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“

Bitdefender susține activ de mulți ani
excelența în educația și cercetarea
din România. Dascălii sunt coloana
vertebrală a educației, iar impactul lor
asupra formării tinerilor este uriaș. Vrem
ca dascălii excepționali să ajungă modele
pentru întreaga breaslă și pentru tineri, iar
îl merită. Îi putem găsi oriunde: în cel mai
mare oraș, dar și într-un cătun uitat de
lume. Trebuie doar să îi descoperim și să
spunem povestea lor întregii Românii.
E ceea ce echipa Merito face.

Florin Talpeș,
Fondator și CEO Bitdefender

“

Excelență, profesionalism, crea�vitate
şi puțină „magie” în Educație

PROIECT DE RECUNOAȘTERE A EXCELENȚEI ÎN EDUCAȚIE

RBLS

Profesorii valoroși din România se împuținează din lipsă de recunoaștere și respect pentru munca lor. Prin Proiectul MERITO,
antreprenorii din România, reuniți în Romanian Business Leaders (RBL), recunosc public și material meritele profesorilor
valoroși ai României și lucrează apoi împreună ca să ducă mai departe în sistemul de educație bunele prac�ci ale profesorilor
MERITO.
Profesorii valoroși sunt baza unei educații de calitate, în care pasiunea și dăruirea sunt constante ale ac�vității acestora. Este
nevoie de contexte în care dascălii să ﬁe apreciați, să lucreze împreună și să-și împărtășească experiența pentru învățarea
altor profesori. Prin MERITO, punem în „lumina reﬂectoarelor” profesorii români exemplari, pe aceia cărora viitorul României
nu le este indiferent. Creştem o echipă care descoperă cadre didac�ce cu adevărat deosebite, cărora le oferim recunoaștere,
o comunitate și îi premiem într-o Gală anuală, în prima zi de RBLSummit.
Gala MERITO se desfășoară, pentru al doilea an consecu�v, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, ce ne-a fost acordat
ca recunoaștere a contribuției proiectului la reconstruirea pres�giului social al meseriei de învățător / profesor și ca formă de
susținere a ex�nderii proiectului pentru a construi comunități profesionale de profesori în toate regiunile geograﬁce ale
României.*

Suntem la a patra generaţie de #profesorivaloroşi #MERITO, printre care şi un educator şi un director, în premieră. Cei 12
profesori din învăţământul preuniversitar pe care îi premiem anul acesta au fost selectaţi din peste 400 de recomandări,
venite din partea elevilor, părinţilor, absolvenţilor şi a comunităţilor locale, din toată ţara. Procesul de selecţie a durat aproape
1 an, selecţia ﬁnală ﬁind realizată de către un juriu compus din membri ai comunităţii Romanian Business Leaders, pentru a
ne asigura că cei pe care îi selectăm pun responsabilitate, profesionalism, crea�vitate, dar şi pasiune, har şi un pic de „magie”
în munca lor. Toți aceș� profesori au fost documentaţi online, validaţi în comunitatea locală, iar cei selectaţi au fost
intervievați de jurnaliș� colaboratori. Am publicat toate poveș�le documentate într-o galerie online, care păstrează emoția și
mesajul profesorilor, pe www.merito.ro. Această campanie anuală, începută la RBLSummit 2015, se ﬁnalizează cu Gala
MERITO, pilon al proiectului şi eveniment în cadrul căruia oferim premii (burse în valoare de 1.500 de euro, trofeul şi diploma
MERITO) poveș�lor cu cea mai mare încărcătură de valori și care pot să transmită în lume mesajul despre profesorii care ne
pot schimba viața.
Din toamna lui 2018, după MERITO SummerCamp III, am început scalarea proiectului în ţară, prin comunităţi regionale şi
locale de profesori şi oameni de afaceri, împreună pentru transformarea meseriei de profesor. Pe ul�ma pagină a broşurii
detaliem ce urmărim şi cum te poţi implica.
* Precizăm că Administraţia Prezidenţială nu se implică în organizarea evenimentelor şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru modul de implementare, precum şi pentru
partenerii, sponsorii sau invitaţii din cadrul proiectului.

www.merito.ro
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“Erste Asset Management sprijină proiectul MERITO al comunităţii ROMANIAN
BUSINESS LEADERS pentru că împărtășim credința în România și rolul esenţial al
educaţiei, în creşterea sănătoasă a naţiei.
Am ales să fim parte a comunității educatorilor dăruiţi cu har și harnici în cultivarea
tinerilor români, alături de care ne place să construim, responsabil, viitorul.”
Dragoş Neacşu – CEO Erste Asset Management

Eduard Inizian
Manager Clienţi
Instituţionali

Monica Croitoru
Manager Fond

Dragoş Neacşu
CEO

Loredana Lungu
Manager Fond

Mihnea Bărbulescu
Director Vânzări

SAI Erste Asset Management SA, Decizia CNVM nr. 98/2009, nr. Reg. ASF PJR05SAIR/400028, Bld. Aviatorilor, nr. 92, sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999;
e-mail:office@erste-am.ro; www.erste-am.ro
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Mircea Nistor

Profesor de Fizică şi Robo�că,
Colegiul Naţional de Informa�că "Traian Lalescu", Hunedoara
„Dă-le să aleagă, lasă-i, valoriﬁcă-i și respectă-i. Copiii sunt atât de diferiți
nativ și diferențele sunt cheia supraviețuirii speciei. Or, tocmai diversitatea
încercăm s-o anihilăm în școală. De ce? Pentru că ne e mai comod să dăm
același subiect și să zicem că-i cinstit așa. Nu, așa e cel mai necinstit.”
Scanează QR code pentru a citi toată povestea

Pe Mircea Nistor îl poți găsi în laboratorul de ﬁzică al Liceului Teore�c „Traian Lalescu” din Hunedoara, explicând o
problemă complicată unui elev. Dacă nu e acolo, posibil să ﬁe în camera de alături, îngustă și lungă, unde adună în
cu�i pe ra�uri șuruburi, ﬁre, telefoane vechi, CD-ROM-uri, dischete sau orice îi poate ﬁ de folos în experimente.
Dacă nici acolo nu e, sigur e vizavi, într-o clasă gălăgioasă, plină de copii în tricouri portocalii și negre care
trebăluiesc non-stop în preajma unor computere și a doi roboți. Viața lui se împarte între orele de clasă și clubul
de ﬁzică și tehnologie pe care-l coordonează de peste 20 de ani, de când glumește că nu mai are sâmbete sau
vacanțe libere.
Încă din 1985-86 a încercat să înﬁințeze un club IT, ferm convins că va urma dominația computerelor. După
Revoluție, a reușit să transforme o clasă de electrotehnică într-una de informa�că și să înﬁințeze o secție nouă în
liceu. În câțiva ani, secția de informa�că a ajuns să numere 13 clase, făcând clădirea liceului neîncăpătoare.
Text de Ioana Burtea & Foto de Doria Drăgușin

Ioana-Steluţa Manea
Profesoară de Matema�că
Liceul Teore�c „Emil Racoviță", Techirghiol

„Eu vreau să le arăt că pot. E provocator cu vârfurile,
oricine își dorește să lucreze cu ei, dar să-i iei de la bază și
să-i aduci să-ți ia 5 sau 6 la bac nu e foarte ușor. Trebuie să
vrei asta, tu ca profesor, și să le dai lor încrederea că ei pot.”
Scanează QR code pentru a citi toată povestea
În Liceul Teore�c „Emil Racoviță” din Techirghiol, o clasă de a VII-a tocmai a învățat formule de calcul prescurtat,
„o lecție foarte, foarte importantă”. „Dau un pic mai încet și acum o să vreau să mă urmăriți”, le spune, mutând în
surdină “Iarna” lui Vivaldi, care se auzea din telefonul ei pus pe catedră. Copiii încep să se perinde la tablă, ajutați
de explicațiile ei, iar numărul de voci care spun că au înțeles despre ce e vorba și că e simplu crește.
Cunoaște bine bucuria revelației că poți să rezolvi un exercițiu. Într-a V-a și a VI-a, matema�ca era pentru ea un
coșmar și, când predă, are mereu în minte fe�ța speriată de atunci. „De multe ori, în bănci, mă văd pe mine copilă.”
Gabriela Pițurlea & Foto de Doria Drăgușin

www.merito.ro
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Elisabeta Daniela Păcuraru
Profesoară pentru învăţământul primar
Școala Gimnazială Eșelnița, jud. Mehedinți
„Nu am în clasă români sau romi, am în clasă elevi.”

Scanează QR code pentru a citi toată povestea
Încă din clasa I a ș�ut că vrea să devină învățătoare. Îi plăcea să le predea păpușilor, pe care le sprijinea de zidul
casei, în curte. Erau șase de obicei: una mai mare din plas�c, de vreo 40 de cen�metri, cu ochi albaștri; cinci mai
mici din cauciuc și un urs galben rămas de la fratele ei, care nu par�cipa la joc. Punea un scaun în fața lor și rezema
de spătar o tablă metalică pe care scria, în funcție de anul de studiu, liniuțe și bastonașe sau părțile de vorbire. Ce
aﬂa pe la școală.
Text de Medeea Stan & Foto de Doria Drăgușin

Educația are o importanță strategică în dezvoltarea unei națiuni, iar TEMAD - o companie
caracterizată prin integritate și profesionalism, susține proiectele care-i seamănă. MERITO sinonimul Excelenței în Educație, este un demers de recunoaștere a profesionalismului cadrelor
didac�ce care și-au pus amprenta în mod decisiv în formarea caracterului �nerilor elevi.
Susținem MERITO pentru că regăsim în acest proiect adevărate valori, oameni care pun pasiune,
suﬂet și emoție, care inspiră și mo�vează.

Florin Madar, CEO, Temad Co

Bogdan Raţiu

Profesor de Limba și Literatura Română
Liceul Teore�c „Bolyai Farkas”, Târgu Mureș
„Vreau să ﬁe etici și autentici. Una este declarativul, pe care noi îl stăpânim
bine, alta este acțiunea. Mă interesează ca ei să ﬁe corecți cu ei înșiși, cu
părinții lor și cu societatea, pentru că profesioniști cred că suntem.
Important e să descoperim adevărul.”
Scanează QR code pentru a citi toată povestea
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Totul este cultură, e de părere Rațiu. Iar profesorii n-ar trebui să ﬁe șocați că �nerii stau pe rețelele de socializare
sau consumă produse media, ci ar trebui să le folosească în predare. El a integrat în ore, de-a lungul anilor, de la
postări ale unor persoane publice pe Facebook, la ediția Eurovisionului când a câș�gat ar�stul traves�t, Conchita
Wurst, Snapchat sau clipuri ale Loredanei. „Din tot procesul educațional, momentele astea durează câte 10
minute, dar sunt niște insule prin care-l fac pe copil să ﬁe al meu, să-l aduc spre mine, să-i explic ce se întâmplă pe
social media.”
Text de Ioana Burtea & Foto de Doria Drăgușin
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Ta�ana Cauni

Profesoară de Limba și Literatura Română
Liceul Teore�c „Emil Racoviță”, Baia Mare
„Sunt destul de severă. Copilul trebuie să știe foarte clar unde este,
care-i nivelul. Dacă pe el îl fac să înțeleagă foarte bine unde se situează
și că nota e pe cât știe și pe merit, atunci e bine. Nu sunt adepta notelor
mari date cu indulgență.”
Scanează QR code pentru a citi toată povestea

De când era mică, Ta�ana Cauni era profesoară. Mai exact, organizase o școală în fața blocului și îi punea pe copiii
din vecini să învețe poezii pe de rost. Dacă nu le învățau, le spunea părinților lor. Astăzi, la 43 de ani, predă limba
română de aproape două decenii la Liceul Teore�c „Emil Racoviță” din Baia Mare, iar energia și hotărârea ei sunt
neschimbate.
Cauni a fost mereu pasionată să găsească noi metode de predare, as�el încât elevii să se simtă s�mulați. De
exemplu, pentru că unul dintre subiectele de Bac de anul trecut a fost despre librari, i-a trimis pe copii să
intervieveze librarii din oraș și să le aﬂe poveș�le. „Au fost uimiți librarii, nu li s-a mai întâmplat niciodată. Am vrut
să iasă și să facă ceva, să nu stea toată ziua pe rețele de socializare.”
Text de Ioana Burtea & Foto de Doria Drăgușin

“Susținem proiectul MERITO deoarece simțim că modul în care funcționează
sistemul de educație din România are nevoie de o schimbare de paradigmă.
Profesorii sunt o piesă esenţială din puzzle-ul acestui sistem, iar MERITO îşi
propune să îi găsească pe cei mai buni și mai dedicați dintre ei și să le
recunoască valoarea. Credem și noi că promovarea profesorilor care își înțeleg
menirea și care, pe lângă transmiterea pură de cunos�nțe, clădesc caractere și
inspiră dorința de cunoaștere în copiii noştri, este o formă prin care putem
contribui la schimbarea paradigmei. MERITO a adus la suprafață câțiva dintre
profesorii cu har, care au energia și pasiunea să facă bine ceea ce fac, indiferent
de ce le oferă “sistemul” și sperăm că ei vor inspira și alți profesori să vrea să
devină parte dintr-o schimbare mai amplă a educaţiei în România.”
Angela Roșca, Managing Partner, Taxhouse

www.merito.ro

5

Dan Voiculescu

Profesor de Fizică
Colegiul Național „Costache Negri”, Galați
„Întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu elevi, să-i cresc, să-i modelez,
să-i văd cum înﬂoresc.”

Scanează QR code pentru a citi toată povestea
Fizica e singura disciplină care ne poate ajuta să înțelegem lumea din jurul nostru, crede Dan Voiculescu. E profesor
de 19 ani la Colegiul Național „Costache Negri” din Galați și predă ﬁzica de peste 30 de ani. Ambii părinți au fost
profesori – mama a predat geograﬁe și tata, limba română –, așa că a prins microbul din familie și nu și-a dorit
niciodată să facă altceva.
Laboratorul lui de ﬁzică e plin de experimentele copiilor. Aceș�a construiesc catapulte, sisteme de alarmă pentru
locuințe, oglinzi inﬁnite sau popularul tub al lui Ruben – un tub metalic cu oriﬁcii mici, umplut cu gaz, care face
ﬂăcările să „danseze” în ritmul muzicii. „Nu mai scap de tubul lui Ruben de când am început metoda asta.”
Text de Ioana Burtea & Foto de Doria Drăgușin

Credem că educația, performanța, s�lul de viață ac�v și spiritul antreprenorial sunt
pilonii care au forța de a schimba societatea în bine.
Credem în bine, ne dorim să facem bine și de aceea susţinem proiecte și oameni ambiţiosi care au puterea de a construi căi spre succes. Iar profesorii MERITO, dascăli
valoroşi ai României, sunt as�el de oameni, care marchează semniﬁca�v traiectoria
�nerilor cu care interacţionează.
Susţinem Excelenţa în Educaţie şi performanţele profesorilor MERITO, din dorința de a
conduce spre reușită cât mai multe iniţia�ve cu impact social pozi�v.

Magda Cristescu, Director Execu�v, Fundaţia FAN Courier
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Profesoară pentru învăţământul primar
Liceul Teore�c „Nikolaus Lenau”, Timișoara

„Ei la vârsta asta sunt așa curioși, vor să învețe despre o groază de
lucruri. Și noi le putem crește sau stopa creativitatea asta. În momentul în care tu devii autonom în învățare, de fapt ești conștient de
procesul prin care treci și îți asumi seriozitatea. Discutasem că
învățarea este ca o punguță Scanează
și că cea QR
maicode
mare
comoară
și valoare
penru
a citi toată
povestea
este învățarea pe care o adunăm în ﬁecare zi.
Scanează QR code pentru a citi toată povestea
Pe parcursul ac�vităților, folosește multă joacă în aer liber, scoate copiii să citească sau joacă fotbal cu ei. „De
foarte multe ori când ies în curte, mă joc cu ei. Și este incredibil, mai ales pentru băieți. Ideea asta de a mă prinde.
La clasă, fetele vin să mă îmbrățișeze, să-mi mângâie părul, dar băieții nu fac asta. Iar atunci este momentul lor de
conectare cu mine. Și se distrează foarte mult.”
De asemenea, pune accentul pe dezvoltarea emoțională. Vorbesc despre cum se simt, ce îi deranjează, dacă există
o părere opusă celorlalți și încearcă să rezolve conﬂictele: „Când vin la școală, ei nu vin cu temeri; apar pe parcurs,
dacă se simt judecați, cri�cați, insuﬁcient de mo�vați sau încurajați, dacă sunt mereu comparați”.
Text de Alexandra Țipțer & Foto de Doria Drăgușin

“Cred cu tărie că rolul dascălilor este de a învăţa copiii să ﬁe crea�vi şi să
gândească independent, însă întotdeauna în direcţia comună a respectului şi
dragostei faţă de semenii lor, a dorinţei de a face bine.
Îmi place acest proiect pentru că celebrează dascăli care au Curajul de a ieşi din
“bucla trecutului”, creând o generaţie viitoare liberă în gânduri şi ﬁre. Acest
curaj nu poate veni dintr-un simplu simţ al datoriei, ci mai degrabă din dragoste
pentru oamenii mici, veseli, plini de energie şi cu suﬂet imaculat: oamenii mici
de azi, care vor deveni, cât ai clipi, oamenii mari de mâine.
Cum să nu susţin un proiect care le mulţumeşte celor ce modelează generaţiile
următoare cu mâini iubitoare de Brâncuşi, cu înţelepciunea lui Eliade si
armonia lui Enescu?”
Nicoleta Stoian, Director General, Vitafoam România

www.merito.ro
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Coziana Andreea Zaharia
Profesoară pentru învăţământul primar
Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Bucureș�

„Nu cred nici în alternative, nu cred nici în școli catalogate de elită și de
cartier, cred în om. Cred că oriunde ai ﬁ, în orice sistem ai lucra, totul depinde
de tine, învățător – dacă tu ai o gândire ﬂexibilă, o mentalitate deschisă,
dacă tu urmărești să dezvolți toate laturile personalității unui copil și să
găsești valoare în el, să-i transmiți că e capabil. Orice copil trebuie să
înțeleagă și trebuie să știe că este capabil.”
Scanează QR code pentru a citi toată povestea
Cozianei i-a fost întotdeauna clar care îi este drumul. Mama era învățătoare în școala mică din Domneș�, satul
copilăriei. Tata era profesor de ﬁzică-chimie și director al școlii mari. Bunicul patern, cu care a crescut, fusese
învățător. Ea avea vreo trei ani când mama a început s-o ia la ore, într-o școală cu patru clase, o cancelarie și o
pivniță. O așeza în ul�ma bancă și îi dădea ceva de desenat, iar micuța abia aștepta pauza, ca să poată scrie cu creta
pe tabla neagră liniată cu roșu.
Zaharia a învățat că avem mai multe �puri de inteligență, dar că una e dominantă – și își propune să o depisteze pe
a ﬁecărui copil. Când cineva se blochează la un lucru care pentru alții pare ușor, caută o cale a lui, nu să o impună
pe cea care evident nu i se potrivește.
Text de Gabriela Pițurlea & Foto de Doria Drăgușin

Wu Xing susţine proiectul MERITO pentru că educaţia (cunoaşterea) face oamenii
mai buni, iar aceasta este fundamentul unei naţiuni prospere. Pentru că educaţia
nu există fără dascăli şi aceş� oameni speciali merită recunoş�nţa societăţii.
Pentru că sperăm să trezim la realitate oamenii responsabili de calitatea educaţiei
din România.
Un om educat are şanse mai mari să se bucure de o calitate mai bună a vieţii.

Sabin Cernea, Fondator & CEO, Wu Xing

8

PROIECT DE RECUNOAȘTERE A EXCELENȚEI ÎN EDUCAȚIE

RBLS

Alina Hoară

Profesoară pentru învăţământul primar
Liceul de Artă, Sibiu

„Cel mai mult îmi place faptul că la ăștia mici vezi imediat
efectul muncii tale. Te chinui, le transmiți și pe urmă un,
doi vezi. Ce împlinire ai când îi vezi pe toți că scriu, ce
împlinire ai când îi vezi pe toți că știu să citească. Și încerc
să le descopăr activitatea lor preferată și prin intermediul
ei să-i atrag.”
Scanează QR code pentru a citi toată povestea
Lucrează foarte mult pe grupe, iar la lucrul individual apelează în special când copiii trebuie să-și însușească
anumite noțiuni sau când trebuie corectați separat. Consideră că rolul ei este doar de a-i dirija când este cazul sau
a le propune o problemă. La matema�că, de pildă, fac „trenulețul adunării”. „Unul este locomo�va și îi pun
întrebarea: Cât e 1+1? Și dacă răspunde corect, trenul înaintează. Dacă unul dintre ei a răspuns greșit, trenul stă pe
loc. Iarăși am greșit? Trenul începe să o ia înapoi și tot așa. De obicei fac jocul ăsta când ș�u că se sună. Și trenulețul
merge spre ușă și când s-a sunat, au ieșit pe ușă și ei.”
Hoară predă și cursuri de robo�că – uneori la clasă, când se potrivește cu programa, în săptămânile Școala Al�el,
dar mai ales la clubul educa�v „Ș�ințescu Hub”.
Text de Alexandra Țipțer & Foto de Doria Drăgușin

Adservio a pornit de la ideea de a inova educația din
România. Acest lucru nu ar ﬁ posibil fără profesorii
extraordinari care depășesc limita spațiului din spatele
catedrei și fac pasul către schimbarea în bine. Susținem
proiectul MERITO pentru că dorim să promovăm imaginea
acestor profesori.

Alexandru Holicov, Fondator & CEO, Adservio

www.merito.ro
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Anca Evelina Cîrligeanu
Profesoară de Limba şi Literatura Română
Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța

„Trebuie să le spui lucruri interesante, provocatoare, neașteptate.
Să-i faci să trăiască sincer starea de a întreba. [...] Nu știu dacă e
vreun secret, multe lucruri se întâmplă spontan.”
Scanează QR code pentru a citi toată povestea
De-a lungul �mpului, Cîrligeanu a coordonat concursuri, anuare și reviste ale școlii, a organizat dezbateri, a evaluat
manuale, a fost în consilii și comisii, a bifat cam toate lucrurile cu care se poate mândri un profesor, de la rezultate
de excepție la olimpiade școlare, la zeci și zeci de elevi care iau 10 la Bac. Dar paginile lungi dintr-un CV profesional
nu pot spune niciodată la fel de mult ca urmele pe care le lasă paginile unei cărți pe care un profesor te învață să
iubeș� să o ții în mână, fără chiar ca tu să-ți dai seama cum și când o face.
Text de Gabriela Pițurlea & Foto de Doria Drăgușin

Discutând cu Step by Step despre nevoia inves�ției în educația �mpurie, de la
ideea din 2018 de a ex�nde creditul ﬁscal pentru creșe și grădiniţe, anul acesta
avem un proiect de lege care să susțină implicarea mediului privat în as�el de
servicii de educație �mpurie de calitate. Asemenea MERITO, susținem că educația
este șansa pentru un viitor mai bun.

Gabriel Biriș, Partener, Biriș Goran SPARL
Board Member, ReadyNa�on România

Adina Jurcă

Profesoară pentru învăţământul preşcolar
Grădiniţa “Liviu Rebreanu”, Miercurea Ciuc

„E esențial să-mi observ copiii, să cunosc ﬁecare copil. Eu nu le
predau, nu-i învăț. Nu sunt niște vase goale pe care trebuie să le
umplu. Văd care sunt nevoile și le creez mediul de învățare.”
Scanează QR code pentru a citi toată povestea
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Dacă intri în sala educatoarei Adina Jurcă, n-o să-i vezi pe copii pe scaun cu mâinile la spate, ci împrăș�ați în diferite
colțuri, unde își găsesc de lucru. Poate la masa de gă�t o să vezi un băiat cu șorț colorat curățând morcovi și cartoﬁ.
La altă masă, un băiețel tuns periuță poate udă ﬂorile. Lângă geam, în zona de bibliotecă, trei copii răsfoiesc cărțile
de poveș� în�nși pe burtă. În fața tablei magne�ce, un băiat și o față studiază un schelet uman. O fe�ță blondă
manevrează cu grijă un turn Jenga la altă masă, înconjurată de colegi curioși. Iar în mijlocul sălii, câțiva copii s-ar
putea juca cu un câine, în �mp alții dau cu mătura.
Text de Ioana Burtea & Foto de Doria Drăgușin

PROIECT DE RECUNOAȘTERE A EXCELENȚEI ÎN EDUCAȚIE

RBLS

Antoneta Împuşcatu

Profesoară de Fizică şi Chimie şi Directoare
Școala Gimnazială „Ion Creangă”, com. I. C. Bră�anu, jud. Tulcea
Primul premiu “Directorul MERITO”
“Eu știu și ce a mâncat un elev, și de ce l-a durut capul, pe când într-o
școală mare nu știu dacă aș reuși să-i văd pe toți copiii într-o zi.”

Scanează QR code pentru a citi toată povestea
Antoneta Împușcatu a împlinit 53 de ani pe 12 februarie și, din 1995, e directoarea Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”
din satul I. C. Bră�anu din județul Tulcea. Sunt 24 de ani de când, de luni până vineri, la ora 7:00, trece Dunărea cu
bacul de la Galați, unde locuiește, spre satul tulcean, și înapoi seara. Uneori cu vestă de salvare.
La școală, și-a pus în minte să aibă încredere în oamenii din jurul ei. „Înainte de a ﬁ într-o relație de subordonare,
am rămas într-o relație de prietenie și ajutor reciproc”, spune ea. Încă din primul an le-a propus colegilor să
renunțe la cancelarie, să o transforme în bibliotecă și să așeze o masă mare rotundă într-un hol deschis și elevilor.
„Trec pe lângă noi, ne dăm bună dimineața. E un loc prietenos.”
Text de Medeea Stan & Foto de Doria Drăgușin

Anul trecut spuneam că ﬁecare dintre noi păstrează undeva amin�rea profesorilor care
ne-au cucerit prin dragostea cu care veneau la școală. Între �mp am vizitat mai multe
școli din zonele rurale ale țării și cred că MERITO premiază mai mult decât dragostea și
dăruirea acestor dascăli. MERITO premiază curajul! A face școală așa cum fac aceș�
profesori, în condițiile date, îmi seamănă cu strigătul copilului din povestea ”Hainele
împăratului”.

Tudor Vlad, Director Execu�v, Fundaţia eMag

www.merito.ro
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Susţine Excelenţa
în Educaţie!
Viitorul este construit de lideri. În business, sunt cei care cresc afaceri împreună cu alți oameni, sunt cei care mișcă
economia înainte. Sunt cei care mișcă economia înainte. În educație, lideri sunt cei care cresc alți oameni. Sunt
profesori luminoși care călăuzesc și formează o generație de �neri încrezători și responsabili.
Proiectul MERITO îşi propune să prezinte aceste modele de profesori şi să le pună metodele în valoare. Avem nevoie
de oameni care să ne inspire, care să devină mul�plicatori de performanţă şi calitate “la ﬁrul ierbii” sau care să ne
conducă spre schimbări pozi�ve la nivelul întregului sistem educaţional. Ş�m cu cer�tudine că există mult mai mulţi
as�el de oameni şi că există nevoia.
Dezvoltăm proiectul prin:
• Comunităţi regionale şi locale MERITO de profesori şi oameni de afaceri, ce colaborează pentru
transformarea meseriei de profesor, cu instrumente concrete – am făcut deja primii paşi ai comunităţilor
MERITO Transilvania, Moldova şi Dobrogea;
• Ateliere MERITO tema�ce şi periodice, pe nevoi de învăţare şi teme de interes pentru profesori;
• Pla�ormă online de bune prac�ci – pentru profesori, “gamiﬁcată”; �părită într-un ghid de bune prac�ci;
• Cartea MERITO – colecţie de interviuri şi poveş� ale profesorilor MERITO şi ale bunelor lor prac�ci, ca
exemple că “se poate”;
Vă invităm să vă alăturaţi cauzei noastre de recunoaştere a Excelenţei în Educaţie, să creştem împreună comunitatea
MERITO şi să scalăm proiectul.
Echipa: Măriuca Talpeş, Dragoş Neacşu, Cosmin Chiriţă, Mădălina Marcu, Angela Roşca, Dan Berteanu, Andrei
Dudoiu, Ionuţ Pătrăhău, Alina Pătrăhău, Aurelian Chioveanu, Andreea Roşca, Maria Gheorghiu, Simona Baciu,
Angela Ilaş şi alţi 50+ de lideri din business care pun voluntar la dispoziţie resurse şi cunoş�nţe pentru a face
proiectul MERITO posibil, în peste 1000 de ore de voluntariat, până acum.

Pentru a te implica în scalarea proiectului sau pentru a susţine Excelenţa în Educaţie prin sponsorizări,
parteneriate sau mediatizarea poveştilor MERITO: Cosmin Chiriţă – cosmin.chirita@rbls.ro / 0726.325.690

Partener de inspiraţie:
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Partener de networking:

Parteneri media:

PROIECT DE RECUNOAȘTERE A EXCELENȚEI ÎN EDUCAȚIE

RBLS

susţine Excelenţa în Educaţie şi
contribuie la recunoaşterea
performanţelor celor 12 profesori
valoroşi, ai celei de-a patra
generaţii MERITO!

www.merito.ro

mar.
2015
Se naște proiectul MERITO
iniția�va-emblemă
a RBL pentru Educație

mar.
2016

iul.
2016

Gala MERITO I prima generație de 10
profesori valoroși
premiați

Primul MERITO
SummerCamp, cu
dezbateri “la ﬁrul
ierbii”

Primii paşi ai comunităţilor
regionale MERITO. MERITO
ajunge la o medie de 1 apariţie
TV/săptămână

Gala MERITO, ediţia a IV-a, sub
Înaltul Patronaj al Preşedintelui
României: premiem performanţele
a 12 cadre didac�ce MERITO, în
prezenţa Preşedintelui

Gala MERITO II dis�ngem
cea de-a doua generație de
10 profesori valoroși, din
peste 200 de recomandări

iul.
2017
MERITO SummerCamp II –
profesorii MERITO împărtăşesc
primele bune prac�ci şi iniţiază
primele proiecte de schimbare în
Educaţie

iul.
2018

sep. - dec.
2018

13
mar�e
2019

mar.
2017

MERITO SummerCamp III –
împreună cu profesorii și
antreprenorii invitați, am decis
scalarea proiectului

Gala MERITO III, sub Înaltul
Patronaj al Preşedintelui
României: aplaudăm 10 profesori
și 1 educator

sep. - dec.
2019

iul.
2019
MERITO SummerCamp IV,
deschis, cu laureaţii
MERITO, profesori invitaţi,
antreprenori şi alte proiecte
din Educaţie

mar.
2018

Comunităţi ac�ve şi Gale
regionale MERITO

UN PROIECT

RBLS

Scanează codul QR sau scrie-ne pe:
www.proiectulmerito.ro/propune-un-profesor
merito@rbls.ro
Urmăreşte-ne pe FB.com/proiectulmerito

mar.
2020
Gala MERITO,
ediţia a V-a, aniversară

