate, experienþa internaþionalã ºi oportunitãþile oferite sunt extrem de valoroase“
Reporter: Care sunt cele mai mari
probleme cu care se confruntã sistemul de educaþie dupã un întreg an ºcolar desfãºurat în pandemie?
Costel Negricea: Existã mai multe
provocãri generate de perioada de
pandemie, dar voi menþiona doar câteva dintre acestea. Una dintre provocãri
este legatã de faptul cã lipsa de interacþiune directã, în campus, i-a fãcut
atât pe unii studenþi, cât ºi pe o parte
dintre colegi sã fie ceva mai puþin flexibili în partea de inter-relaþionare.
Considerãm cã este doar un neajuns
trecãtor care se rezolvã de la sine, deoarece deja am sesizat o îmbunãtãþire
continuã a interacþiunii în lunile petrecute împreunã, în universitate. Este foarte adevãrat cã pentru studenþii din
primul ºi al doilea an de studii, care nu
interacþionaserã decât în mod punctual
cu viaþa studenþeascã în campus, adaptarea la noul context a presupus, ºi din
partea noastrã ºi din partea lor, eforturi
ceva mai mari pentru acumularea
într-un timp extrem de scurt a tuturor
informaþiilor necesare, pe care altã
datã le primeau gradual, într-o perioadã mai extinsã de timp.
O altã provocare a vizat studenþii internaþionali, care în perioada în care
activitãþile didactice s-au derulat exclusiv online, nu au beneficiat de posibilitatea de a obþine viza de studii, iar
revenirea rapidã în campus i-a pus
într-o oarecare dificultate în gestionarea acestui aspect. ªi în acest caz,
împreunã cu autoritãþile, am gãsit soluþii tranzitorii pentru fiecare caz în
parte, reducând astfel, destul de mult,
numãrul situaþiilor în care studenþii internaþionali, dupã aproape doi ani de
studii, sã fie nevoiþi, în apropierea sesiunii de examene sau a examenelor de
finalizare a studiilor, sã-ºi întrerupã
studiile.
Un al treilea aspect este legat de
încercarea universitãþilor de a gãsi
echilibrul optim, conform noilor reglementãri adoptate de Ministerul
Educaþiei ºi ARACIS, între activitãþile
ce se vor desfãºura obligatoriu în campus ºi cele derulate în format online.
Cu siguranþã, în special în cazul studiilor de masterat, unde majoritatea studenþilor deja lucreazã – cel puþin aceasta este situaþia studenþilor Universitãþii Româno-Americane - aºteptãrile
acestora sunt ca ponderea activitãþilor
online sã tindã cãtre nivelul maxim admis, dar sigur cã va trebui analizat din
perspectivã multicriterialã acest subiect ºi gãsitã cea mai bunã soluþie, din
perspectivã academicã, în primul
rând.
Reporter: Existã realizãri notabile
în aceastã perioadã de crizã? Care sunt
acestea?
Costel Negricea: Cronologic vorbind, pentru noi, probabil cã cea mai
notabilã realizare a perioadei de crizã
generatã de cãtre pandemie a fost cã
am reuºit sã ne mutãm întreaga activitate online în mai puþin de douã sãptãmâni, iar apoi sã îmbunãtãþim în permanenþã aceastã experienþã, investind
semnificativ atât în tehnologie, cât ºi
în instruirea colegilor sau studenþilor,
cu privire la modul de lucru în acest
format specific.
Pe de altã parte, este evident cã pandemia a grãbit procesul de digitalizare
a nenumãrate activitãþi sau procese, iar
acesta este un câºtig semnificativ pe
care noi l-am perceput ca pe o presiune
pozitivã asupra dinamicii schimbãrii
ºi probabil cã aici regãsim, ºi pe termen mediu, realizãrile notabile despre
care aminteaþi dumneavoastrã.
În plus, au existat câºtiguri semnificative în ceea ce priveºte posibilitatea
aducerii în faþa studenþilor/colegilor,
în calitate de ”guest-speaker” sau trainer, a unor profesori/specialiºti de
oriunde din lume ºi aproape în orice
perioadã aferentã anului universitar,
fapt care nu era posibil cu atât de multã
flexibilitate anterior.
Reporter: Consideraþi cã dupã aceastã perioadã se va schimba modul în
care se face educaþie?
Costel Negricea: Cu certitudine
adaptarea modului în care se face educaþie existã deja, ce este important este

sã conºtientizãm ºi sã evaluãm constant modul în care ea va continua ºi se
va perfecþiona. Aceste transformãri au
început înaintea pandemiei pe pieþe
educaþionale dezvoltate, au evoluat în
timpul acesteia ºi reprezintã modele
pe care le adoptãm sau de la care sã
pornim ºi noi la nivelul pieþei educaþionale româneºti, fie la nivel legislativ, fie la nivelul fiecãrei instituþii de
învãþãmânt. Schimbarea în educaþie
cere timp ºi evaluãri temeinice, cunoscutã fiind complexitatea ºi impactul
asupra individului, societãþii ºi omenirii în ansamblu. Probabil cã este dificil
sã ne referim astãzi, în integralitatea
lor, la toate aceste schimbãri pentru cã
încã suntem într-o perioadã de testare
a unora dintre aceste modificãri, dar cu
siguranþã, pe termen mediu, vom putea constata care modificãri se vor dovedi conjuncturale ºi care vor reprezenta schimbãri majore, cu impact pe
termen lung.
Reporter: Predarea online poate
reprezenta o soluþie pe termen lung?
Costel Negricea: Pentru anumite
activitãþi didactice, predarea online va
reprezenta o soluþie pe termen lung.
Sunt domenii de studii ºi tipuri de activitãþi didactice (si nu doar didactice)
unde interacþiunea online este mai facilã. Sigur cã aceastã formã nu poate
înlocui pe deplin ºi în orice context interacþiunea directã, în campus, dar
cred cã depinde doar de noi sã ºtim sã
valorificãm, pe deplin ºi cu buna credinþã necesarã, atu-urile fiecãrui mod
de interacþiune. La nivel universitar,
probabil cã dificultãþile tehnice ºi sociale ale unui astfel de demers sunt
ceva mai uºor de depãºit decât în cazul
învãþãmântului preuniversitar, dar este
evident cã acest tip de proces presupune o responsabilitate ºi o implicare individualã la un nivel superior faþã de
interacþiunea clasicã, iar aici depinde,
în principal, de fiecare dintre noi (cadre didactice sau studenþi) cât de onest
înþelegem sã ne achitãm de atribuþiile
ce ne revin.
Reporter: Vor reveni toþi studenþii
în sãlile de clasã din aceastã toamnã?
Costel Negricea: În mãsura în care
nu vor interveni alte reglementãri legale care sã schimbe aceastã stare de fapt,
începând cu noul an universitar activitatea didacticã se va desfãºura în campus, cu posibilitatea ca, în conformitate
cu noul cadru normativ ºi cu hotãrârile
instituþionale ce urmeazã a fi adoptate,
o parte a acestei activitãþi sã poatã fi derulatã ºi în format online. Principala
noastrã speranþã este legatã de scãderea
numãrului de cazuri de îmbolnãviri,
astfel încât sã nu mai fie cazul sã se suspende integral activitatea didacticã în
campus, dar sigur cã acest aspect nu depinde de noi ºi tot ce putem face este sã
fim cât mai bine pregãtiþi pentru toate
scenariile posibile.
Reporter: Ce lipseºte în acest moment pentru o îmbunãtãþire a procesului de educaþie?
Costel Negricea: La nivel general,
probabil cã cel mai mult lipseºte încrederea în sistemul educaþional din
România, iar aceastã încredere se va

(re)câºtiga destul de greu ºi va cere
timp ºi initiative adecvate. Noi suntem
optimiºti ºi considerãm cã pe termen
mediu ºi lung eforturile mediului educaþional din România vor da roade. Nu
este nimic rãu cã tinerii aleg sã studieze (ºi) în strãinãtate, experienþa internaþionalã ºi oportunitãþile oferite sunt
extrem de valoroase. Provocarea
României este sã reuºeascã, pe de o
parte, sã îi convingã pe unii dintre
aceºti tineri sã revinã, cândva, în þarã,
iar cu alþii sã pãstreze în permanenþã
legãtura ºi ei sã fie persoanele de legãturã ale oricãror forme de parteneriate
academice, ºtiinþifice, de afaceri etc.,
care se vor constitui în viitor.
Reporter: Care sunt problemele
majore cu care se confruntã Universitatea pe care o conduceþi?
Costel Negricea: Nu le-aº numi neapãrat probleme, ci mai degrabã provocãri la care trebuie sã rãspundem,
noi toþi, în mod adecvat, deoarece nu
sunt doar aspecte ce preocupã sau impacteazã doar universitatea noastrã.
Vã voi oferi doar câteva exemple:
O primã provocare, care preocupã
întreg sistemul educaþional pe termen
mediu ºi lung, provine din numãrul de
candidaþi potenþiali, din ce în ce mai
redus. Aceastã provocare este generatã, în principal, de natalitatea în scãdere, dupã 1990 (în anul 2021 înregistrându-se cel mai mic numãr de
nou-nãscuþi din 1930 si pânã în prezent). Este un fenomen cu care ne confruntam de multã vreme ºi ºtiam cu toþii cã se va ajunge aici. Scãderea numãrului de potenþiali candidaþi a fost
accentuatã, dincolo de declinul demografic, de migraþia economicã.
O altã provocare ar fi legatã de faptul cã universitãþile particulare, ca percepþie generalã la nivelul societãþii (nu
la nivel individual), nu se bucurã de
cea mai bunã imagine, este adevãrat, ºi
din cauza unor decizii inadecvate ale
unora dintre aceste universitãþi, ale cãror consecinþe nefavorabile s-au extins
ulterior, ca imagine defavorabilã asupra întregului sistem de învãþãmânt
superior privat. Faptul cã ne pãstrãm
de peste un deceniu numãrul de studenþi, respectiv candidaþi, ºi cã am obþinut la toate evaluãrile naþionale sau
internaþionale cel mai înalt calificativ
posibil sau cã la relativ recenta clasificare a universitãþilor, realizatã de
ARACIS cu sprijinul Bãncii Mondiale, suntem singura universitate particularã care se regãseºte în prima grupã
valoricã, a celor mai bune de universitãþi din þarã, considerãm cã în pofida
unei percepþii generale negative, societatea face diferenþa ºi identificã în
mod corect, la nivel individual, valoarea fiecãrei instituþii de învãþãmânt superior.
O a treia provocare, nu neapãrat ultima, ar fi lipsa de echitate care se manifestã uneori, în mod nejustificat, la
nivel de sistem educaþional. Universitãþile particulare sunt entitãþi non-profit, de utilitate publicã, dar cu toate
acestea, ele sunt eligibile pe extrem de
puþine linii de finanþare, inclusiv din
fonduri.

Reporter: Mai existã competiþie în
privinþa educaþiei între marile centre
naþionale?
Costel Negricea: Competiþie, dar ºi
cooperare, spun eu, existã ºi vor exista
ºi în viitor. Atât competiþia, cât ºi cooperarea sunt foarte bune, pentru cã reprezintã o formã de progres la nivel instituþional sau individual. În opinia
mea însã, competiþia cea mai dificilã,
pe termen mediu ºi lung, nu este aceea
între universitãþile din diverse centre
regionale (Bucureºti, Iaºi, Cluj,
Timiºoara etc) ºi nici între universitãþile de stat ºi cele particulare, sau între
universitãþile mari ºi cele mici, ori
între cele comprehensive ºi cele specializate, competiþia cea mai dificilã
va fi cu universitãþile europene sau internaþionale, la modul general. Constatãm cã, la nivel European, finanþãrile cele mai mari se intenþioneazã a fi
acordate aºa numitelor universitãþi sau
consorþii europene sau cã un numãr
important de tineri români, absolvenþi
de liceu, aleg sã studieze în strãinãtate,
fãrã a mai fi necesar mãcar ca unele
universitãþi de top sã deschidã filiale în
România.
Pe de altã parte, faptul cã aproximativ 30-40 de universitãþi româneºti
(Universitatea Româno-Americanã
fiind una dintre instituþiile pe deplin
implicate în acest demers) reuºesc sã
participe din nou, dupã pandemie,
împreunã la o serie de congrese profesionale internaþionale sau târguri de
recrutare relevante, sub egida ”Study
in Romania” (cum este conferinþa
EAIE, de acum, din septembrie, de la
Barcelona) este un semn de maturitate
ºi dovedeºte cã la nivelul pieþei educaþionale din România existã cooperare
ºi dorinþã de parteneriat atunci când,
împreunã, putem obþine rezultate sinergice mai bune decât în mod individual.
Reporter: Care au fost cele mai
mari provocãri ale crizei sanitare?
Costel Negricea: Principala provocare a fost sã gestionãm, învãþând ”din
mers”, o formã de crizã pe care omenirea nu o mai experimentase, cel puþin
în ultimul secol, probabil de la gripa
spaniolã încoace.
Apoi, o altã provocare, dincolo de
aspectele sanitare, a fost legatã de fap-

tul cã a trebuit sã fie gãsite, extrem de
rapid, soluþii de a rãmâne pe deplin
funcþionali pe toate palierele, din perspectivã instituþionalã, ceea ce nu a
fost uºor, dar nici foarte dificil, pentru
cã, aºa cum menþionam anterior, în
mai puþin de douã sãptãmâni, noi
reuºiserãm sã facem acest pas cãtre
mediul online pentru majoritatea tipurilor de activitãþi administrative ºi integral atunci când vorbim de activitãþile didactice.
Dintr-o altã perspectivã, recunoaºtem cã ne-am fi dorit ceva mai
multã predictibilitate pentru a le conferi studenþilor, la rândul nostru, o
astfel de perspectivã, dar înþelegem cã
a fost o perioadã de crizã fãrã precedent pentru toþi cei implicaþi ºi este dificil sã fii pe deplin predictibil într-un
astfel de context. În plus, nu a fost uºor
nici din perspectiva impactului psihologic, atât pentru colegi, cadre didactice ºi personal administrativ, cât ºi pentru studenþi..
Reporter: Ce strategie a abordat
Universitatea pe care o reprezentaþi în
timpul pandemiei?
Costel Negricea: O strategie proactivã, (dar ºi adaptivã, în acelaºi
timp), prin intermediul cãreia sã gãseascã rapid cele mai bune soluþii tehnice la situaþia generatã de pandemia de
COVID-19. Parteneriatul îndelungat
cu Microsoft ne-a determinat sã optãm
rapid pentru MsTeams ca ºi soluþie
tehnicã pentru derularea activitãþilor
didactice (ºi nu numai). Imediat dupã
aceea am trecut la instruirea cadrelor
didactice, studenþilor, precum ºi colegilor din cadrul personalului didactic
auxiliar si administrativ, cu privire la
modul de lucru cu aceastã platformã,
dar ºi cu o serie de alte aplicaþii care a
fost necesar sã fie implementate. A
fost un proces de învãþare continuã,
extrem de util, dar care a presupus,
spre exemplu, pentru profesori ºi o
adaptare a metodelor didactice la formatul de lucru online, nu doar o familiarizare cu aspectele tehnice ale utilizãrii unei platforme. Probabil cã unul
dintre avantajele noastre a fost faptul
cã nu am privit pandemia ca pe un fenomen punctual, care ne va afecta
doar pe termen scurt, ci, în cadrul scenariilor de lucru create, am luat în calcul cã ar putea fi un fenomen mai extins ca perioadã (chiar dacã speram cã
nu o perioadã atât de lungã) ºi atunci
tot ceea ce am construit în acest context a fost fãcut sã dureze oricât de
mult va fi necesar, inclusiv în perioada
post-pandemie, pe unele paliere.
Reporter: Este pregãtitã Universitatea pentru un eventual nou val al crizei sanitare?
Costel Negricea: Noi spunem cã
suntem mai pregãtiþi decât la oricare
dintre valurile anterioare, dar nu uitaþi
cã între timp au venit alte provocãri:
rãzboiul din Ucraina, criza energeticã,
o posibilã crizã economicã etc.; ca urmare, pregãtirea noastrã acoperã ºi
alte paliere, nu doar pe cel al pandemiei. Desigur, ne-am dori sau ne-am fi
dorit ca nici rãzboiul, nici criza energeticã ºi nici din ce în ce mai apropiata
crizã economicã sã nu ne afecteze, dar
ºtim deja rãspunsurile ºi vedem consecinþele.
Reporter: Au fost fãcute modificãri ale taxelor în ultimul an?

Oferta academicã este relativ similarã cu cea din anii anteriori, cu programe de studii din domeniile ºtiinþelor
economice, juridice ºi al educaþiei fizice ºi sportive, pentru studii universitare de licenþã (https://www.rau.ro/
gaseste-un-program/) sau studii universitare de masterat (https://www.rau.ro/master-gaseste-un-program/) ,
dispunând de:
- 11 programe de studii de licenþã, cu predare în limba
românã, la forma de învãþãmânt ”cu frecvenþã”;
- 2 programe de studii de licenþã, cu predare in limba englezã, la forma de învãþãmânt ”cu frecvenþã”;
- 5 programe de studii universitare de licenþã, cu predare
în limba românã, la forma de învãþãmânt ”cu frecvenþã
redusã”;
- 9 programe de studii de masterat, cu predare în limba
românã, la forma de învãþãmânt ”cu frecvenþã”;
6- programe de studii de masterat, cu predare în limba
englezã, la forma de învãþãmânt ”cu frecvenþã”;
Printre elementele de noutate faþã de anul anterior am
putea menþiona:
- începând cu acest an ºi cele mai recent înfiinþate dintre
programele noastre de studii – Educaþie fizicã ºi sportivã

Costel Negricea: Nu, taxele de studii nu s-au modificat, în pofida creºterilor semnificative, în principal, ale
cheltuielilor cu gazele sau electricitatea. Din aceastã perspectivã, o
bunã-practicã (spunem noi) a universitãþii noastre este aceea ca în cazul
adoptãrii unei decizii de creºtere a taxelor, aceastã creºtere ar urma sã vizeze doar generaþiile viitoare de studenþi,
în timp ce actualele generaþii îºi pãstreazã taxele de studii la acelaºi nivel
pânã la finalizarea ciclului de studii.
Considerãm cã este o dovadã de responsabilitate ºi predictibilitate ºi, în
opinia noastrã, capcana taxelor de studii mici, sub nivelul costurilor reale
(sau pãstrarea costurilor sub nivelul
necesar derulãrii unui proces academic adecvat), va conduce în perioada
urmãtoare la o serie de sincope instituþionale, atât în învãþãmântul privat, cât
ºi în cel public, deoarece un echilibru
financiar sãnãtos nu poate obþinut ”peste noapte” ºi în niciun caz printr-o
creºtere abruptã a taxelor studenþilor,
ci prin politici financiare riguroase ºi
prin conferirea unor perspective pe deplin predictibile, pe termen mediu ºi
lung. Noi asigurãm din resurse instituþionale proprii o pondere de 20% a studenþilor de la licenþã ºi, respectiv, 10%
a celor de la masterat, care nu plãtesc
taxe de studii – studiazã gratuit –, oferind în acest fel o ºansã celor care nu
dispun de resurse financiare suficiente
sã poatã studia la o universitatea particularã ºi sã se poatã bucura de toate
oportunitãþile pe care noi le oferim.
Reporter: Sunt mai cãutate cursurile de învãþãmânt la distanþã în aceastã perioadã?
Costel Negricea: Din perspectiva
cursurilor scurte, din categoria ”professional education”, cu certitudine
aceasta este varianta ce va funcþiona
cel mai bine (ºi) în viitor ºi consider cã
succesul unor platforme precum Cousera, edX, Udemy sau Khan Academy,
ori faptul cã toate marile universitãþi
ale lumii, începând cu Harvard, Stanford sau MIT oferã astfel de cursuri ºi
certificãri online, dovedeºte succesul
unui astfel de model educaþional.
Din perspectiva programelor de
studii de licenþã/masterat rãmâne ca în
anii urmãtori sã dovedeascã dacã discutãm despre succesul unor programe în format hibrid – activitãþi în campus, combinate cu activitãþi online –
sau despre un format 100% online. Cu
privire la acest din urmã format, ar trebui avut în vedere cã, spre exemplu,
conform legii, în prezent, nu pot fi organizate programe de masterat la distanþã.
Cu certitudine sunt mulþi factori
care vor influenþa modelul educaþional
al viitorului. Dupã cum constataþi, deºi
se pãrea cã modelul ”work from
home” va rãmâne dominant pentru totdeauna, unele companii financiare sau
nefinanciare, extrem de cunoscute publicului – vezi Goldman Sachs sau Tesla – au cerut imperativ angajaþilor sã
revinã la birou, fie ºi doar parþial.
Adoptarea unui model educaþional trebuie plasatã în contextul complexitãþii
proceselor implicate, a nevoilor reale
ale studentului, prezente ºi viitoare, ºi
în legãturã directã cu tendinþele pieþei
muncii ºi societãþii în ansamblul ei.
Reporter: Mulþumesc! n

ºi Kinetoterapie ºi motricitate specialã – au obþinut acreditarea, dupã ce au parcurs toate etapele premergãtoare
necesare;
- unele dintre programele de studii universitare de licenþã, atât cu predare în limba englezã, cât ºi cu predare în
limba românã conferã posibilitatea obþinerii unei duble
diplome, atât din partea URA, cât ºi din partea a douã
universitãþi americane partenere;
- au fost create noi programe de studii de masterat, precum cel de ”Finanþe ºi tehnologii financiare –
FINTECH”, care este cel mai aproape de profilul publicului dvs. ºi care îºi propune sã rãspundã tocmai unora
dintre cele mai noi provocãri existente la nivelul global,
atât din perspectivã tehnologicã, cât ºi de business.
Aducem ºi pe aceastã cale mulþumiri pentru sprijinul
conferit în cadrul reuniunilor de ”Advisory Board” aferente acestui program, reprezentanþilor BNR, ARB, ISF,
First Bank sau celor ai Asociaþiei Fintech Romania - cu
care am ºi încheiat recent un parteneriat ºi care, printre
alte forme de cooperare, urmeazã sã ofere ºi un numãr
de burse pentru candidaþii înscriºi în cadrul acestui program de studii. n
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„Educaþia nu îndrãzneºte
sã facã paºi decisivi cãtre un
viitor digital”
(Interviu cu Evelina Necula, Co-Founder & CMO Kinderpedia)
l „Elevii au fost primii care s-au adaptat la noul mod de lucru, atunci când contextul pandemic a impus trecerea în online”
l „Un raport recent al Bãncii Mondiale, UNESCO, UNICEF calificã criza provocatã de pandemia COVID-19 în educaþie drept cea
mai gravã din istorie”

U

ltimii doi ani au demonstrat cã educaþia din România este pregãtitã pentru un viitor digital, dar nu îndrãzneºte sã facã paºi decisivi în direcþia aceasta, susþine Evelina Necula, Co-Founder &
CMO Kinderpedia. Printre altele, domnia sa ne-a spus, în cadrul
unui interviu, cã majoritatea decidenþilor au pus aceastã situaþie
pe seama slabei infrastructuri digitale la nivelul ºcolilor.
”Un raport recent al Bãncii Mondiale, UNESCO, UNICEF, “The State of the
Global Education Crisis: a Path to Recovery”, calificã criza provocatã de
pandemia COVID-19 în educaþie drept cea mai gravã din istorie. Aceastã
generaþie de elevi riscã sã piardã 17 trilioane de dolari din câºtigurile lor pe
parcursul vieþii, ca urmare a închiderii ºcolilor, adicã echivalentul a 14 % din
PIB-ul mondial actual, mult mai mult decât cele 10 trilioane de dolari estimate pentru 2020”, mai supbliniazã Evelina Necula.

Reporter: Care sunt concluziile
trase dupã doi ani ºcolari desfãºuraþi în mare parte online?
Evelina Necula: Ultimii doi ani
ne-au demonstrat cã educaþia din
România este pregãtitã pentru un
viitor digital, dar nu îndrãzneºte sã
facã paºi decisivi în direcþia aceasta.
Cei mai mulþi dintre decidenþi au
pus aceastã situaþie pe seama slabei
infrastructuri digitale la nivelul ºcolilor. Dacã privim însã mai în profunzime, vedem cã adevãratele
frâne ale acestei transformãri vin
din înþelegerea insuficientã a rolului
tehnologiei în educaþie, dar ºi din
lipsa competenþelor digitale ale profesorilor.
Cei mai mulþi dintre actorii implicaþi în procesul educaþional asociazã încã educaþia digitalã cu ºcoala
online, ceea ce genereazã o confuzie
uriaºã. De aici ºi antagonismul pe
care îl vedem la mulþi profesori,
chiar ºi pãrinþi, faþã de adopþia de instrumente digitale în procesul educaþional. S-au ridicat câteva sloganuri eronate, care se pun în calea
oricãrei iniþiative de inovaþie în
educaþie. Prima este cã digitalul
înlocuieºte ºcoala propriu-zisã, cu
predare fizicã. Or, rolul tehnologiei
este sã completeze, sã faciliteze, sã
îmbogãþeascã modul în care se desfãºoarã procesul de predare învãþare, nu sã îl treacã exclusiv în online.
Am mai auzit cã tehnologia depersonalizeazã educaþia. Dar, dacã îl
privim ca pe un canal de suport,
vom vedea cã, de fapt, un mediu de
lucru digital permite colectarea de
informaþii ce contribuie la construirea unui profil personalizat al fiecãrui elev, faciliteazã un dialog dedicat cu fiecare copil ºi fiecare familie
ºi scurteazã buclele de feedback, ce
stau la baza învãþãrii active. Poate
una dintre cele mai absurde temeri
pe care le-am auzit în ultima perioadã este aceea cã profesorii vor fi
înlocuiþi de roboþi. La fel de ridicolã

precum teama de 5G. În realitate,
tehnologia va crea locuri noi de
muncã, iar educaþia este al doilea
domeniu care va beneficia de aceastã creºtere în urmãtorii zece ani,
dupã sãnãtate. Conform unui studiu
al PWC, 325.000 de noi locuri de
muncã vor fi create în educaþie în
România, poziþii ce vor avea la bazã
utilizarea de noi tehnologii.
Anticipãm deci cã, departe de a-i
înlocui pe profesori, tehnologia va
crea oportunitãþi noi ºi interesante
de carierã în ºcoalã ºi în jurul ei. Iar
profesorii care folosesc tehnologia,
îi vor înlocui pe cei care nu o fac, aºa
cum s-a întâmplat în toate domeniile economiei ºi societãþii marcate de
transformarea digitalã. Dacã în ultimii doi ani, profesorii au colecþionat
diplome de competenþe digitale,
unele chiar tipãrite, în mod ironic,
pe hârtie, ceea ce ne aºteptãm sã vedem în urmãtorul an este orientarea
cãtre utilizarea de zi cu zi a platformelor ºi aplicaþilor dedicate educaþiei. Mã refer aici la instrumente de
comunicare, de gestionare a activitãþii de la clasã, orar, prezenþã, note,
teme, de monitorizare a progresului,
de evaluare standardizatã sau de
creare de conþinut.
Reporter: Pe cine a ajutat ºi pe
cine a dezavantajat desfãºurarea
cursurilor în mediul online?
Evelina Necula: Elevii au fost
primii care s-au adaptat la noul mod
de lucru, atunci când contextul pandemic a impus trecerea în online. În
funcþie de sprijinul pe care l-au primit din partea ºcolilor ºi al administraþiei, profesorii au creat noi medii
de învãþare, în care au îmbinat armonios elemente de predare sincronã, live, cu crearea ºi distribuþia de
materiale educaþionale în format digital, asincron. Acolo unde tehnologia a fost folositã corespunzãtor,
orele au devenit mai interactive,
mai dinamice, conþinuturile mai
atractive ºi comunicarea mai perso-

"Elevii au fost primii care s-au adaptat la noul
mod de lucru, atunci când contextul pandemic a
impus trecerea în online. În funcþie de sprijinul
pe care l-au primit din partea ºcolilor ºi al
administraþiei, profesorii au creat noi medii de
învãþare, în care au îmbinat armonios elemente
de predare sincronã, live, cu crearea ºi
distribuþia de materiale educaþionale în format
digital, asincron".

nalizatã pe nevoile fiecãrui elev.
Profesorii care au experimentat
acest mod de lucru au pãstrat instrumentele digitale în practica de la
clasã. Pe de o parte, ca sã salveze
timp, cum se întâmplã cu funcþiile
de catalog electronic sau de raportare, pe de alta, ca sã comunice mai
eficient cu elevii si cu familiile, cu
ajutorul modulelor de teme, de monitorizare a progresului ºcolar sau
multimedia. Si familiile care au avut
ocazia sã se apropie de activitatea
copiilor de la ºcoalã cu ajutorul mijloacelor digitale au acum mai multã
încredere în profesori ºi sunt mai
deschise cãtre dialog ºi colaborare.
Ei rãmân însã o minoritate pentru
cã, pentru majoritatea elevilor ºi
profesorilor, episoadele de trecere
în online au fost marcate de hei-rup
si de haos – ia codul, reseteazã-þi parola, cautã-þi clasa ºi aºa mai departe. Iar nota de platã pentru acest
haos vine sub forma unor decalaje
uriaºe de învãþare, care vor avea impact asupra viitorului academic al
copiilor care sunt astãzi în bãnci,
asupra nivelului de trai, dar ºi asupra PIB-ului þãrii. Un raport recent
al Bãncii Mondiale, UNESCO,
UNICEF, “The State of the Global
Education Crisis: a Path to Recovery”, calificã criza provocatã de
pandemia COVID-19 în educaþie
drept cea mai gravã din istorie. Aceastã generaþie de elevi riscã sã piardã 17 trilioane de dolari din câºtigurile lor pe parcursul vieþii, ca urmare
a închiderii ºcolilor, adicã echivalentul a 14% din PIB-ul mondial actual, mult mai mult decât cele 10 trilioane de dolari estimate pentru
2020.
Reporter: Care au fost provocãrile cu care v-aþi confruntat în aceastã perioadã ºi cum aþi reuºit sã le
învingeþi?
Evelina Necula: Ultimul an a
fost marcat ºi de o tranziþie timidã a
ºcolilor publice cãtre utilizarea catalogului electronic, funcþie pe care
Kinderpedia o pune la dispoziþia
utilizatorilor din 2019. Aceastã
tranziþie a fost încurajatã de invitaþia lansatã de Ministerul Educaþiei,
care le permite ºcolilor doritoare, sã
foloseascã exclusiv catalogul electronic în acest an ºcolar. O veste
bunã, în esenþã, aceastã oportunitate
a dat naºtere însã, peste noapte, la
12-15 afaceri speculative, într-un
domeniu unde, cu câteva luni în
urmã, nu erau mai mult de 3-4 jucãtori serioºi. Aceºti antreprenori de
ocazie care au început sã vândã servicii de catalog ºcolilor, chiar ºi primãriilor, expun sistemul unui risc
uriaº. Pe de o parte, în ceea ce priveºte securitatea datelor, pentru cã
numeroase dintre aceste platforme

sunt gãzduite pe servere locale, în
Bistriþa-Nãsãud sau în Ciorogârla,
cu alte 192 de site-uri ºi aplicaþii. Pe
de altã parte, ele ameninþã credibilitatea soluþiilor edtech legitime, performante, care cu greu vor reuºi sã
convingã o ºcoalã care a trecut în
prealabil prin încercarea de a folosi
un instrument de lucru rudimentar,
fãrã suport tehnic, fãrã aplicaþii mobile ºi cu funcþionalitãþi limitate ºi
greoaie.
Problema de la baza acestui fenomen este, de fapt, lipsa de standarde
pentru achiziþia de soluþii edtech.
Directorii nu ºtiu, în marea lor majoritate, ce este o platformã de management ºcolar ºi ce face. Au o viziune limitatã inclusiv asupra modului cum ar trebui sã funcþioneze,
în instituþia lor, un catalog electronic. Am derulat o campanie amplã
de comunicare prin care am încurajat ºcolile ºi reprezentanþii administraþiilor publice sã cerceteze opþiunile disponibile înainte de a lua decizii ºi sã se uite la cel puþin zece criterii esenþiale în alegerea unei platforme de management ºcolar cu catalog electronic: 1) conformitatea
cu normele GDPR; 2) disponibilitatea platformei în cloud; 3) gãzduirea
datelor pe servere din Europa; 4) disponibilitatea de aplicaþii mobile
pentru profesori, manageri, elevi ºi
familie; 5) experienþa de utilizare;
6) asistenþa la implementare; 7) suport tehnic permanent în limba românã; 8) integrarea cu alte platforme
ºi baze de date ale autoritãþilor; 9)
posibilitatea de export al datelor;
10) prezentarea unui certificat de
securitate ciberneticã.
Timp de mai bine de patru ani, reprezentanþii ministerului nu au oferit niciun sprijin antreprenorilor edtech, pe motiv cã vor construi ºi ei
platformele pe care noi le aveam
deja, sub forma unui sistem amplu
de management al ºcolaritãþii.
Acest proiect, care urma sã beneficieze de o investiþie de aproape 50
de milioane de euro, nu s-a mai realizat, iar finanþarea s-a pierdut.
Dacã, în loc sã se ambiþioneze sã reinventeze roata, reprezentanþii autoritãþilor ar fi sprijinit, cu sume
mult mai modeste, soluþiile existente, am fi avut pânã astãzi o bazã de
date în care sã se verse informaþii
din toate tool-urile de pe piaþã ºi
care sã permitã o diagnozã a sistemului, dar ºi intervenþii personalizate, acolo unde sunt necesare. Un
astfel de demers s-a fãcut deja de ani
buni în Marea Britanie, de exemplu,
care, cu sprijinul de care a beneficiat
de la guvern, a devenit un important
furnizor de tehnologie edtech în
lume.
Reporter: Care sunt principalele

probleme cu care se confruntã acum
sistemul educaþional?
Evelina Necula: Povara administrativã este una dintre dintre cele
mai puternice frâne în transformarea educaþiei, atât la nivel de management ºcolar, cât ºi la nivelul clasei
ºi al fiecãrui profesor. Dacã nu ar fi
forþaþi sã se acopere cu atâtea hârtii,
profesorii ar fi mai creativi, ºcolile

mai mult a crescut componenta salarialã, pentru cã majorãrile de preþuri
din ultima jumãtate de an au afectat
fiecare individ în parte, astfel cã a
trebuit sã facem un efort ca sã compensãm acest deficit. Dacã ne uitãm
la provocãrile acestei perioade, ele
vin tot din zona de talente, pentru cã
facem eforturi mari ca sã identificãm angajaþi potriviþi, atât pe partea
tehnicã, de programare, cât ºi în
zona de expansiune internaþionalã.
Reporter: Cum a evoluat activitatea companiei dumneavoastrã în
ultimii doi ani? Ce estimari aveþi
pentru 2022?
Evelina Necula: Suntem bucuroºi cã Kinderpedia, soluþia completã de comunicare ºi management
pentru ºcoli ºi grãdiniþe pe care am
construit-o chiar aici, în România, a
ajuns anul acesta la peste 50 de
membri ai echipei ºi cã am pus bazele unor hub-uri regionale dinamice
în Portugalia, Brazilia, UK si Emiratele Arabe Unite. Provocarea acestei toamne ºi a anului care vine va fi
sã consolidãm creºterea internaþionalã a Kinderpedia, care este prezentã astãzi în 17 þãri.
În ultimii doi ani am reuºit sã atragem douã runde de finanþare în valoare totala de 2,3 milioane de euro, la
care au contribuit fondurile de investiþii EGV, Roca X, dar ºi investitorii
din comunitãþile Seedblink ºi Grow-

"Cei mai mulþi dintre actorii implicaþi în
procesul educaþional asociazã încã educaþia
digitalã cu ºcoala online, ceea ce genereazã o
confuzie uriaºã. De aici ºi antagonismul pe care
îl vedem la mulþi profesori, chiar ºi pãrinþi, faþã
de adopþia de instrumente digitale în procesul
educaþional".
ar fi mai deschise, mai transparente,
iar comunitãþile din jurul lor ar fi
guvernate de relaþii bazate pe încredere, empatie ºi sprijin reciproc.
Pentru elevi, asta s-ar traduce
într-un mediu de învãþare mai dinamic, susþinut de o comunicare
promptã ºi personalizatã cu profesorii lor.
Ca pãrinte, totodatã, aº vrea sã
vãd cã ºcoala se mutã din zona transmiterii de conþinuturi în aceea a
creãrii de competenþe. Îmi doresc ca
toþi profesorii cu care va interacþiona copilul meu sã înþeleagã cã, în lumea în care el va trãi ºi va lucra, e
mai important sã demonstrezi capacitate de adaptare, de colaborare,
gândire criticã, creativitate ºi autoreglare, decât sã redai conþinuturi
fixe, deseori învechite. ªi ne întoarcem iarãºi la competenþele profesorilor ºi la abilitatea lor de a forma
aptitudini de secol XXI.
Reporter: Majorãrile de preþuri
au afectat ºi domeniul dumneavoastrã de activitate? Care sunt provocãrile acestei toamne?
Evelina Necula: Dintre categoriile de costuri ale Kinderpedia, cel

ceanu. Ne-am consolidat veniturile
din abonamente ºi am demonstrat cã
avem o relaþie pe termen lung cu ºcolile ºi grãdiniþele utilizatoare, o parte
dintre ele prezente în comunitatea
Kiindepreda de peste ºase ani. Mai
mult, am iniþiat parteneriate internaþionale valoroase, care ne-au permis
sã aducem soluþia noastrã în sprijinul
profesorilor ºi elevilor din numeroase colþuri ale lumii. Un exemplu este
parteneriatul cu Maple Bear Global
Schools, cea mai mare francizã educaþionalã canadianã din lume, care a
ales Kinderpedia ca sistem de operare unic, ce le permite sã integreze activitãþile educaþionale operaþionale
ºi financiare într-o singurã platformã
digitalã. Kinderpedia oferã ºcolilor
ºi grãdiniþelor Maple Bear din lume
funcþionalitãþi personalizate pentru
planificarea ºi monitorizarea activitãþii administrative a ºcolilor, pentru
gestionarea activitãþii de la clasã,
pentru monitorizarea progresului
ºcolar ºi pentru comunicarea cu familia. Totodatã, automatizeazã facturarea taxelor ºcolare.
Reporter: Mulþumesc! n

