
 

 

 

 

 

 

Stimate Creator de Educație,  

 

În primul rând, un mare ”Mulțumesc!” pentru că ați fost alături de noi la prima ediție a Conferinței 
Naționale ”Creatori de Educație”, eveniment organizat în cadrul proiectului ”Curriculum 
relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED. 

Ne bucurăm că am adus laolaltă toți actorii relevanți din sistemul de învățământ românesc - atât 
pe cei din mediul public, cât și din cel inter-guvernamental, nonguvernamental și privat – reușind 
astfel să ”pornim” bulgărele de zăpadă al bunelor practici, al acțiunilor bune, pozitive, care se 
regăsesc ca rezultate cuantificabile la nivelul întregii comunități educaționale. 

Am avut prilejul de a vedea că, și în România, sunt mulți dascăli dedicați, care își doresc să 
evolueze permanent, să facă lucrurile altfel, spre binele copiilor. Că școlile românești pot fi 
un mediu prietenos, cu profesori conectați la lumea mereu în schimbare, centrați pe nevoile 
imediate și de perspectivă ale copiilor. 

Am mai discutat despre intervențiile directe în comunități (mai mult sau mai puțin marginalizate) 
- intervenții ale ONG-urilor și ale altor tipuri de organizații din sfera inter-guvernamentală, 
nonguvernamentală sau privată - ce au avut puterea să genereze, adeseori, mici miracole în ceea 
ce privește îmbunătățirea performanței școlare, dar și despre faptul că multe din ingredientele 
succesului acestor inițiative pot fi replicate. 

”O școală în care profesorul nu învață și el este o absurditate” spunea marele Constantin 
Noica. Extrapolând, este evident faptul că a învăța, a evolua, a ne îmbunătăți permanent 
reprezintă o datorie a noastră, a tuturor actorilor din sistemul de educație românesc. 

A fi Creator de Educație reprezintă deci o alegere pe care o putem face fiecare dintre noi, 
inovând, creând, reinventându-ne zi de zi pentru a aduce schimbarea, transformarea, înnoirea. 
Cred, cu tărie, că fiecare dintre noi, cei prezenți la Conferința Națională ”Creatori de Educație”, a 
făcut deja această alegere și este deja un veritabil Creator de Educație. 

Zilele din cadrul conferinței au fost zile pline. Pline de semnificații și înțelesuri profunde pentru 
viitorul învățământul românesc, pline de teme de reflecție și tot atâtea direcții de acțiune, pline 
de povești de succes care inspiră și motivează, pline de o putere de netăgăduit: puterea lui 
„ÎMPREUNĂ”!  



De aceea, stimate Creator de Educație, vă mulțumesc încă o dată și mă bucur că, împreună - prin 
ceea ce facem fiecare dintre noi, în fiecare zi - am făcut posibil un astfel de eveniment, unul 
dedicat bunelor practici din educație! 

Vă doresc Sărbători fericite, cu multe zâmbete și mult senin și vă trimit cele mai alese gânduri! 
 
Merima Carmen PETROVICI 
Manager proiect ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED 
                                                               

                         

  


