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CIVIC LABS:
GENERATORUL  
DE TEHNOLOGIE CIVICĂ

Tehnologia este, credem noi, unul dintre motoarele de schimbare 
socială. Pentru a putea activa forța acestuia am creat Civic Labs, 
instrumentul esențial pentru a produce această schimbare, strategic și
cu rezultate pe termen lung, în cinci arii cheie pentru România.

Pentru că majoritatea ONG-urilor și a instituțiilor statului nu au 
capacitatea de a face cercetare și nici know-how-ul pentru a defini o 
soluție tehnică optimă într-un timp scurt.
Pentru că succesul soluțiilor digitale este strict condiționat de modul 
în care acestea sunt proiectate și, din păcate, niciunul dintre cei doi 
actori din sectorul public nu are specialiștii necesari să o facă.
Pentru că România se confruntă cu lipsa capacității de evaluare a 
nevoilor de digitalizare, de înțelegere a cauzelor acestor nevoi și de 
concepere și proiectare de soluții funcționale.
Pentru că sunt prea multe momente în care se spune că nu știm de 
unde să ne apucăm să schimbăm ceva sau că suntem prea mici sau 
că sunt prea multe probleme ca să poți să produci o schimbare reală, 
strategică.

DE CE ESTE NEVOIE DE CIVIC LABS?
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Civic Labs funcționează pentru că este bazat pe colaborare. Încă de la 
primele sale etape - de research și de identificare a problemelor unui 
domeniu - aduce împreună toți stakeholderii implicați - experți, instituții, 
companii, societate civilă - pentru a-i face parte din proces și a-i cointeresa 
să contribuie și pentru a nu duplica eforturi.

Civic Labs funcționează pentru că oferă soluții la cheie: 
Când o soluție este publicată pe platforma Civic Labs ea este rezultatul 
unor luni de cercetare calitativă și cantitativă făcută de oameni de 
research în zeci de interviuri în profunzime, cu seturi de date analizate 
și măcinate în detaliu, cu prototipuri testate și validate cu beneficiari și 
utilizatori reali.

Când un finanțator decide să adopte o soluție din Civic Labs, știe clar 
care va fi rezultatul, cum trebuie să arate, cum trebuie să se comporte și 
cum trebuie să producă un impact pozitiv. 

Când implementarea unei soluții generate în Civic Labs este preluată 
de un ONG sau de o instituție, aceștia din urmă au susținerea, 
documentarea și suportul tehnic oferit de Code for Romania.

Civic Labs funcționează pentru că aduce inovație și în standardul de lucru, 
nu doar un vocabular la modă:

Ajutăm societatea civilă și instituțiile publice să implementeze proiecte 
digitale corecte, care să soluționeze probleme reale, care vin însoțite de 
un ghid de implementare și de sprijin specializat pe parcursul proiectului.
Ajutăm finanțatorii să investească în aceste proiecte digitale având 
siguranța unei soluții bine gândite, cu indicatori de succes măsurabili, cu 
sprijin în monitorizare și evaluare. În același timp îi ajutăm pe finanțatori 
să evite posibilitatea de a plăti cât nu face sau de a se trezi că, la anul, îi 
costă mai mult să repare sau să reconstruiască.

DE CE SĂ AM ÎNCREDERE ÎN CIVIC LABS?
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 Una sau mai multe 
organizații

non-profit sau 
instituții care să 

administreze 
produsul

Unul sau mai mulți 
finanțatori care să 
acopere efortul de 
dezvoltare tehnică și 
punere în funcțiune  
a soluției

CE URMEAZĂ DUPĂ
CIVIC LABS

FIECARE SOLUȚIE ARE NEVOIE DE

Code for Romania dezvoltă pro-bono, cu sprijinul 
comunității sale de voluntari, o parte dintre soluții, 
în limita a șase produse dezvoltate concomitent.

Adopția oricărei soluții din Civic Labs vine cu 
câteva obligații menite să asigure calitatea și 
sustenabilitatea produselor: 

un set clar de standarde de livrare a codului, a 
căror respectare va fi verificată de echipa Code for 
Romania,
livrarea codului în format open source în 
repositoriul public Civic Labs în scopul reutilizării,
supravegherea dezvoltării tehnice de către echipa 
Code for Romania.
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ȚARA CARE A RĂMAS  
ÎN URMA ELEVILOR SĂI

”A rămas în urmă la învățătură.” O frază pe care am auzit-o de multe ori și 
care a devenit un soi de ”așa se spune la noi” când un copil nu performează 
la școală. Realitatea este că acel copil a fost lăsat în urmă. Vina nu este 
a lui ci a unui sistem care de zeci de ani nu reușește să țină el pasul cu 
nevoile copiilor lor pe care trebuie să îi deservească. 

De la problemele de infrastructură școlară, la lipsa dotărilor 
corespunzătoare, incoerența politicilor de intervenție în medii defavorizate 
și lipsa de investiții în formarea continuă a tuturor specialiștilor de care 
este nevoie într-o unitate de învățământ, lipsa de screening eficient a 
copiilor cu cerințe educaționale speciale și o completă ignorare a nevoilor 
de accesibilizare ale școlilor pentru elevii cu dizabilități, toate acestea lasă 
în urmă generații întregi de copii vulnerabili. 

Ce putem face? Cum poate tehnologia să șunteze drumul lung spre 
creșterea gradului de acces corespunzător la educație? Ce soluții avem? 
Haideți să găsim împreună răspunsurile în paginile acestui raport. 

Olivia Vereha
VP of Product
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290 
ore de cercetare

42 
probleme identificate

160 
ore de incubare

23 
soluții depistate

310 
ore de prototipare
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ACCESUL LA EDUCAȚIE 

De accesul la o educație incluzivă de calitate depind șansele copiilor de a-și 
valorifica potențialul, de a deprinde abilități esențiale pentru viață și de 
a-și câștiga traiul ca adulți. Un acces universal la o educație de calitate este 
nu numai un imperativ moral, al egalității de șanse pentru toții copiii, dar 
și un deziderat pragmatic al oricărei țări. Creșterea economică, coeziunea 
socială, finanțarea serviciilor sociale vor depinde de competențele și 
valorile deprinse prin educație de viitorii adulți. Cu toate acestea, în ciuda 
beneficiilor incomensurabile ale unui acces egal la educație, multe sisteme 
actuale de învățământ, inclusiv cel românesc, reproduc și adâncesc 
inegalitățile existente.

Studenții în general, copii sau adulți, nu accesează în mod egal 
oportunitățile cu care se întâlnesc dintr-o serie de motive. Unele țin de 
diferențele individuale cum ar fi înclinații, preferințe, priorități. Dar un alt 
set de motive au cu totul altă natură. Statutul socio-economic, etnia, rasa, 
statutul de imigrant, dizabilitățile, rezidența în mediul rural sau în zone 
marginalizate afectează decisiv accesul la educație și implicit șansele în 
viață ale unui copil. Un principiu important în educație, care poartă numele 
de echitate presupune că diferențele în acces să nu fie determinate de 
astfel de factori asupra cărora copiii sau tinerii nu au niciun control. 

Sistemul educațional din România este obligatoriu și gratuit, dar cifrele 
redau un tablou sumbru în ceea ce privește participarea copiilor la 
școală. Conform ultimului raport de țară al Comisiei Europene, România 
înregistrează una dintre cele mai ridicate rate de părăsire timpurie a 
școlii din UE (15,3 % în 2021, comparativ cu media UE de 9,7%). De altfel, 
un număr inacceptabil de mare de copii, între 300.000 și 400.000, nu 
sunt cuprinși în sistemul de educație. Pe lângă problema participării, e 
alarmantă și problema calității foarte slabe a educației. Conform testelor 
internaționale PISA, în România 40% dintre elevii de 15 ani nu știu să scrie, 
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să citească și să raționeze matematic la un nivel funcțional acceptabil, 
care să le fie de folos în viața de zi cu zi. Doar 75% dintre copii termină 
clasa a 8-a cu șanse ulterioare foarte mici să-și găsească de lucru. Și mai 
îngrijorător este că aceste cifre, care reprezintă o medie națională, ascund 
o situație mult mai îngrijorătoare. Indicatorii medii nu oferă informații 
despre diferitele categorii dezavantajate și maschează discrepanțe foarte 
mari între categoriile socio-economice, între mediul urban și rural, sau între 
populația romă, alte grupuri dezavantajate și restul populației. 

Pe fondul unui sistem defectuos care nu și-a făcut datoria față de copiii 
mai puțin norocoși, pandemia de Covid-19 a forțat trecerea educației în 
mediul online și făcut-o vulnerabilă la o serie de lipsuri noi, ce țin de nivelul 
slab de digitalizare din România. Trecerea învățământului în online a făcut 
ca disparitățile în ceea ce privește accesul la o educație de bună calitate 
să se accentueze. Lipsa unui conținut digital ușor de accesat (manuale 
digitale interactive, exerciții, teste) , lipsa competențelor digitale în rândul 
profesorilor, al părinților și elevilor, lipsa infrastructurii și a echipamentelor 
dar și lipsa de coordonare de la nivel central sunt doar o parte din motivele 
care au făcut ca trecerea în online să se traducă în multe ore anulate și 
acumularea unor pierderi greu de recuperat, în special pentru elevii cei mai 
defavorizați.

CATEGORII VULNERABILE

Părăsirea timpurie a școlii este o problemă pregnantă, mai ales în mediul 
rural. Rata de abandon școlar este de 1.5 ori mai mare în mediul rural 
decât în cel urban. Există discrepanțe semnificative între rezultatele 
școlare obținute de elevi din rural versus cei din urban. În 2021, 37% dintre 
absolvenții clasei a opta din școlile din zonele rurale nu au trecut examenul 
de capacitate. Acest procent a fost de 11% în școlile din mediul urban. 
După cum vom vedea, la aceste rezultate contribuie mai mulți factori: 

COPIII DIN MEDIUL RURAL 
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România are cea mai numeroasă populație de romi din Europa. Numărul 
oficial este de 621.000 conform recensământului din 2011 sau 2,5% 
din populația totală, dar un număr neoficial estimat de Consiliul Europei 
este între 1.800.000 și 2.500.000 sau între aproximativ 8 % și 12 % din 
populație. Romii reprezintă unul dintre cele mai defavorizate grupuri din 
România, cu o rată a sărăciei de trei ori mai mare decât media din România. 
Populația romă e deosebit de vulnerabilă în ceea ce privește starea 
generală de sănătate și accesul la servicii medicale, accesul la educație, 

Analiza rezultatelor PISA 2018 evidențiază existența unei diferențe majore 
între școli în funcție de apartenența la medii socio-economice avantajate 
sau dezavantajate, indiferent de mediul de rezidență. Dacă cei care provin 
din mediile socio-economice cele mai avantajate au un risc de aproximativ 
15% de a avea o performanță foarte slabă la înțelegerea textelor și 
raționamente matematice de zi cu zi, probabilitatea celor ce provin din 
familiile cele mai dezavantajate de a atinge o performanță foarte slabă 
este de peste 60% . În același timp, analiza rezultatelor PISA 2018 arată că 
elevii români din medii dezavantajate au aspirații școlare mai reduse, chiar 
și cei care înregistrează rezultate foarte bune: 1 din 4 elevi cu rezultate 
foarte bune, provenind din medii dezavantajate se gândește că nu va 
absolvi învățământul terțiar (studii universitare), comparativ cu 1 din 30 de 
elevi cu rezultate foarte bune, din medii socio-economice avantajate.

COPIII ROMI

COPIII DIN FAMILII CU UN STATUT
SOCIO-ECONOMIC DEZAVANTAJAT

starea infrastructurii educaționale în zonele rurale, dotările, nivelul de 
pregătire al cadrelor didactice, sau chiar și lipsa mijloacelor de transport 
pentru a ajunge la școală. Situația materială a familiei, nivelul de educație 
al părinților, susținerea pe care o primesc din partea părinților reprezintă o 
altă categorie de factori care influențează participarea școlară a copiilor.
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Copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) sunt copiii care din cauza 
unei dizabilități sau a unei particularități a stilului cognitiv și de învățare 
au nevoie de adaptarea procesului de predare, învățare și evaluare. 
Absența unui sistem de screening al copiilor cu CES, lipsa conștientizării 
asupra subiectului de către părinți și profesori, cât și numărul insuficient 
de specialiști și personal de suport face ca doar cazurile grave (în 
general cauzate de o dizabilitate) să fie identificate. În lipsa unei abordări 
personalizate, acești copii rămân în urmă sau abandonează școala prea 
devreme. În ceea ce privește copiii cu dizabilități, lipsa infrastructurii, a 
dotărilor și a echipamentelor adaptative, cât și a unui sprijin adecvat face 
ca foarte puțini să poată participa la școală. 

Acestea sunt o parte dintre categoriile vulnerabile unde accesul la educație 
este îngrădit de factori structurali. În acest context, România are un drum 
lung de parcurs ca să poată oferi copiilor indiferent de circumstanțele în 
care s-au născut, șanse egale în procesul de învățare.

oportunități limitate pe piața muncii, discriminare și marginalizare, toate 
alimentând un cerc vicios al sărăciei și excluziunii sociale. 

În domeniul educației există discrepanțe majore între copiii romi și cei 
neromi în ceea ce privește participarea la școală și performanța școlară. 
Ponderea copiilor romi care frecventează învățământul obligatoriu este 
de 78% , față de 95% pentru copiii majoritari. Mai puțin de un sfert din 
copiii romi ajung la liceu (22%), în timp ce la populația majoritară această 
pondere e de 80%. Pe lângă nivelul de sărăcie și excluziune socială și factori 
culturali, tratamentul diferențiat al profesorilor și segregarea acestor 
copiii în clase sau școli separate sunt factori importanți în spatele acestor 
cifre. Deși segregarea copiilor romi a fost interzisă, peste 50 % dintre cei 
cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani frecventează școli în care majoritatea 
elevilor sunt romi. 

COPIII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE
ȘI COPIII CU DIZABILITĂȚI
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A C T O R I
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INSTITUȚII EUROPENE

Dreptul la educație și formare continuă reprezintă un principiu recunoscut 
atât la nivel internațional, cât și în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Spre deosebire de alte domenii, cum ar fi mediul, unde instituțiile 
UE au întâietate și legiferează pentru statele membre, educația este un 
domeniu strâns legat de identitatea și integritatea națională a fiecărui stat și 
în care statele membre au suveranitate. Așadar, fiecare stat este responsabil 
pentru organizarea propriului sistem de educație și formare și a conținutului 
programelor de învățământ. 

Statele, deși suverane în organizarea educației, colaborează cu celelalte state 
pentru a prelua bune practici și pentru a atinge unele obiective comune. Acest 
mod de a colabora se numește metoda deschisă de coordonare (MDC). Este 
un instrument juridic neobligatoriu, o formă de elaborare interguvernamentală 
de politici dar care nu impune introducerea de legi de către țările UE. 

În momentul de față, în domeniul educației și formării există o viziune 
comună a țărilor membre votată de Consiliu, care poarta numele de Spațiul 
European al Educației (SEE) și urmărește printre altele: îmbunătățirea 
calității educației și egalitatea de șanse, asigurarea incluziunii și egalității 
de gen,tranziția verde și digitală în educație, promovarea învățării pe tot 
parcursul vieții și a mobilității.

Comisia este o instituție centrală a Uniunii Europene, cu un important rol 
executiv dar și legislativ. Comisia este singura instituție care poate iniția 
propuneri legislative și instituția care pune în aplicare politicile Uniunii, 
fiind organizată în mai multe structuri administrative. În mod asemănător 
ministerelor pe plan național, există structuri dedicate unor domenii 
distincte, numite Direcții Generale (DG), fiecare coordonată de către un 
comisar. Departamentul Comisiei care răspunde de educație este Direcția 
Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură (DG EAC). 

UNIUNEA EUROPEANĂ

COMISIA EUROPEANĂ
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Monitorul Educației și Formării reprezintă evaluarea anuală a sistemului 
de educație și formare din întreaga Europă, efectuată de către Comisia 
Europeană. În Monitor sunt furnizate date comparative între țări și 27 de 
rapoarte de țară aprofundate și sunt propuse și reforme de politică care pot 
face ca sistemele naționale de educație și formare să se adapteze mai bine 
la nevoile societății și ale pieței forței de muncă. În plus, raportul contribuie 
la identificarea domeniilor în care finanțarea UE pentru educație, formare 
și competențe ar trebui să fie direcționată cu ajutorul următorului buget pe 
termen lung al UE.

În contextul pandemiei de COVID-19, în august 2020, Comisia Europeană 
a dezvoltat mecanismul de redresare și reziliență (MRR) pentru a atenua 
impactul economic și social al pandemiei precum și de a le pregăti mai bine 
pe statele membre pentru provocările și oportunitățile generate de tranziția 
spre energia verde și o digitalizare accelerată.

Mecanismul este un instrument temporar de redresare prin care Comisia 
ajută statele membre să implementeze reforme și investiții care sunt în 
acord cu prioritățile UE. Pentru a beneficia de sprijin din partea MRR, statele 
membre transmit Comisiei Europene planurile lor naționale de redresare 
și reziliență (PNRR) pentru abrobare. Fiecare plan descrie reformele și 
investițiile care urmează să fie implementate până la sfârșitul anului 2026. 
Planurile ar trebui să abordeze în mod eficace provocările identificate în 
cadrul semestrului european, în special în recomandările adresate fiecărei 
țări din 2019 și 2020, adoptate de Consiliu. Statele membre pot primi 
finanțare până la o sumă convenită în prealabil. România a alocat educației 
peste 12% din bugetul total PNRR (3,7 miliarde euro din totalul de 29,2 
miliarde euro). 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

Consiliul Uniunii Europene reprezintă forumul de coordonare permanentă 
al statelor membre UE. Această instituție are rolul de a negocia și adopta, 
de cele mai multe ori împreună cu Parlamentul European, propunerile 
legislative formulate de Comisia Europeană, în baza direcțiilor stabilite de 
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Consiliul European. Consiliul UE adoptă acte cu caracter obligatoriu, dar și 
documente care exprimă doar poziția țărilor membre. În domeniul educației, 
fiind un domeniu strâns legat de identitatea și suveranitatea națională, 
Consiliul nu poate emite acte legislative cu caracter obligatoriu. Astfel, 
documentele adoptate de Consiliu care nu au caracter obligatoriu sunt 
concluzii, rezoluții și declarații. În urma rapoartelor specifice de țară anuale, 
Consiliul formulează niște recomandări pentru fiecare țară în parte care 
includ și domeniul educației.

INSTITUȚII PUBLICE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Una dintre funcțiile președintelui prevăzută în constituție este cea de 
mediere între puterile statului, precum și între stat și societate. Prin 
intermediul Administrației Prezidențiale, instituția Președintelui menține 
o platformă constantă de dialog cu actorii publici, ONG-urile și alți 
reprezentanți ai societății civile, realizează diferite studii de impact pe teme 
majore ale societății, organizează dezbateri publice, întâlniri, conferințe. În 
2016, Președintele a inițiat proiectul„România Educată” cu scopul de a pune 
bazele unei reforme profunde a sistemului educațional din România, care să 
ajute cetățenii să facă față provocărilor specifice acestui secol. Rezultatele 
cercetării și recomandările din proiect au fost adoptate și de guvern în 
programul de guvernare.

Ministerul Educației este autoritatea publică centrală care organizează și 
conduce domeniul educației, formării profesionale și cercetării. Elaborează 
strategii și politici naționale și coordonează aplicarea acestora cât și a 
legislației din domeniu. Pe plan local are în subordine sau coordonare 
instituții precum: inspectoratele școlare, instituțiile de învățământ superior 
(universitățile), bibliotecile centrale universitare. Inspectoratele școlare, la 
rândul lor, coordonează activitatea unităților de învățământ preuniversitar.
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Obiectivele și direcțiile de acțiune ale Ministerului Educației pentru perioada 
2021-2023 sunt corelate cu cele din Proiectul „România Educată”, cu 
cele din Programul de Guvernare în domeniul educației, din Programul 
Operațional Educație și Ocupare (POEO) și din Planul Național de Redresare 
și Reziliență (PNRR). Ministerul Educației a întocmit și Strategia privind 
digitalizarea educației din România 2021 – 2027, denumita SMART.Edu, 
care a fost între timp abandonată, o parte din obiectivele acesteia fiind 
asumate în programul România Educată. În rapoartele anuale privind starea 
învățământului preuniversitar din România, Ministerul Educației prezintă 
evoluția principalilor indicatori de acces la educație, raportați la media 
europeană și la țintele asumate de România.

Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului 
București sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației 
(instituțiile deconcentrate sunt cele care reprezintă în teritoriu o autoritate 
centrală la nivel local). Inspectoratele implementează în plan local politicile 
Ministerului Educației în domeniul învățământului preuniversitar, dar 
reprezintă și corpul de control al Ministerului Educației. Prin inspecția școlară, 
inspectoratele monitorizează calitatea activităților de predare, și evaluează 
calitatea managementului în școli. Inspectoratele coordonează admiterea 
în licee, evaluările naționale și concursurile școlare la nivel de județ, dar și 
implementarea politicilor de reducerea a părăsirii timpurii a școlii.

Autoritățile publice locale sunt cele care dețin clădirile școlare și contribuie 
cu o sursă complementară de venit pentru școli. Pe lângă finanțarea de 
la guvern care se calculează în funcție de numărul de elevi și acoperă în 
primul rând cheltuielile salariale și cele de întreținere curentă, școlile se 
bazează pe fondurile de la autoritățile locale pentru lucrări de reparații sau 
renovare, funcționarea cantinelor și internatelor, transportul elevilor și al 
cadrelor didactice care fac naveta, gestionarea situațiilor de urgență sau 
activități extracurriculare. Cabinetele de medicină școlară sunt înființate de 

INSPECTORATELE ȘCOLARE

AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE
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Prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții, 
Ministerul Familiei propune și implementează politici publice care să 
promoveze interesele copiilor și în special ale celor în situații dezavantajate. 
Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a anunțat construirea 
unei baze de date a tuturor copiilor din România aflați în situații de risc, 
care va fi completată în timp real de asistenții sociali. Prin PNRR, Ministerul 
Familiei și-a asumat construcția a 150 de centre de zi pentru copiii din toată 
țara: centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți; 
centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități; centre de zi pentru 
consiliere și sprijin pentru părinți și copii.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) este 
autoritatea centrală responsabilă cu dezvoltarea infrastructurii școlare, 
dar și de coordonarea și monitorizarea utilizării asistenței financiare 
nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană. MDLPA 
reglementează serviciile publice prin Autoritatea Națională de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) dar și construcțiile 
publice prin Inspectoratul de Stat în Construcții, instituții din subordinea 
sa. Demersurile privind investițiile în infrastructură în domeniul educației 
vor fi făcute sub coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, care va elabora și lansa apelul și va consilia și monitoriza 
beneficiarii fondurilor pe care le intermediază. 

MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI
EGALITĂȚII DE ȘANSE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE
ȘI ADMINISTRAȚIEI (MDLPA)  

autoritățile locale și tot acestea asigură finanțarea pentru copiii cu cerințe 
educaționale speciale care sunt integrați în învățământul de masă. Pentru 
elevii considerați în risc de abandon școlar, școlile trebuie să ia legătura cu 
Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei care vor investiga situația 
socio-economică și familială a copiilor și vor propune intervenții de asistență 
materială dau de altă natură.
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Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar 
(ARACIP) evaluează calitatea programelor educaționale și autorizează 
funcționarea instituțiilor de învățământ preuniversitar. Această instituție 
este responsabilă cu monitorizarea performanței și cartografierea 
rezultatelor educaționale în relație cu factorii sociali și economici (sărăcie, 
origine etnică, statut profesional, etc.), aspecte care sunt importante pentru 
țintirea intervențiilor la nivel regional și comunitar. 

Unitatea de Cercetare în Educație funcționează ca structură de cercetare-
dezvoltare în domeniul educației, organizată la nivel de direcție în cadrul 
Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE). Unitatea 
de Cercetare în Educație oferă sprijin științific și analitic factorilor de 
decizie și celor care participă la elaborarea de politici în sectorul educației 
(minister, unități de învățământ, cadre didactice, copii și elevi, părinți/ tutori, 
tineri și adulți). Începând cu anul 2016, Institutul de Științe ale Educației 
implementează în România programul OECD-Pisa.

AGENȚIA ROMÂNĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (ARACIP) 

UNITATEA DE CERCETARE ÎN EDUCAȚIE 
(FOSTUL INSTITUT DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI)

Cele 8 agenții pentru Dezvoltare Regională (ADR) asociate celor opt regiuni 
de dezvoltare sunt principalele organizații care elaborează și implementează 
strategia de dezvoltare regională. Prin ADR autoritățile locale și județene, 
organizațiile neguvernamentale și întreprinzătorii din regiune au acces 
la fondurile europene. Cele opt ADR-uri din regiunile de dezvoltare ale 
României au rol de Autorități de Management în accesarea fondurilor 
europene, iar Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
asigură coordonarea operațională. În ceea ce privește gestionarea banilor din 
PNRR, ADR-urile vor intermedia accesarea fondurilor pe domeniile sănătate, 
educație și reformă socială.

AGENȚIILE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
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Cabinetele de asistență psihopedagogică/psihologică oferă consiliere 
psihopedagogică preșcolarilor, elevilor și părinților. Unui post de consilier 
școlar îi este alocat un număr minim de 600 de elevi, respectiv un minim 
de 300 de preșcolari. În România existau la nivelul anului 2022 în jur de 
3000 de consilieri școlari, număr insuficient pentru acoperirea efectivului de 
copii. Ministerul Educației și-a propus ca până în 2027 să existe 10.000 de 
consilieri la nivelul țării și să existe un consilier în fiecare școală. Consilierii 
sunt coordonați de Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională.

CABINETELE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

Centrele Județene de Resurse și de Asistență Educațională (CJRAE) sunt 
unități conexe ale învățământului preuniversitar cu rol de coordonare a 
serviciilor educaționale specializate. Beneficiarii serviciilor din subordinea 
CJRAE sunt copiii/ elevii, părinții acestora și cadrele didactice. Sunt instituții 
în subordinea Inspectoratul Școlar Județean, finanțate de Consiliul Județean.

Aceste centre coordonează toate cabinetele școlare de consiliere 
psihopedagogică din județ, cât și centrele logopedice care oferă asistență 
elevilor cu tulburări de limbaj. Totodată, ele găzduiesc Serviciul de Evaluare, 
Orientare Școlară și Profesională (S.E.O.S.P), prin care copiii cu cerințe 
educaționale speciale (cu sau fară o dizabilitate) sunt testați și primesc 
un certificat prin care au dreptul la asistență financiară și programe 
educaționale adaptate și oferă formare cadrelor didactice: de exemplu, 
pentru incluziunea școlară a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES).

CASELE CORPULUI DIDACTIC 

CENTRELE JUDEȚENE DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ 
EDUCAȚIONALĂ (CJRAE) 

Casele Corpului Didactic oferă formare profesională continuă pentru cadrele 
didactice din sistemul de învățământ preuniversitar. Fiecare județ are o Casă 
a Corpului Didactic care colaborează cu Inspectoratul Școlar Județean, cu 
școlile și cu cadrele didactice din acel județ. 
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Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este o 
organizație interguvernamentală care se implică și în domeniul educației la 
nivel global prin analize comparative între țări, diseminarea bunelor practici 
și coordonarea unor evaluări standardizate ale elevilor și profesorilor. PISA 
(Programme for International Student Assessment) coordonat de OECD este 
cel mai cunoscut și răspândit instrument de evaluare comparativă între țări a 
competențelor de bază ale elevilor de 15 ani, în trei domenii principale: citire/
lectură, matematică și științe. România participă la Programul Internațional 
OCDE – PISA din anul 2000. Studiul Internațional privind Procesul de 
Predare-Învățare inițiat de OCDE (Teaching and Learning International 
Survey - TALIS) este un sondaj internațional, la scară largă, al profesorilor și 
al conducătorilor de școli .

ORGANIZAȚIA PENTRU COOPERARE ȘI 
DEZVOLTARE ECONOMICĂ (OCDE) 

ORGANIZAȚII 
INTERGUVERNAMENTALE

UNICEF

BANCA MONDIALĂ

UNICEF este agenția Națiunilor Unite dedicată apărării drepturilor și intereselor 
copiilor, prezentă în România din 1991. UNICEF colaborează cu guvernul, 
autoritățile centrale și locale și ONG-uri pentru dezvoltarea de programe 
pentru siguranța copiilor, accesul acestora la servicii de sănătate, condiții de 
trai decente și acces la o educație de calitate. Asistă autoritățile în elaborarea 
de politici publice, și implementează programe pilot cu scopul de a le scala la 
nivel național. Exemple de astfel de proiecte implementate în România sunt 
“Pachetul minim de servicii” oferirea de asistență socială integrată.

Banca Mondială reprezintă una dintre cele mai mari surse de finanțare și 
expertiză pentru țările în curs de dezvoltare. Cu ajutorul unui împrumut de 
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ORGANIZAȚII 
NEGUVERNAMENTALE

CONSILIILE ELEVILOR

Fundația World Vision este o organizație neguvernamentală globală 
prezentă în aproape 100 de țări la nivel mondial, care își dedică activitatea 
bunăstării copilului, cu accent pe educație, protecția și participarea copilului, 
dezvoltare economică rurală, și sănătate. În România, World Vision activează 
de peste 30 de ani, fiind cea mai mare organizație din țară prezentă în 
mediul rural. Peste 24.000 de copii din județele Iași, Vaslui, Ialomița, Vâlcea, 
Dolj și Cluj sunt susținuți prin programele sale. Fundația desfășoară o 
activitate constantă de cercetare a bunăstării copiilor din mediul rural și 
publică constant rapoarte pe această temă.

Salvați Copiii este o organizație globală neguvernamentală care apără și 
promovează drepturile copilului. Salvați Copiii România derulează programe 
educaționale prin care să asigure accesul egal la educație pentru copiii din 
grupuri vulnerabile. Activitățile derulate în cadrul centrelor educaționale 
vizează reducerea și prevenirea abandonului școlar prin oferirea de servicii 
complementare, educaționale, sociale, de consiliere juridică și psihologică.

Consiliile Elevilor sunt structurile prin care elevii pot să-și reprezinte 
drepturile și interesele. În fiecare unitate de învățământ preuniversitar, se 
constituie Consiliul Școlar al Elevilor (CSE) format din liderii elevilor de la 

100 de milioane de Euro de la Banca Mondială, România și-a propus să 
consolideze 55 de școli din zone cu risc seismic ridicat în cadrul proiectului 
,,Școli mai sigure, inclusive și sustenabile”. Banca Mondială oferă României și 
sprijin tehnic pentru întărirea capacităților necesare implementării PNRR. 

SALVAȚI COPIII

FUNDAȚIA WORLD VISION
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fiecare clasă, aleși în mod democratic. Elevii își pot alege reprezentanții și la 
nivel de județ, în cadrul Consiliilor Județene. La nivel național s-a constituit 
Consiliul Național al Elevilor.

EduPedu.ro este cea mai populară publicație online care găzduiește exclusiv 
articole din domeniul educației și cercetării. Website-ul www.edupedu.ro 
este deținut de Asociatia Edupedu pentru Educație.

Teach for Romania este o organizație neguvernamentală care face parte 
din rețeaua internațională ”Teach for All”. Aceasta selectează și pregătește 
oameni fără experiență anterioară în cariera didactică pentru a deveni 
profesori în învățământul de stat pentru copiii din mediile vulnerabile sau 
defavorizate. Problemele principale cu care lucrează sunt: educația sau 
implicarea limitată a părinților, sărăcia, lipsa motivației profesorilor, lipsa 
pregătirii lor adecvate pentru această carieră, cu faptul că profesorii nu se 
mai văd modele de viață pentru elevi și ca urmare au așteptări scăzute de la 
elevi și, nu în ultimul rând, discriminarea.

Asociația Human Catalyst este o organizație neguvernamentală care 
derulează proiecte de cercetare și programe adresate grupurilor 
dezavantajate și advocacy pentru politici publice echitabile. Asociația a 
dezvoltat o metodologie de calculare a unui indicator de vulnerabilitate la 
nivelul școlilor: IRSE, indicele de risc socio-educațional. Human Catalyst 
a dezvoltat o hartă online a școlilor dezavantajate ce cuprinde analiza 
longitudinală a peste 4.800 de școli la nivel național, cu date din 2015 și 
până în prezent.

ASOCIAȚIA HUMAN CATALYST

ASOCIAȚIA EDUPEDU

TEACH FOR ROMANIA
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Asociația Profesorilor și Educatorilor din Spitale (APES) fondată în 2017 ca 
asociație profesională de câțiva dascăli care au inițiat școlarizarea în spital 
în București și care își propune respectarea dreptului la educație al copiilor 
spitalizați pe perioade lungi în spitale și formarea continuă a profesorilor și 
educatorilor care să lucreze în aceste spitale.

Terre des Hommes România este o delegație a Terre des Hommes (Tdh), 
cea mai importantă organizație elvețiană din domeniul protecției copilului. 
Fundația Terre des Hommes este prezentă în România din 1992 și prin 
activitățile și proiectele sale contribuie la îmbunătățirea sistemului de 
protecție a copilului și la reforma asistenței sociale. Este una dintre puținele 
organizații care se preocupă de în mod deosebit de situația copiilor și 
tinerilor migranți.

Cu ochii pe educație este un grup informal de inițiativă format din elevi. 
Acesta are drept scop “să descopere informații care nu sunt accesibile 
publicului și care arată starea adevărată a educației”. Elevii au cerut 
tuturor inspectoratelor județene informații despre navetă, educația pentru 
minorități, “ilegalități” printre profesori, iar în urma informațiilor primite au 
publicat raportul “Naveta, minoritățile și ilegalitățile”, care a arătat că în anul 
școlar 2020-2021 doar 1 din 6 elevi ar fi primit bani pentru decont și în 9 
județe minoritățile etnice nu au deloc acces la educație în limba maternă.

FUNDAȚIA TERRES DES HOMMES

CU OCHII PE EDUCAȚIE 

ASOCIAȚIA PROFESORILOR ȘI 
EDUCATORILOR DIN SPITALE
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ACCESUL LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TIMPURIU

REȚEAUA DE CREȘE ȘI GRĂDINIȚE ESTE INECHITABIL 
DISTRIBUITĂ ÎNTRE MEDIUL URBAN ȘI RURAL

Conform legii educației 1/2011, educația timpurie este primul nivel al 
învățământului preuniversitar și cuprinde nivelul antepreșcolar (de la naștere 
- 3 ani) și nivelul preșcolar (3-6 ani), cunoscute drept creșă și grădiniță. 
Este un fapt dovedit că cei care beneficiază de educație timpurie vor avea 
în medie rezultate școlare mai bune și șanse mai mari să nu abandoneze 
școala. De aceea educația timpurile este cu atat mai importantă pentru copiii 
care provin din categoriile cele mai vulnerabile.

Dezvoltarea rețelei școlare preșcolare și ante-preșcolare pe medii de 
rezidență este inechitabilă, defavorizând mediul rural. În anul școlar 2019-
2020 în întreaga țară existau un număr de doar 369 creșe, din care 98% erau 
situate în mediul urban. În anul școlar 2018-2019, aproape toate grădinițele, 
de stat funcționau în mediul urban (1098) și doar 77 în mediul rural. 

În ultimii ani, s-au derulat o serie de proiecte/programe, implementate de 
autorități în parteneriat cu organizații internaționale sau ONG-uri naționale 
(Banca Mondială, CEDP Step by Step, Asociația OvidiuRo, Salvați copiii, 
WorldVision România etc.), cu implicarea Ministerului Educației, prin care 
în zonele izolate, defavorizate, în care nu se justifică financiar existența 
unui serviciu standard tip creșă sau grădiniță) au fost pilotate servicii 
complementare de tipul: centre multifuncționale, grădinița în familie, 
ludoteca etc. Prin PNRR s-a propus înființarea a 412 centre de servicii 
complementare pentru grupurile vulnerabile, acolo unde numărul copiilor nu 
justifică înființarea unei creșe și/sau a unei grădinițe.



CODE4.RO/PUTEM

28

LOCURI INSUFICIENTE LA CREȘE ȘI GRĂDINIȚE

MULTE FAMILII NU-ȘI PERMIT COSTURILE
ASOCIATE EDUCAȚIEI TIMPURII

În România procentul copiilor cu vârste sub 3 ani aflați în sistemul formal de 
îngrijire și educație este deosebit de scăzut (13,2 %), cu mult sub media UE 
(35,1%), participarea la educația timpurie fiind aproape absentă în mediul rural 
și în rândul copiilor de etnie romă. Este notabilă și presiunea pe care lipsa 
serviciilor de îngrijire timpurie o pune pe mame. Faptul că rata de activitate în 
câmpul muncii a femeilor este scăzută, mai ales în rândul femeilor tinere și de 
vârstă mijlocie, se datorează în principal responsabilităților familiale.

Una dintre cauzele acestor cifre scăzute în participare la creșă este însăși 
insuficiența locurilor oferite pentru copiii 0-3 ani în creșe. Conform datelor 
de la INS, în anul școlar 2019-2020 în întreaga țară existau un număr de 
doar 369 creșe, 98% în mediul urban. Explicația pentru numărul foarte mic 
de creșe ține de felul cum sunt finanțate aceste unități de învățământ. 
Nefăcând parte din învățământul obligatoriu, educația antepreșcolară 
nu este susținută prin bugetul de stat. Iar autoritățile locale au evitat 
să construiască creșe din cauza costurilor de funcționare foarte mari. În 
2021 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a aprobat 
finanțarea construirii a 142 de creșe prin Programul național de construire 
de creșe, aproape jumătate fiind prevăzute în mediul rural.

În ceea ce privește învățământul preșcolar, conform Monitorului Educației și 
al Formării rata de participare la grădiniță în România a fost de 79% în 2020, 
față de 93% la nivelul Uniunii Europene. Un motiv important este numărul 
insuficient de locuri disponibile, dar și solicitări de admitere și formalități ce 
trebuie efectuate cu mult timp în avans. 

Deși învățământul timpuriu de stat este gratuit, pe lângă insuficiența locurilor, 
o barieră în acces sunt costurile asociate susținerii copiilor de către familii 
în acest ciclu de educație. Multe familii nu-și permit costurile asociate cu 
îmbrăcămintea, încălțămintea, transportul și hrana copiiilor. În programele 
prelungite, atât la creșă cât și la grădiniță, costul meselor trebuie și el suportat 
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de către familie. Familiile defavorizate sunt eligibile pentru cupoane valorice 
destinate susținerii copiilor la grădiniță, dar pragul de eligibilitate presupune 
un venit extrem de mic care exclude majoritatea familiilor care au nevoie de 
acest sprijin, iar sumă primită este aproape derizorie. Până în 2020 acest 
ajutor a fost de 50 lei/ lună per copil și se oferea familiilor unde venitul pe 
fiecare membru nu depășea 284 de lei. Din 2021 ajutorul este de 100 de lei și 
se acordă familiilor unde venitul lunar nu este mai mare de 530 lei/membru.

INFRASTRUCTURA FIZICĂ
MAJORITATEA CLĂDIRILOR ȘCOLARE AU 
NEVOIE DE REABILITARE

MULTE CLĂDIRI ȘCOLARE SUNT VULNERABILE
LA CUTREMUR

În învățământul primar și gimnazial, infrastructura precară reprezintă un 
factor important în perpetuarea inechității. Potrivit Strategiei Naționale 
pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2022-2027, peste 90% 
din școlile primare și gimnaziale necesită reabilitare, mai mult de 70% dintre 
acestea fiind localizate în mediul rural. 

Conform bazei de date SIIIR puse la dispoziție de Ministerul Educației, 
16%, dintre școli nu sunt conectate la o rețea de apă potabilă, 43% nu sunt 
conectate la o rețea de canalizare, 63% dintre clădiri nu sunt conectate la 
rețeaua de gaze naturale, 45% nu sunt reabilitate termic sau energetic.

Aproximativ 15% dintre școlile din România funcționează în două schimburi, 
unele chiar în trei schimburi, fapt care impune reducerea programului școlar 
în special prin renunțarea la activități extracurriculare.

Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) la nivelul 
anului 2021, există 25.499 clădiri de învățământ, dintre care 15,8% nu 
dețin autorizație de securitate la incendiu (4035 clădiri). Estimări ale Băncii 
Mondiale indică faptul că 1.057 școli cu 317.718 elevi sunt expuse unui risc 
extrem în caz de cutremur.
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INFRASTRUCTURA ȘCOLARĂ NU ESTE ACCESIBILĂ PENT-
RU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

REȚEAUA ȘCOLARĂ NU ȚINE PASUL CU 
EVOLUȚIA DEMOGRAFICĂ 

LIPSA LICEELOR ÎN MEDIUL RURAL

Prin insuficienta accesibilizare, infrastructura școlară contribuie direct la 
marginalizarea elevilor cu dizabilități. Conform raportului de diagnoză a 
situației persoanelor cu dizabilități în România publicat de Banca Mondială 
în 2021, accesibilitatea fizică a școlilor din România este într-o măsură 
covârșitoare inadecvată: una din cinci școli nu are rampă de acces, jumătate 
din sălile de clasă nu sunt accesibile pentru cei în scaun rulant, 98 din 100 
școli nu au toalete adaptate pentru toții copiii. Mai mult, foarte puține școli 
au implementat modificări necesare asigurării accesului persoanelor cu 
deficiențe senzoriale, cum ar fi pavaje sau semnalizări tactilo-vizuale ale 
căilor de acces. Copiii cu dizabilități ar trebui integrați în învățământul de 
masă, pe aceleași criterii care se aplică tuturor copiilor, cum ar fi proximitatea 
față de unitatea de învățământ. Așadar toate școlile ar trebui să ofere 
această infrastructură.

Din 2010, numărul de elevi din învățământul preuniversitar a scăzut cu o 
pătrime. În contextul declinului demografic, între 2000 și 2016, România 
a închis aproximativ un sfert dintre școli (Banca Mondială, 2018). Totuși, 
aproximativ o treime dintre elevi, au în continuare un surplus de spațiu 
construit în special în zonele rurale. În schimb, o pătrime dintre elevi studiază 
în școli supraaglomerate, mai ales în zona urbană. 

În 2018 existau 1.523 licee în România. Dintre acestea 235 erau în mediul 
rural și 1288 erau în mediul urban. Deși 80.000 de elevi erau înscriși în clasa 
a 8-a în acel an, în mediul rural existau doar 10.000 de locuri în clasa a 9-a. 
Conform unui raport World Vision, peste 75% din elevii de liceu din mediul 
rural studiază în școli din mediul urban, în lipsa unui liceu în localitatea lor 
sau în satele dimprejur. Acești elevi pierd în medie aproximativ 2 ore pe 
drum, au cheltuieli mai mari de transport, au mai puțin timp pentru teme, 
și sunt izolați de oportunitățile de socializare extrașcolare. Efortul pe care 
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PĂRĂSIREA TIMPURIE A ȘCOLII ȘI ABANDONUL ȘCOLAR
Abandonul școlar și părăsirea timpurie a sistemului de educație sunt doi 
termeni distincți folosiți pentru a descrie fenomenul copiilor și tinerilor care 
nu mai merg la școală. Abandonul școlar se referă la elevii care renunță să 
mai frecventeze școala în orice an școlar. Părăsirea timpurie a școlii se referă 
la tinerii de 18-24 de ani care au absolvit gimnaziul dar au părăsit sistemul 
de educație înainte de a finaliza învățământul obligatoriu, fără a urma un 
program de formare profesională continuă/calificare. 

Părăsirea timpurie a școlii și abandonul școlar afectează decisiv capacitatea 
viitorilor adulți de a-și găsi un loc de muncă, nivelul salariului pe care-l 
câștigă, capacitatea de a participa la viața socială, de a accesa servicii de 
sănătate, educaționale, de protecție socială, de a-și cunoaște și proteja 
drepturile, de a-și întemeia o familie și crește copiii. Barierele în găsirea 
unui loc de muncă îi fac pe mulți să renunțe, să participe în economia 
informală sau să ia parte la activități ilicite. Excluderea socială duce la 
probleme de sănătate fizică și psihică, la abuzul de alcool sau alte substanțe. 
Pentru sprijinirea acestor persoane statul va trebui să cheltuiască sume 
importante pentru servicii sociale, dar și pentru tratamentul unor boli care 
nu au fost depistate la timp, sau în cursuri de calificare acolo unde este 
posibilă reinserția profesională. Pe fondul unui accentuat declin demografic, 
există motive importante de îngrijorare în legătură cu forța de munca și 
competențele necesare susținerii economiei în următoarele decenii, dar și cu 
plata contribuțiilor sociale care sa susțină viitorii pensionari.

Deși acest fenomen are consecințe negative extrem de importante, 
contracararea lui este foarte dificilă pentru că de cele mai multe ori nu se 
poate izola un singur factor pentru care copiii părăsesc școala. Un cumul de 
factori, care se manifestă pe termen lung, îi fac pe mulți tineri să renunțe 
la școală. În general, este rezultatul unui proces progresiv și cumulativ de 
scădere a implicării.

tinerii de liceu îl fac pentru a ajunge la școală în mediul urban este motivat și 
de rezultatele slabe pe care le obțin cei care rămân în rural, unde doar 27% 
dintre ei au reușit să treacă examenul de bacalaureat în anul 2018. 
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Strict din perspectiva politicilor educaționale există trei categorii de măsuri 
pentru combaterea acestui fenomen: Prima categorie și cea mai eficientă din 
punct de vedere al costului sunt măsurile de prevenție cum ar fi asigurarea 
accesului la educația timpurie (creșă și grădiniță), monitorizarea absențelor, 
a notelor, a gradului de implicare și a stării emoționale. La primele semne de 
neimplicare ale elevului se impun măsuri de intervenție: discuții cu elevul, 
contactarea părinților, vizite la domiciliu, implicarea copilului în activități 
extrașcolare, sau de educație remedială. Măsurile de compensare vizează 
copilul sau tânărul care a abandonat școala și cuprinde mijloace de a-l 
reintegra în sistemul de educație prin programe de tipul “A doua șansă” sau 
obținerea de calificări profesionale.

MULȚI PĂRINȚI NU LE OFERĂ COPIILOR CONDIȚIILE OPTIME 
DE DEZVOLTARE, CU IMPACT ASUPRA PARTICIPĂRII ȘCOLARE
Părinții nu au uneori cunoștințele și abilitățile necesare care să le permită 
să asigure copilului condiții optime de dezvoltare. Astfel de neajunsuri pot 
duce la abuz, neglijare, probleme de sănătate, la lipsa comunicării, a timpului 
petrecut alături de copil, la stimă de sine scăzută și abandon școlar.
Potrivit statisticilor de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 
Copilului și Adopție, în fiecare an sunt raportate peste 12.000 de cazuri 
de abuz, neglijare și exploatare a copilului. Conform unui studiu UNICEF, 
aproape o treime dintre părinți consideră pedeapsa un rău necesar, mulți 
având un grad ridicat de toleranță față de forme mai “ușoare” de violență cu 
ar fi cea verbală sau pălmuitul. Mulți copii asistă la acte de violență împotriva 
altor membri din familie.

Din datele de la ANPDCA mai aflăm că România înregistrează în fiecare an 
un număr constant de 5.000 de copii care intră în sistemul de protecție a 
copilului. Din aproape 60.000 de copii separați de părinții lor, aproximativ 
20.000 sunt instituționalizați, iar restul sunt în grija asistenților maternali 
sau în plasament familial. Plecarea părinților în străinătate și plasarea 
copiilor în grija unor persoane cu mai puțină autoritate (bunici sau vecini) are 
o influență negativă asupra sănătății psihice și emoționale a copilului. Nu în 
ultimul rând, atitudinile membrilor față de educație afectează de asemenea 
motivația copiilor față de școală.
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MULTE FAMILII NU-ȘI PERMIT COSTUL FINANCIAR 
AL ȘCOLARIZĂRII COPIILOR

SARCINA ÎN ADOLESCENȚĂ DUCE ÎN MULTE CAZURI LA 
ABANDON ȘCOLAR

PROCEDURILE ȘCOLARE PENTRU PREVENIREA 
ABANDONULUI ȘCOLAR NU SUNT APLICATE

Educația gratuită din România presupune o serie de costuri indirecte care 
trebuie suportate de părinți. De multe ori copiii nu se pot prezenta la școală 
din cauza dificultăților financiare ale părinților care nu pot investi în haine, 
rechizite, nu pot plăti transportul, mâncarea copiilor sau cazarea într-un 
cămin. Unii copii sunt nevoiți să contribuie la întreținerea familiei, ceea ce 
nu le mai permite să aloce timp învățăturii. Un studiu al organizației Salvați 
Copiii din 2018 arată că suma medie pe care părinții o cheltuiau cu educația 
copiilor era de 3.093 de lei. Valorile erau mai mari în mediul urban : 3.351 lei, 
față de rural 2.757 lei.

Sarcina, dar mai cu seamă asumarea rolului de părinte în perioada 
adolescenței este unul din motivele pentru care multe fete din medii 
defavorizate abandonează școala. România este pe locul al doilea în 
Uniunea Europeană la rata nașterilor în rândul mamelor minore, sarcina 
în adolescență având numeroase consecințe negative asupra acestor 
fete, implicând costuri sociale și economice. Totodată, fenomenul tinde să 
fie ciclic, repetându-se în cadrul acelorași familii de la o generație la alta 
împreună cu precaritatea economică, socială și de sănătate. La această 
situație contribuie și lipsa educației sexuale în școli, subiect controversat 
în opinia publică și neasumat de decidenții politici. Introducerea temelor de 
educație sexuală se va face din 2022 prin disciplina de educație sanitară, la 
participarea căreia va fi nevoie de acordul părinților.

Școlile sunt obligate să aibă o “Procedură privind reducerea fenomenelor de 
absenteism și abandon școlar”, procedură redactată de Centrele Județene 
de Resurse și Asistență Educațională și aprobată de Inspectorate. Această 
procedură cuprinde succesiunea de măsuri care trebuie luate în cazul elevilor 



CODE4.RO/PUTEM

34

care absentează. Teoretic este implicată o comisie școlară dedicată, vizite la 
elev acasă de către învățător sau diriginte, realizarea unui plan de acțiune, 
portofoliul elevului și fișe de monitorizare. Însă aceste proceduri există în 
școli doar la nivel formal, în realitate neparcurgându-se pașii prevăzuți. 
Lipsa de coordonare reală între părțile implicate dublată de componenta 
birocratică a procesului, procese verbale, fișe, planuri și portofolii fac din 
acest demers unul impractic și ineficient.

SERVICII FRAGMENTARE ȘI NECOORDONATE PENTRU 
PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR
Pe lângă lipsa de măsuri reale și eficiente de implicare a școlii, o foarte mare 
parte dintre cazuri nu pot fi gestionate singure de școli. Motivele pentru care 
elevii abandonează învățământul secundar sunt adesea complexe și necesită 
o abordare holistică și coordonată din partea tuturor serviciilor implicate în 
bunăstarea copiilor. Situații de lipsuri materiale grave, de abuz, de neglijență 
din partea părinților reclamă intervenția serviciului de asistență socială al 
primăriei. Dificultăți de învățare, goluri mari în cunoștinte și competențe, 
lipsa de interes și motivare ar beneficia de sprijin din partea consilierului 
școlar și posibil trimiterea către un examen de orientare școlară (la Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațională) pentru stabilirea nivelului 
școlar real sau pentru constatarea unor cerințe educaționale speciale (CES). 
Mulți copii, în special în zona rurală nu au acces la servicii de sănătate fie 
din cauza lipsei medicilor în zonă, a situației materiale precare sau a lipsei 
de cunoștințe sau implicare a părinților. Ei pot avea probleme medicale 
netratate, dureri de dinți, sau chiar o dizabilitate. În acest caz este de dorit să 
fie vizitat de un asistent medical comunitar care să-i ofere îngrijiri primare 
și care să găsească soluții pentru ca el să beneficieze de servicii medicale 
avansate. Situația completă a acestor copiii și intervențiile realizate ar trebui 
să fie cunoscute de toți actorii relevanți pentru bunăstarea copilului.

UNICEF a implementat în ultimii ani, în 45 de comunități urbane și rurale din 
județul Bacău, un model de furnizare a serviciilor integrate la nivel comunitar, 
numit Pachetul Minim de Servicii. În acest model copiii vulnerabili sunt 
monitorizati de un asistent social, un asistent medical comunitar și consilierul 
școlar. În cazul comunităților de romi este implicat și mediatorul școlar sau 
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mediatorul comunitar pentru servicii de sănătate. Primii doi merg din casă în 
casă și identifică nevoile fiecărei gospodării, cel de-al treilea își desfășoară 
activitatea în școală. Nevoile identificate sunt înregistrate prin intermediul 
unui instrument online care informează identificarea de soluții, ghidează 
acordarea de consiliere directă și susținere. Programul a avut rezultate bune 
pe toți indicatorii vizați (inclusiv abandonul școlar) iar în 2020 a fost modificată 
legea asistenței sociale pentru crearea cadrului legal de aplicare a modelului 
reprezentat de Pachetul Minim de Servicii la nivel național.

NU EXISTĂ UN SISTEM DE IDENTIFICARE TIMPURIE 
A ELEVILOR ÎN SITUAȚII DE RISC DE ABANDON ȘCOLAR
În acest moment nu există un sistem oficial de identificare timpurie a elevilor 
în situații de risc de abandon școlar și a școlilor defavorizate, disponibil 
autorităților și tuturor actorilor instituționali care pot iniția acțiuni de 
combatere a abandonului școlar (primării, inspectorate, Centrele Județene 
de Resurse și Asistență). Abandonul școlar este un proces de multe ori 
lent și progresiv de scădere a implicării copiilor. Este așadar oportun să 
se intervină de la primele semne. Asociația Human Catalyst a dezvoltat 
indicele IRSE al școlilor defavorizate, care a fost folosit și de autorități în 
alegerea școlilor pentru planificarea unor programe de educație remedială. 
Recent, autoritățile au propus MATE – Mecanismului de Avertizare Timpurie 
în Educație care face parte din Programul Național pentru Reducerea 
Abandonului Școlar (PNRAS) , proiect finanțat din PNRR. Sistemul se 
bazează pe colectarea în timp real a datelor cu privire la semnalele 
timpurii, cum ar fi rezultate școlare scăzute, istoric de repetenție, absențe, 
comportament școlar inadecvat. Se dorește corelarea acestor informații cu 
alte baze de date, astfel încât portofoliul educațional integrat să reunească 
evaluări, anchete sociale și alte informații relevante. 

Tot prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar sunt 
propuse granturi în valoare de maximum 200.000 euro/școală pentru cel 
puțin 2.500 de unități de învățământ de stat, de nivel primar și gimnazial 
cu prioritate de intervenție ridicată, din lista celor 3.235 de școli eligibile 
identificate prin utilizarea metodologiei MATE. 
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În cadrul programului fiecare diriginte va completa o fișă de evaluare, 
introducând informații legate de situația familială a elevului, de condițiile 
de viață, de relațiile cu colegii și profesorii/personalul școlii, de dificultățile 
de învățare/dizabilitate și nivelul de educație al părinților. Și elevilor le va fi 
aplicat un chestionar prin care să împărtășească percepții și opinii legate de 
sprijinul profesorilor, părinților, climatul școlii, violența și hărțuire, motivația 
pentru școală, aspirațiile și planurile de viitor. Pe baza acestor informații se 
va calcula un scor de risc. Următorul pas este elaborarea și aplicarea Planului 
de servicii educaționale, care include activități dedicate pentru fiecare elev 
aflat în situație de risc, cum ar fi lecții remediale, sesiuni de consiliere și 
orientare profesională, educație parentală, precum și implicarea resurselor 
comunitare (mediator școlar/sanitar, asistent social, voluntari, ONG-uri). 

ELEVII AU PIERDERI DE ÎNVĂȚARE FOARTE MARI, 
ACCENTUATE DE PANDEMIE
Testele PISA atestă că peste 40% din elevii de 15 ani din România nu știu să 
raționeze matematic și să înțeleagă un text citit, astfel încât să se descurce 
în situații de zi cu zi. La această lipsă de competențe reale se mai face 
referire prin expresia analfabetism funcțional (functional illiteracy). 

Cum se face că elevi de clasa a 9-a nu stăpânesc niște competențe care 
trebuie dobândite în clasele mai mici? O problemă este că mulți copiii 
trec clasa fără achizițiile corespunzătoare acelui nivel. Motivele sunt 
multiple. Unul ține de calitatea actului educativ, de pregătirea și implicarea 
profesorilor, iar în zona rurală există un deficit major de profesori bine 
pregătiți și motivați care să facă conținutul interesant pentru elevi.. În 
schimb elevii se simt stresați, demotivați și lipsiți de interes participând la 
ore neatrăgătoare și lipsite de relevanță pentru viața reală.

Modelul de finanțare al școlilor, care primesc bani de la bugetul de stat 
în funcție de numărul de elevi înscriși, are de asemenea niște consecințe 
nefaste asupra elevilor. Pentru că pierderea unor elevi ar scădea bugetul 
școlii sau ar duce chiar la închiderea acesteia în cazul unui efectiv prea mic 
de elevi înscriși, profesorii îi trec clasa și pe elevii care nu dobândit toate 
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competențele necesare. Nu există un efort real de a-i ajuta să recupereze 
materia. Pentru că fiecare nivel de achiziții de competențe depinde de nivelul 
anterior, acest decalaj se adâncește pe măsură ce trece timpul. Ei se vor 
simți tot mai străini față de ce se întămplă la școală, vor lipsi tot mai mult, 
în unele cazuri ajungând ca participarea lor să fie doar pe hârtie. Astfel, nu e 
neobișnuit ca mai ales în mediul rural copii să fie chiar cu unul, doi, sau chiar 
trei-patru ani sub nivelul anului în care sunt înscriși. Dacă nu abandonează 
formal școala între timp, lipsa de competență se vede doar la examenele 
naționale de clasa a 8-a sau a 12-a. Aproximativ un sfert din elevii de clasa a 
8-a, cât și de-a 12-a nu promovează evaluările naționale.

În ultimii ani, pandemia a accentuat acest fenomen al pierderilor de învățare. 
O suită de factori a făcut ca mulți elevi să continue școala într-un mod foarte 
superficial în timpul în care au fost închise școlile: lipsa echipamentelor 
digitale atât în rândul elevilor cât și al profesorilor, lipsa competențelor 
digitale ale elevilor, părinților și profesorilor, limitările ce țin de predarea 
unei ore online fără un instrument care sa ia locul demonstrativ al tablei, 
lipsa condițiilor de studiu acasă pentru unele locuințe supraaglomerate, 
dezinteresul familiei pentru școală. 

Deși pierderile generate sunt aproape imposibil de recuperat în totalitate, 
ele mai pot fi ameliorate parțial prin programe de educație remedială. Multe 
ONG-uri din domeniul educației au organizat astfel de programe pentru 
copiii cei mai afectați de aceste pierderi, atât față în față cât și online. În 
semestrul doi al anului școlar 2020-2021 Ministerul Educației a finanțat 
activități de educație remedială în peste 2000 de școli pentru 168.000 de 
elevi din ciclurile primare și gimnaziale în situație de risc de abandon școlar.

O problemă cu multe programe de activități remediale este că le-a lipsit o 
metodă de evaluare a cunoștințelor reale ale copiilor și stabilirea unui plan 
individual de lucru. În absența unei evaluări corecte a fiecărui elev, a unui 
plan personalizat și a unei metode testate de intervenție care dă rezultate, 
orele remediale nu au fost foarte diferite de orele de la clasă, iar acumularea 
de cunoștințe nu a fost substanțială.
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE RELUARE ȘI
CONTINUARE A STUDIILOR NU ESTE
IMPLEMENTAT LA SCARA LA CARE ESTE NEVOIE 

Programul ”A doua șansă”, un program permanent realizat de mai bine 
de 10 ani într-o rețea de școli din România se adresează adolescenților, 
tinerilor și adulților proveniți din medii sociale diverse și cu vârste variate, 
care nu au urmat sau nu au finalizat învățământul primar și gimnazial. 
Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării 
și finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoite să-și întrerupă 
eventualele activități profesionale sau familiale în care sunt angrenate. 
Nu există o limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie 
în acest program. Condiția este ca aceștia să fi depășit cu cel puțin 4 ani 
vârsta corespunzătoare clasei. 

Cursurile se pot desfășura după mai multe variante de orar (în timpul 
săptămânii după-amiaza sau seara, sâmbăta sau în timpul vacanțelor 
școlare etc.) în funcție de posibilitățile cursanților și ale cadrelor didactice. 
Sunt planificate ore pentru consultații individuale la dispoziția elevilor. 
Programul este unul flexibil, presupune un sistem pe bază de credite și are 
un curriculum modular. Durata medie este de 2 ani pentru învățământul 
primar și 4 ani pentru cel gimnazial, dar durata poate fi micșorată dacă 
elevii dobândesc mai repede competențele necesare. 

Acest program nu este suficient promovat și nici nu i s-au alocat suficiente 
resurse pentru a deservi un număr mai mare de persoane. Conform 
raportului anual al Ministerului Educației în acest program au luat parte în 
anul 2020-2021 10.884 de cursanți pentru școala primară respectiv un 
număr de 4.532 de cursanți pentru gimnaziu.
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FINANȚARE
SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ESTE SUBFINANȚAT

FINANȚAREA ȘCOLILOR DEPINDE DE RESURSELE 
ȘI PRIORITĂȚILOR AUTORITĂȚILOR LOCALE

România are al doilea cel mai mic buget alocat educației dintre țările 
europene, raportat la PIB. În 2020 România a cheltuit 3.6% din PIB pe 
educație, media europeană fiind de 4.7%. Nivelul scăzut de finanțare 
reflectă atât subfinanțarea la nivelul politicilor educaționale naționale cât și 
subfinanțarea la nivel local sau regional. 

Începând cu anul 2011, de când este în vigoare legea actuală a educației, 
finanțarea de bază, de la bugetul de stat, a școlilor se face în funcție de 
numărul de elevi (per capita). Finanțarea de la nivel central acoperă salariile, 
costul cu formarea continuă a cadrelor didactice și cheltuielile curente, dar 
nu acoperă nevoile de echipamente, reparații și renovări sau alte tipuri de 
cheltuieli care ar crește calitatea serviciilor educaționale.

Pe lângă finanțarea de la bugetul de stat în funcție de numărul de elevi, 
școlile au o sursă complementară de finanțare de la autoritățile locale. Este în 
sarcina autorităților locale să suporte cheltuielile cu reparațiile și renovările, 
transportul elevilor și al cadrelor didactice, să gestioneze internatele, 
cantinele, bursele, cât și activitățile extrașcolare. Dar aprobarea fondurilor 
pentru aceste cheltuieli este la latitudinea consiliului local. Din lipsa banilor 
sau din cauza neprioritizării educației, aceste cheltuieli sunt deseori respinse. 
Acesta este un alt mod de manifestare a inechității față de copiii din zona 
rurală sau din localitățile mai puțin bogate, unde dezavantajul din familie sau 
comunitate este accentuat de lipsa de resurse sau interes a autorităților. 

Școlile mai pot avea bani și din venituri proprii, cum ar fi: activități 
comerciale, donații, sponsorizări etc. Școlile din orașele mai bogate sunt clar 
avantajate, lucru care sporește inegalitățile dintre mediul urban și rural și pe 
criterii socio-economice.
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SISTEMUL PARALEL AL MEDITAȚIILOR 
ADÂNCEȘTE INECHITATEA ÎN EDUCAȚIE

În afară de sistemul oficial de școlarizare, mai există și un sistem de 
meditații, semi-legal și informal. Deseori copiii reiau materia într-un cadru 
informal, chiar cu profesorul de la clasă, cu implicații asupra relației profesor-
elev din învățământul de stat obligatoriu și gratuit. Meditațiile sunt atât de 
larg răspândite încât chiar și familiile cu situații economice mai modeste 
fac eforturi financiare mari pentru a-i trimite pe copii la meditații, pentru 
ca aceștia să nu rămână în urmă față de colegii lor, într-o practică devenită 
“normă”. Un sondaj derulat de organizația Salvați Copiii în 2022 indică 
faptul că aproximativ 60% dintre copiii fac meditații la cel puțin o materie. 
Acest fenomen adâncește dezavantajul copiilor din medii socio-economice 
defavorizate, ale căror familii nu-și permit nici să le asigure cele necesare ca 
să frecventeze școala, cu atât mai puțin resurse pentru meditații private.

DOTĂRILE ȘCOLILOR ȘI
SERVICIILE DE SUPORT
LIPSA DOTĂRILOR ÎN SPECIAL ÎN MEDIUL RURAL
Majoritatea școlilor nu dispun de toate dotările necesare unui proces 
educațional în condiții optime: laboratoare, biblioteci, săli de sport, echipamente 
digitale. Lipsa dotărilor este cea mai accentuată în mediul rural. Un raport al 
Băncii Mondiale (2018) arată că 40% din școlile primare sau gimnaziale din 
mediul rural sunt dotate cu biblioteci, comparativ cu 80% din mediul urban. 
Peste 348.000 de elevi înscriși în școlile din mediul rural sunt afectați de lipsa 
bibliotecilor, comparativ cu circa 152.000 de elevi din mediul urban.

Diferențele dintre mediul rural și cel urban se reflectă și în lipsa 
laboratoarelor: Doar 28% din școlile din mediul rural mediul rural și 70% 
dintre școlile din mediul urban sunt dotate cu laboratoare. Situația sălilor de 
sport ilustrează încă o dată aceste diferențe, prin numărul școlilor gimnaziale 
care dispun de sală de sport din mediul rural (32%) și numărul celor din 
mediul urban (71%). (World Bank, 2018)
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LIPSA ACCESULUI LA ECHIPAMENTE IT 

SERVICIILE DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE 
SUNT INSUFICIENTE

Lipsa accesului la echipamente a fost indicată drept cea mai importantă 
problemă în perioada pandemiei Covid-19, având în vedere că aceasta 
este o condiție de bază pentru a putea participa în învățământul online. 
Raportul ”Învățarea la distanță. Anchetă cu privire la activitățile educaționale 
desfășurate în România, în perioada suspendării cursurilor școlare față în 
față” derulat de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație - Unitatea 
de Cercetare în Educație arată că cei mai afectați de lipsa echipamentelor 
IT sunt copiii din mediul rural, aceasta fiind și bariera principală în procesul 
educațional în primul an de pandemie. 

Conform aceluiași studiu, smartphone-ul este cel mai des folosit instrument 
în educația online, fapt semnalat și de profesori, elevi și părinți. Rata de 
penetrare mare a smartphone-urilor în România reprezintă un avantaj în 
asigurarea accesului, respectiv permite unui număr mai mare de elevi să 
participe, cel puțin la nivel nominal și de prezență la cursuri. Această situație 
în schimb prezintă și ea mai multe dezavantaje. Limitările tehnice ale unui 
telefon nu permit o calitate ridicată a procesului educațional. Chiar dacă 
telefonul permite accesarea orelor online, este dificilă predarea, trimiterea 
temelor sau evaluările.

Raportul mai menționează că echipamentul potrivit (PC sau laptop) este 
mai rar întâlnit. Aproximativ un sfert din populația de elevi nu are acces nici 
la laptop nici la PC. Dintre cei care dețin unul dintre aceste echipamente 
aproape jumătate din copii nu dețin unul personal, ci împart echipamentul cu 
ceilalți membri ai familiei. 

Serviciile de informare, consiliere și orientare la nivelul învățământului 
preuniversitar sunt asigurate, în principal, de rețeaua de consilieri 
coordonată de Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională. 
La nivelul țării sunt sunt puțin peste 3000 consilieri școlari, norma legală 
de copii alocați unui consilier fiind de 600 de elevi. Consilierii au cabinete 
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de asistență psihologică în unele școli mai mari dar pot deservi mai multe 
școli. Puțini elevi știu că au acces la aceste servicii, ce presupun ele și unde 
îi găsesc pe consilieri. Elevii din zona rurală sunt din nou dezavantajați, unde 
prezența consilierilor este o excepție.

Evaluarea cerințelor educaționale speciale se face într-un singur loc la 
nivel județean, în Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională. 
Deoarece nu există un consilier la nivel de școală, iar profesorii nu sunt 
pregătiți să identifice elevii cu nevoie speciale, acești copiii nu au acces la o 
evaluare și ratează șansa adaptării procesului educațional pentru nevoile lor 
și șansa unor ajutoare financiare la care au dreptul. Trebuie să menționăm 
că dreptul la un parcurs adaptat este în multe cazuri unul de principiu, 
pentru că în realitate lipsa specialiștilor și a instruirii cadrelor didactice din 
învățământul de masă face dificilă sau chiar imposibilă adaptarea procesului 
de învățare pentru copilul cu certificat CES. 

În situația în care copilului din zona rurală i se recomandă o evaluare la 
Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului 
Județean de Resurse și Asistență Educațională, acesta va trebui să ajungă 
în reședința de județ pentru acest lucru. Pentru familiile dezavantajate 
mijloacele financiare reduse, lipsa mijloacelor de transport și lipsa de 
informare sunt doar unele din piedicile în calea realizării acestei evaluări.

LIPSA ASISTENȚEI MEDICALE ÎN ȘCOLI, 
ÎN SPECIAL ÎN ZONA RURALĂ
Starea de sănătate fizică, psihică și dentară a copiilor este un alt motiv 
pentru care copiii lipsesc de la școală. Conform legii, elevii au dreptul de 
a beneficia de asistență medicală primară în cadrul școlilor pe care le 
frecventează. Cu toate acestea, rețeaua medicilor școlari este una extrem de 
restrânsă, subfinanțată și deficitară în resursa umană, lăsând descoperită 
aproape în totalitate componenta de prevenție și promovare a sănătății 
copiilor în mediul școlar. Mediul rural este și la acest aspect puternic 
defavorizat.
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Conform datelor oferite de Institutul Național de Statistică (2021), în anul 
2020 existau 2012 cabinete medicale școlare, dintre care doar 16 se aflau 
în mediul rural - un număr îngrijorător luând în calcul faptul că în anul 2020 
46.1% din români locuiau în mediul rural (Institutul Național de Statistică, 
2020). În mediul rural, acolo unde nu există cabinete de medicină școlară în 
unitățile de învățământ, dreptul școlarilor, respectiv al preșcolarilor privind 
acordarea asistenței medicale gratuite și promovarea unui stil de viață 
sănătos, se realizează în teorie prin medicii de familie și medicii stomatologi 
din localitățile respective sau din localități apropiate. În mediul rural, 
acoperirea cu medici de familie sau medici stomatologi este la rândul ei 
deficitară.

MULȚI ELEVI CARE FAC NAVETA
NU AU OPȚIUNI DE TRANSPORT 

Distanța până la școală și lipsa serviciilor de transport sunt deseori motivele 
pentru rata ridicată de abandon școlar și ratele ridicate de absenteism 
pentru elevii dezavantajați. Este demonstrat faptul că timpul petrecut de 
elevi până la școală afectează performanța elevilor, atenția lor în timpul 
orelor și rata părăsirii timpurii a școlii. Costurile ridicate ale transportului, 
timpul de navetă și posibilele îngrijorări legate de siguranța în timpul 
transportului au ca rezultat o rată mai mare de părăsire timpurie a școlii 
și de absenteism, cu efect disproporționat asupra zonelor marginalizate 
și a elevilor romi. În plus, elevii cu dizabilități fizice sunt afectați în mod 
disproporționat de navetă și de distanța până la școală. 

Pe rutele mai puțin practicate unde nu există transport public județean 
este în sarcina primăriei să organizeze transportul copiilor spre școlile unde 
învață. În multe cazuri primăria nu-și permite sau prioritizează organizarea 
transportului.
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TRANSPORTUL ELEVILOR CARE FAC NAVETA 
NU ESTE DECONTAT INTEGRAL

Deși legea educației 1/2011 prevede transportul gratuit al elevilor ca 
măsură de facilitare a accesului la educație, o serie de modificări legislative 
din ultimii ani au modificat sau restrâns acest drept. OUG 50/2020, care este 
în vigoare și astăzi, a instituit o procedură paralelă cu cea a gratuității, care 
prevede decontarea costurilor transportului. Din cauza regulilor stricte în 
legătură cu numărul de kilometri (maxim 50km) și costul maxim pe kilometru 
decontat, acest decont plafonat nu acoperă nici jumătate din cheltuielile 
elevilor.

Potrivit unui sondaj realizat în toamna anului trecut de Consiliului Național 
al Elevilor, din totalul elevilor navetiști, pentru 43.9% nu s-au decontat 
cheltuielile, în timp ce pentru 26% s-au decontat parțial. Doar 30.2% dintre 
elevii navetiști au primit banii integral pentru transport.

 Cu Ochii pe Educație este un grup de inițiativă al elevilor care a publicat 
Raportul “Naveta, minoritățile și ilegalitățile” pentru anul școlar 2020-2021. 
Acesta se bazează pe răspunsurile date de Inspectoratele Școlare Județene, 
respectiv Inspectoratului Școlar Municipal București la cereri în baza legii 
nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Din 
răspunsurile celor treizeci și trei de inspectorate care au răspuns la cereri 
privind numărul de deconturi pe care le-au făcut reiese că doar 70.000 de 
elevi din cei 430.000 estimați primesc decont, adică în jur de 16%.

LIPSA DE COMPETENȚE DIGITALE ALE PROFESORILOR
Lipsa competențelor digitale în rândul profesorilor s-a manifestat, printre 
altele, în dificultatea de a utiliza instrumente educaționale digitale. Doar 50% 
dintre profesori folosesc o platformă de educație online propriu-zis (de tipul 
Google Classroom, Moodle, Edmondo, Kinderpedia). Diferențele rural-urban 
sunt vizibile și la nivelul competențelor digitale ale profesorilor, utilizarea 

RESURSA UMANĂ
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unei platforme de educație online în primul val al pandemiei fiind raportată 
în 62% din școlile urbane și doar 39% în școlile rurale, conform unui sondaj 
realizat de Unitatea de Cercetare în Educație.

LIPSA UNEI STRATEGII UNITARE DE PREDARE 
ONLINE ÎN TIMPUL PANDEMIEI

PROFESORII NU AU COMPETENȚELE NECESARE 
PENTRU A CREA UN MEDIU INCLUZIV

Lipsa unei strategii unitare de predare online a adâncit diferențele dintre 
rural-urban și a dus la o lipsă de coerență a sistemului educativ pe perioada 
anului 2020-2021. Nu a existat un set de recomandări oficiale cu privire 
la care platformă ar trebui folosită de corpul profesoral. Problema nu a 
devenit mai clară odată cu trecerea timpului deoarece odată cu avansarea 
perioadei pandemice doar aproximativ 44% dintre școli au căzut de acord 
asupra folosirii unei singure platforme la nivel de școală. În 60% dintre cazuri 
această decizie a fost lăsată la latitudinea profesorilor de clasă. Disconfortul 
profesorilor în utilizarea tehnologiilor noi dublată de inaccesibilitatea 
acestora pentru copiii au făcut ca multe ore sa fie anulate și înlocuite cu 
studiu individual și trimiterea temelor pe WhatsApp.

În asigurarea unui acces echitabil la educație un rol foarte important le 
revine profesorilor. Pe de altă parte, și ei trebuie formați ca să își dezvolte 
capacitatea de a identifica nevoile elevilor, de a gestiona diversitatea în clasă 
și a crea un mediu incluziv. Mai mult decât atât, ei trebuie să știe cum să 
relaționeze cu părinții și să-i implice în educația copilului. Tot profesorului îi 
revine rolul de a crea un mediu pozitiv de învățare care încurajează o stare 
de bine, promovează cooperarea și solidaritatea între elevi și îi învață să 
abordeze critic procesul de învățare, cultivând autodeterminarea și reziliența.

Profesorii nu sunt toți la fel de bine pregătiți și sunt diferențe mari la nivelul 
cunoștințelor, dar și la nivel de abordare pedagogică. Calitatea pregătirii 
unora dintre cadrele didactice este ilustrată și de performanța la concursurile 
pentru titularizare în învățământ. La aceste concursuri naționale, mai puțin 
de 50% dintre candidați obțin nota de trecere.
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Educația incluzivă nu face parte din formarea inițială a profesorilor, decât 
dacă aceștia urmează un program de studiu dedicat. Multe dintre investițiile 
făcute în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice au un impact 
nesemnificativ asupra calității serviciilor educaționale oferite deoarece 
cursurile de formare profesională nu sunt dublate de un mecanism de 
monitorizare și evaluare a măsurii în care formarea a adus un spor calitativ 
activității didactice. Deși cadrele didactice din România au obligații legate 
de dezvoltare profesională continuă, aceste cursuri nu sunt suficient 
de adaptate la nevoile lor și de multe ori au un caracter de formalitate.. 
Lipsesc sau au o pondere redusă cursurile în domenii precum dezvoltarea 
competențelor digitale pentru predare, abordarea individualizată a 
învățării, educația elevilor cu nevoi speciale sau dezvoltarea competențelor 
transversale.

PERFORMANȚA ÎN LUCRUL CU COPIII DEZAVANTAJAȚI 
NU ESTE RECUNOSCUTĂ LA NIVELUL PROFESIEI

 LIPSA PROFESORILOR CU COMPETENȚE RIDICATE 
DIN MEDIUL RURAL 

În evaluarea activității profesorilor nu este recunoscută importanța 
activității didactice cu copiii în risc de eșec școlar. Indemnizația de merit, 
prin care anual 16% dintre profesori, directori, inspectori și personalul 
auxiliar primesc 25% în plus la salariu încurajează o concentrare restrânsă 
asupra performanței școlare și nu stimulează creșterea echității. Cele 
4 criterii pentru acordarea gradației cuprind: performanțe deosebite în 
inovarea didactică/management educațional, organizarea de activități 
extracurriculare și implicarea în proiecte externe, programe de formare 
profesională, contribuția la dezvoltarea instituțională.

Atât profesorii cu experiență și cu rezultate bune la clasă, cât și profesorii 
tineri, formați cu noile metode preferă să locuiască și să își desfășoare 
activitatea în mediul urban. Profesorii formați recent, care sunt într-
un contact direct cu inovațiile din educație și o varietate mai mare de 
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metodologii, precum și cei care au o disponibilitate mai mare și resurse 
pentru inovare sau modernizare, se îndreaptă către școlile cu finanțare 
robustă din mediul urban. Acest fenomen dezavantajează disproporționat 
și accentuează problemele din mediul rural, unde majoritatea profesorilor 
au fost formați înainte de anii 1990, după metodologiile și valorile specifice 
acelei perioade, și care în bună parte se apropie din ce în ce mai mult de 
vârsta de pensionare. Majoritatea cadrelor cu vârste mai înaintate sunt în 
mediul rural, ceea ce ridică probleme majore sistemului educațional care în 
următorii ani va fi nevoit să identifice metode de a face predarea la sat mult 
mai atractivă pentru noile generații de profesori. 

COPIII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE (CES)
Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt copiii care din cauza unei 
dizabilități sau a unei particularități a stilului cognitiv și de învățare au 
nevoie de adaptarea procesului de predare. Copiii cu CES pot prezenta 
tulburări specifice de învățare, deficiențe mintale ușoare, accentuate sau 
severe, deficiențe senzoriale (vizuale, auditive), dizabilități fizice motorii si 
neuromotorii. În anul școlar 2018-2019, existau 66.274 de copii cu certificat 
CES încadrați în învățământul preuniversitar românesc (2,3% din copiii de 
vârstă școlară). Însă cercetarea calitativă a Băncii Mondiale indică existența 
unui număr mai mare de elevi care nu au certificat CES.

Copiii cu nevoi diferite de învățare, sunt încadrați ca CES în urma unei 
evaluări speciale în cadrul Serviciului de Evaluare, Orientare Școlară și 
Profesională (S.E.O.S.P) la Centrele Județene de Resurse și Asistență 
Educațională (CJRAE). Precizăm, că trebuie făcută distincția între certificatul 
CES și certificatul de încadrare în grad de handicap. Astfel, certificatul CES 
ajută strict pentru orientarea școlară și este legat de nevoile particulare de 
învățare, pe când certificatul de handicap atestă dizabilitatea în sine. Dacă un 
copil are certificat CES nu înseamnă că are automat și certificat de handicap 
și nici invers. 

Pe baza certificatului CES copiii au o serie de drepturi care pot fi împărțite 
în două categorii: drepturi educaționale și drepturi financiare. Conform 
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legii educației 1/2011 drepturile financiare cuprind: “asigurarea alocației 
zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei 
și a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul 
de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau 
centrele de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din 
cadrul direcțiilor generale județene/a municipiului București de asistență 
socială și protecția copilului“. În cazul copiilor cu handicap, infectați cu 
HIV sau bolnavi de SIDA, cuantumul sumelor corespunzătoare drepturilor 
financiare se majorează cu 50%.

În ceea ce privește drepturile educaționale, certificatul de orientare școlară 
și profesională permite orientarea copilului spre una din următoarele opțiuni: 
o școală specială, o clasă specială în cadrul unei școli de masă, predare pe 
baza unui curriculum adaptat în cadrul unei clase normale din învățământul 
de masă, sau (dacă copiii nu se pot deplasa) școlarizare la domiciliu. Elevul 
poate beneficia de profesor de sprijin/ itinerant, dacă școala dispune de un 
astfel de profesor. Conținutul procesului instructiv-educativ este adaptat 
nevoilor copilului cu CES, iar evaluarea se face ținând cont de capacitățile 
reale ale copilului. Drepturile se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă 
la școala la care este înscris copilul cu CES, în perioada 1-30 septembrie a 
fiecărui an școlar.

NU EXISTĂ UN SISTEM DE SCREENING AL 
COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 
În România, lipsa resursei umane determină și faptul că doar cei care 
au multiple abateri sau greutăți mari de adaptare/urmarire a planului 
educațional standard sunt direcționați către o evaluare și stabilirea condiției 
de CES. Această situație se agravează și mai mult dacă dizabilitatea 
elevului nu este una vizibilă, așa numitele “dizabilități ascunse” (disgrafie, 
dislexie, daltonism, probleme de sănătate mintală, probleme de învățare, 
bolile autoimune, dureri cronice). De cele mai multe ori cauzele lipsei de 
performanță sunt puse pe seama faptului că elevul “nu dorește” sau “nu 
dorește destul de tare” să se conformeze. În cazul acestor copii, nevoia și 
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gravitatea situației devine aparentă doar în cazul în care un aparținător 
duce copilul pentru a fi diagnosticat sau dacă unul dintre educatori insistă 
că acesta ar trebui evaluat. De multe ori și în aceste cazuri se preferă o 
situație “de compromis” în care vina îi este atribuită elevului pentru că “nu 
ține pasul” și este recomandată mutarea lui/ei într-o clasă “mai puțin bună”. 
Unii profesori/ învățătorii nu doresc să recomande copilul spre o evaluare 
CES deoarece acest certificat le-ar da mai mult de lucru, fiind nevoie de o 
adaptarea a curriculumului și a evaluării pentru acești copiii.

PROFESORII NU ȘTIU SĂ LUCREZE LA CLASĂ CU 
COPIII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE (CES)
În România doar copiii cu deficiențe grave sunt înscriși în școlile speciale. Aici 
profesorii sunt specializați prin cursuri de formare inițială în acest domeniu 
(programe de licență sau master). 
Copiii cu deficiențe ușoare sau medii sunt înscriși în învățământul de masă, 
unde ar trebui să beneficieze de un Program de Intervenție Personalizat, 
adică adaptarea de către profesorul de la clasă a curriculumului și a 
metodelor de evaluare pentru ritmul de învățare și nevoile copilului. 
Profesorii din școlile de masă însă nu au formare inițială în lucrul cu copiii cu 
dizabilități, iar un procent mic urmează un curs de formare continuă. Aceste 
cursuri însă nu au calitatea necesară ca să constituie o pregătire adecvată 
în a lucra cu acești copii. Programul de Intervenție Personalizat este tratat 
superficial, și se repetă pentru majoritatea copiilor cu CES, nefiiind cu 
adevărat adaptat. Verificarea acestor activități de către inspectoratele 
școlare se face la rândul ei superficial, la nivel de completare de documente 
fără verificarea competențelor dobândite de copii. Copii cu certificat CES nu 
sunt de regulă lăsați repetenți/corigenți, astfel că în absența unei evaluări 
reale, aceștia promovează clasa, iar golurile de cunoștințe și competențe 
se tot adâncesc. Mulți ajung să renunțe la școală și puțini promovează 
examenul de bacalaureat. Lipsa de adaptare a învățământului de masă 
pentru copiii cu CES este mult mai evident la liceu sau școala profesională. 
Jumătate din copiii cu CES înscriși în învățământul de masă la nivelul 
învățământului preuniversitar primar și secundar inferior (școala primară 
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și gimnaziu) nu se mai regăsesc în cifrele de școlarizare ale învățământului 
secundar superior (liceu). Lipsa de pregătire în a lucra cu copiii cu nevoi 
speciale îi face pe mulți reticenți în a recomanda o evaluare CES copilului care 
are dificultăți în a ține pasul cu restul, deoarece l-ar implica pe profesor în 
mod formal în dezvoltarea și predarea unui curriculum adaptat.

NU EXISTĂ PERSONAL SPECIALIZAT SUFICIENT 
PENTRU COPIII CU CES ÎN ȘCOLILE DE MASĂ
Potrivit Strategiei naționale pentru promovarea și protejarea drepturilor 
copiilor, în anul școlar 2019-2020 din cei 68.832 elevi cu cerințe 
educaționale speciale și/sau dizabilități, 43.910 erau integrați în 
învățământul de masă, iar 24.922 în învățământul special. Pentru integrarea 
acestora, în anul școlar 2019 – 2020, la nivel național erau încadrate 1.429 
de cadre didactice de sprijin, 2.196 de profesori consilieri școlari și 601 
profesori logopezi. Aceste cifre reprezintă un efectiv al personalului de sprijin 
sub normele legale. 

Profesorii itineranți sau de sprijin sunt cadre didactice specializate în lucrul 
cu copiii cu CES și aceștia ar trebui sa asiste copiii cu CES din școlile de masă 
cât și familiile acestora și personalul didactic. Ei ar trebui să ajute profesorul 
de la clasă cu redactarea unui Program de Intervenție Personalizat pentru 
fiecare copil, să asiste copiii la unele ore din clasă și suplimentar în cabinetul 
personal. Deși rolul acestuia specialist ar fi unul cheie, foarte multe școli nu 
au angajat un profesor de sprijin chiar dacă au copii certificați cu CES înscriși. 
Normele legale prevăd un număr de 8-12 copii cu deficiențe medii/ușoare 
sau 4-6 cu deficiențe mai grave per profesor. Acești profesori lipsesc din 
multe școli și există diferențe mari între județe (de la un profesor la 20 de 
copii până la un profesor la 300 de copii). Foarte puține școli din mediul rural 
au un profesor de sprijin.

Foarte mulți copii cu CES înscriși în școlile de masă ar beneficia de terapii 
specializate pentru deficiența de care suferă, terapii care ar susține în mod 
complementar procesul de învățare. Cu toate acestea doar în școlile speciale 
se găsesc și terapeuți specializați.
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TRASEUL ȘCOLAR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR AFECTEAZĂ ȘANSELE DE 
A FI ADMIS LA UNIVERSITATE
În timp ce studiile universitare sunt pentru o mare parte din oameni cheia 
către un nivel de trai satisfăcător, România are cel mai mic procent de 
absolvenți de studii universitare în segmentul de tineri între 30 și 34 de ani 
dintre țările Uniunii Europene, 25% față de nivelul mediu european de 40%. 
Nu putem vorbi de acces la studii universitare fără să ne uităm la problemele 
de acces și calitate din educația preuniversitară. Ca să se poată înscrie la 
universitate, tinerii trebuie să fi absolvit toate cele trei cicluri: primar, secundar 
inferior (gimnaziu) și secundar superior (liceu), să se fi înscris și să fi promovat 
examenul de bacalaureat. În plus, achizițiile de cunoștințe și competențe 
trebuie să fie suficient de solide pentru ca aceștia să poată finaliza studiile. 

Criteriile geografice, instituția de învățământ absolvită și specializarea 
urmată, cât și apartenența la un grup vulnerabil afectează decisiv 
probabilitatea ca un elev să promoveze liceul și să se înscrie la universitate. 
Dintr-un studiu care analizează unde se pierd pe drum elevii până la 
accesarea studiilor universitare, aflăm că în timp ce jumătate din populație 
locuiește în mediul rural, doar 35% din studenții provin din mediul rural. Un 
număr foarte mic de elevi care urmează filiera tehnologică în liceu ajung 
să facă o facultate. Doar 45.7% promovează dintre aceștia bacalaureatul, 
comparativ cu 87.5% și 78.6% pentru filierele teoretice și vocaționale. Deși 
elevii din filiera tehnologică reprezintă 40% din totalul elevilor de liceu ei vor 
reprezenta doar 20% din studenți.

Din același studiu aflăm că un procent foarte mic dintre elevii care 
frecventează cursuri liceale part-time sau de seară promovează examenul 
de bacalaureat. Dintre 17.305 de studenți înrolați în ultimul an de liceu 
doar 781, mai puțin de 5% au promovat bacalaureatul. În ceea ce privește 
minoritatea romă, deși după estimările Consiliului European, aceasta 
constituie mai bine de 10% din populația României, ea reprezintă doar 0.2% 
din numărul de studenți.

UNIVERSITĂȚI 
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UNIVERSITĂȚILE NU SUNT ADAPTATE 
PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

SISTEMUL DE ADMITERE LA UNIVERSITATE 
ESTE BIROCRATIC, IAR INFORMAȚIILE DESPRE 
PROGRAME ȘI PROCEDURI NU SUNT UȘOR ACCESIBILE

Lipsa de sprijin adecvat pentru persoanele cu dizabilități în învățământul 
preuniversitar face ca multe dintre acestea să nu fie suficient de bine 
pregătite pentru a putea urma studii universitare. Puțini elevi cu dizabilități 
participă la sau promovează examenul de bacalaureat, și mai puțini ajungând 
să urmeze studii universitare. Conform unui raport al Băncii Mondiale doar 
7% din studenții români declară că au o dizabilitate, afecțiune cronică sau 
alte limitări de natură funcțională, în timp ce în unele țări europene procentul 
este de peste 20%. Conform aceluiași raport, mai puțin de jumătate din 
universitățile din România au politici speciale pentru studenții cu dizabilități. 
Studenții cu dizabilități nu au locuri rezervate în 5 din 6 universități și nu au 
locuri rezervate în căminele studențești la 2 din 3 universități. În plus, doar 
3% dintre locurile de cazare sunt adaptate nevoilor studenților cu dizabilități. 

Până de curând, modalitatea de înscriere la facultate implica deplasarea la 
universitate și depunerea unui dosar la birourile acesteia cât și plata unor 
taxe la ghișeu. Acest dosar trebuia să conțină copii legalizate după mai 
multe documente oficiale. Studenții pierdeau timp și bani pe transport, 
cazare și eventual ratau înscrierea la alte universități dacă se aflau mai 
departe geografic sau dacă sesiunile de admitere se suprapuneau. Recent, 
majoritatea universităților au trecut la un sistem online de pre-înscriere, 
depunerea documentelor în format fizic fiind însă o cerință la confirmarea 
locului. În acest scop, fiecare universitate și-a dezvoltat propria platformă 
de depunere a dosarelor, candidații trebuind să gestioneze multiple conturi, 
termene și cerințe în ceea ce privește documentele necesare. Procesul 
de admitere este în continuare fragmentat, birocratic și intimidant pentru 
majoritatea absolvenților de liceu.
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ELEVII NU SUNT PREGĂTIȚI SĂ ALEAGĂ 
O FACULTATE CARE LI SE POTRIVEȘTE
Elevii nu sunt ajutați să-și înțeleagă aptitudinile și să-și descopere 
interesele pe care să le coreleze cu viitoare profesii. Serviciile de consiliere 
vocațională nu sunt dezvoltate și promovate în cadrul liceelor și foarte 
puțini elevi apelează la consilierul școlar pentru astfel de explorări. Elevii 
nu au unde să exploreze toate opțiunile posibile de cariere și meserii și de 
obicei aleg din exemplele pe care le văd în jurul lor. În calitate de studenți, 
mulți realizează că alt program li s-ar fi potrivit mai bine, dar nu au fost 
expuși la opțiunea asta destul de devreme. Materiile mai specializate sunt 
studiate ca discipline opționale și nu sunt tratate cu seriozitate în liceu, 
accentul fiind pus pe materiile de bază (română, matematică) care se 
testează prin evaluări naționale. Ei pierd astfel șansa unei înțelegeri mai 
complexe a lumii în care trăiesc.

Există o carență la nivel de informare și consiliere în rândul universităților. 
Acestea nu explică destul de bine în descrierea programelor cum sunt 
acestea legate cu piața muncii. În alte țări, universitățile expun și în procente 
tipurile de profesii urmate de absolvenți, cât și intervalele salariale ale 
acestora.

Cu excepția unor programe foarte specifice, cum ar fi dreptul sau medicina, 
elevii de liceu nu știu ce fel de locuri de muncă au cei care au diplome în 
acest domeniu. Elevii trebuie să înțeleagă că foarte puțini care studiază 
științe politice de exemplu, ajung să profeseze ca politicieni, jurnaliști sau 
analiști politici. Nefiind corelat cu așteptările lor, este comun ca absolvenții 
de facultate să abandoneze programul și ca absolvenții să profeseze în alt 
domeniu decât cel în care au studiat sau să reînceapă o facultate sau un curs 
de calificare profesională mai târziu.
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SEGREGAREA COPIILOR ROMI

CURRICULA ȘCOLARĂ NU ACOPERĂ 
REPERE DIN ISTORIA ROMILOR

Cu toate că la nivel oficial segregarea etnică în școli este interzisă explicit 
din anul 2007, fenomenul segregării școlare se practică încă în multe locuri 
din România. Conform ultimului raport de țară al Comisiei Europene (2022), 
peste 50% dintre copiii romi cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani frecventează 
școli în care majoritatea elevilor sunt romi. 

În școlile segregate pe criterii etnice există mai multe deficiențe: pe măsură 
ce crește ponderea de copii romi într-o școală, descrește calitatea dotărilor 
materiale de care dispune aceasta – laboratoare de specialitate, săli de 
sport, biblioteci, calculatoare. De asemenea, datele din strategia guvernului 
pentru incluziunea romilor arată că școlile cu procent ridicat de romi dispun 
în mai mică măsură de cadre didactice calificate (27,7% din profesorii din 
școlile majoritar rome nu au calificare față de 16,5% din cele de non-rome), 
iar promovabilitatea la examenul de capacitate este mai mică în cazul școlilor 
majoritar rome. Școlile sunt adesea supraaglomerate, motivația profesorilor 
de a lucra cu copii romi este redusă, iar navetismul cadrelor didactice este 
ridicat, din cauza distanței mari până la aceste școli.

De asemenea, un obstacol în calea creării unui climat educațional 
intercultural îl reprezintă lipsa conținutului despre istoria și cultura romilor 
din curicula școlară. Astfel, există manuale de istorie care omit să ofere 
informații despre romi, respectiv, lipsesc informații despre Holocaustul 
romilor, despre sclavia romilor în Țările Române și despre participarea 
romilor la dezvoltarea patrimoniului cultural al României. Manualele școlare 
în limba romani sunt și ele insuficiente.

COPIII ROMI
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MĂSURILE LUATE PENTRU SPRIJINIREA 
COPIILOR ROMI NU SUNT SUFICIENTE 
Programul de mediere școlară constituie principala intervenție în domeniul 
educației copiilor romi. Postul de mediator școlar este adresat persoanelor 
care cunosc limba romani, au terminat cel puțin 8 clase și o formare 
acreditată de mediator și vor să joace rolul de liant între comunitate și 
școală.

Sarcina principală a mediatorului școlar este să sprijine participarea tuturor 
copiilor din comunitate la învățământul obligatoriu, prin încurajarea implicării 
părinților în educația copiilor și în viața școlii și prin facilitarea cooperării 
între familii, comunitate și școală. Conform descrierii ocupației din cadrul 
standardului ocupațional oficial, “mediatorul școlar acționează ca agent al 
comunității în relație cu școala, reprezintă comunitatea în școală și școala în 
cadrul comunității”. 

Mediatorul școlar este angajatul școlilor sau al Centrelor de Resurse 
și de Asistență Educațională. Angajarea mediatorului școlar se face la 
solicitarea școlii sau a comunității sau la propunerea inspectoratelor școlare 
județene, a autorităților publice locale, a organizațiilor guvernamentale și 
neguvernamentale. Îndrumarea metodologică a activității mediatorului 
școlar revine Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională. 
Deși rolul mediatorilor comunitari este foarte important, numărul acestora 
este foarte redus în raport cu numărul de copiii care ar putea beneficia de 
implicarea acestora.

Programul de măsuri afirmative adresat tinerilor romi (locuri distinct alocate 
în licee și universități) este insuficient susținut prin facilități asociate, astfel 
că tinerii romi, în special cei din mediul rural, după terminarea celor 8 clase, 
nu-și pot permite continuarea studiilor din lipsa resurselor financiare în 
familie. De asemenea, programele de tip “A doua șansă” pentru cei care 
au depășit vârsta corespunzătoare clasei de școlarizare nu sunt suficient 
promovate în comunitatea romă.
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DATELE ASUPRA INDICATORILOR ȘCOLARI
AI FIECĂREI ȘCOLI NU SUNT DESCHISE

EDUCAȚIA ÎN LIMBA MATERNĂ A MINORITĂȚILOR 
NAȚIONALE SUFERĂ DE PROBLEME DE ACCES 
ȘI DE CALITATE

Ministerul Finanțelor a făcut un pas important spre transparentizarea 
cheltuielilor în școli prin sistemul național de raportare, unde acestea 
raportează constant alocările bugetare și cheltuielile. Această transparentizare 
trebuie făcută si la nivelul indicatorilor școlari și al performanțelor școlare: 
câți elevi sunt înregistrați, câți abandonează școala, situația profesorilor și 
rezultatele școlare, dar și dotările și infrastructura de care dispune școala. 
Importanța datelor deschise este semnificativă. Pornind de la date ușor 
accesibile se pot lua mai simplu decizii de politici publice. Pe de altă parte, 
opinia publică poate solicita autorităților locale să aloce mai mulți bani școlilor, 
iar elevii și părinții au mai multe date pentru a lua o decizie în alegerea școlii.

Unul dintre principiile care guvernează învățământul preuniversitar este 
principiul recunoașterii și garantării drepturilor persoanelor aparținând 
minorităților naționale: dreptul la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea 
identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase. Conform legii educației, 
în fiecare localitate se organizează și funcționează unități de învățământ sau 
formațiuni de studiu cu limba de predare română și/sau, după caz, cu predarea 
în limbile minorităților național. Dacă acestea nu sunt disponibile, se asigură 
școlarizarea elevilor în limba lor maternă în cea mai apropiată localitate în care 
este posibil. Conform articolului 45 alin. (7), din Legea Educației Naționale nr. 
1/2011 elevii care, în localitatea de domiciliu, nu au posibilitatea de a învăța 
în limba lor maternă sunt sprijiniți prin decontul transportului să ajungă la cea 
mai apropiată școală cu predare în limba maternă.

Învățământul cu predare în limbile minorităților naționale presupune două 
abordări: o variantă este studiul tuturor disciplinelor în limba maternă, 
cu excepția disciplinei Limba și literatura română. A doua variantă este 

ALTE PROBLEME
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frecventarea școlilor cu predare în limba română și completarea, la cerere cu 
studiul limbii și literaturii materne, a istoriei și tradițiilor minorității naționale 
respective și educația muzicală.

Potrivit Departamentului pentru Relații Interetnice, în prezent, din cele 
20 de minorități naționale 11 beneficiază de educație în limba maternă 
(bulgară, cehă, croată, italiană, germană, maghiară, polonă, rromani, sârbă, 
slovacă, ucraineană) și 14 beneficiază de studiul limbii materne (maghiara, 
rromani, ucraineana, germana, rusa, neogreaca, bulgara, sârba, slovaca, 
ceha, turca, armeana, croata, polona). În cazul câtorva minorități, predarea 
limbii materne este asigurată de către organizațiile minorităților naționale, la 
sediile acestora. 

O problemă specială o reprezintă învățământul în limbile minorităților 
naționale care sunt dezavantajate din cauza lipsei resurselor educaționale 
în limba maternă sau pentru limba română ca a doua limbă. Ministerul 
Educației a fost de altfel amendat de Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării, pentru lipsa manualelor de limbă română speciale și a 
noilor programe școlare speciale la limba română pentru elevii din clasele 
cu predare în limba maternă maghiară, pe tot parcursul învățământului 
preuniversitar, lipsă care a contribuit “la rezultate foarte slabe ale elevilor 
din clasele cu predare în limba maternă maghiară, la examenele la limba 
și literatura română de la evaluarea națională din clasa a VIII-a și de la 
examenul de bacalaureat”. Elevii aparținând minorităților naționale au 
aceleași subiecte de bacalaureat, la proba de limba și literatura română ca 
elevii români. Nefiind limba maternă, aceasta ar trebui predată după altă 
programă, iar evaluările naționale ar trebui și ele să fie adaptate.

EDUCAȚIA COPIILOR ȘI TINERILOR MIGRANȚI 
ESTE NEGLJATĂ DE AUTORITĂȚI
Copiii și tinerii migranți proveniți din afara Uniunii Europene care stau legal 
în România au acces gratuit la sistemul educațional din România. În primul 
an ei pot participa la ore ca elevi audienți, iar din al doilea an sunt înscriși 
în sistem ca orice alt copil. Cu toate acestea, condițiile și nevoile lor sunt 
diferite și în lipsa unei abordări dedicate au dificultăți mari și specifice în 
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a-și începe sau continua educația. Situația lor ar trebui să facă obiectul unor 
programe ale Ministerului Educației și Cercetării, dar sunt în general neglijați 
de către autorități. 

O organizație neguvernamentală care se preocupă în mod special de situația 
copiilor și tinerilor migranți este Fundația Terre des Hommes. Potrivit acesteia, 
un număr de aproximativ 12.000 de copii migranți se confruntă cu lipsa 
actelor de studii, pierderea unor ani de studiu, dificultăți în acomodarea la noul 
context precum și discriminarea pe parcursul șederii în România. O problemă 
semnalată de Terre des Hommes este lipsa de preocupare a Ministerului 
Educației și Cercetării pentru situația acestora. Este ilustrativ faptul că 
Ministerul Educației nu colectează și nu publică niciun fel de date statistice 
cu privire la accesul și participarea în sistemul public de educație a minorilor 
străini, solicitanți de azil și beneficiari ai protecției internaționale. Toate datele 
publice provin de la Inspectoratul General pentru Imigrări. În țările europene 
statisticile arată că, în medie, copiii migranți au un nivel semnificativ mai 
scăzut al rezultatelor academice decât copiii cu părinți nativi dar în România nu 
dispunem de date care să confirme sau să infirme acest lucru.

Includem o listă cu provocările despre care Fundația relatează în raportul 
despre copiii migranți:

 În anul în care sunt doar audienți, copiii migranți nu au acces la 
manuale, rechizite, burse, programe de tipul „Laptele și cornul”. Nefiind 
înscriși în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România, 
aceștia nu beneficiază de finanțarea per elev de la bugetul de stat, iar 
profesorii nu le pot acorda atenția necesară în clasă și nu beneficiază de 
asistența profesorilor de sprijin.

 Au probleme psihosociale, datorită situațiilor cu care s-au confruntat, 
iar consilierii școlari sunt insuficienți sau nu sunt pregătiți să-i ajute. 

 Nu beneficiază de burse de studiu și alte ajutoare (cum ar fi chiriile 
subvenționate) ca să poată urma studiile și sunt obligați să lucreze pentru a 
se întreține. 
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 Sunt afectați de bullying, de discriminare, și au dificultăți în 
relaționarea cu profesorii, colegii de clasă și, uneori, cu părinții colegilor. 

 Nu sunt incluși în programe și proiecte care se adresează nevoilor lor 
specifice și riscă, încă o dată, să fie excluși din învățământul la distanță. Spre 
exemplu,copii migranți nu sunt eligibili pentru o tabletă gratuită, dintre cele 
distribuite de Ministerul Educației și Cercetării pentru școala online”.

COPIII INTERNAȚI ÎN SPITALE NU  
AU CONTINUITATE ÎN EDUCAȚIE

COPIII SUNT FOARTE PUȚIN CONSULTAȚI 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL

Mii de copii ajung anual în spital pentru diferite perioade. În tot acest timp, 
își pun școala pe pauză și când se întorc acasă trebuie să recupereze singuri 
materia. Conform Legii Educației spitalele în care sunt internați copii/tineri 
cu diverse boli care necesită internări mai lungi de 4 săptămâni pot solicita 
continuarea educației în spital. Astfel de grupe/clase de elevi funcționează 
din 2015 în Institutul Oncologic Prof. Dr. Al. Trestioreanu București, Spitalul 
Clinic de Urgentă pentru Copii Marie S. Curie, Institutul Clinic Fundeni și 
Centrul Național de Recuperare Neuropsihomotorie Nicolae Robanescu din 
București. Dar acestea sunt excepțiile mai degrabă decât regula, părinții 
neștiind de acest drept. Există un număr foarte redus de profesori care 
predau în spitale, membri Asociației Profesorilor și Educatorilor din Spitale 
fiind profesori în spitalele menționate. În România există și câteva spitale 
care au școli pentru copiii internați, cum ar fi școala sanatorială de la Spitalul 
de Psihiatrie Voila din Câmpina, Prahova, Școala Sanatorială Bușteni sau 
Școala Sanatorială Mangalia.

Tot în sistemul de învățământ a fost formalizat Consiliul Elevilor, o structură care 
poate da o voce elevilor în vederea exprimării opiniilor și participării la deciziile 
din sistemul educațional. Cu toate acestea, aceste structuri sunt de multe 
ori constituite fără să aibă un rol real în reprezentarea elevilor. În mediul rural 
aceste structuri sunt foarte rare. Probleme în privința participării la procesele 
consultative apar și în privința copiilor cu dizabilități, în cazul acestora lipsind atât 
mijloacele tehnice pentru facilitarea opiniei lor cât și structurile participative. 
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S O L U Ț I I



WEBSITE FACTORY: 
ȘCOALĂ

Site-uri ușor de construit pentru toate
școlile din România
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DESPRE SOLUȚIE

SCHIMBĂRI

Pentru cele mai multe dintre școli nu există o soluție simplă, utilizabilă de către 
persoane fără aptitudini tehnice și adaptată nevoilor lor specifice. Website Factory: 
Școală va fi o soluție care va permite oricărei școli să își construiască ușor un 
website care să ofere principalele tipuri de conținut de care au nevoie, pentru a 
facilita dialogul cu părinții și elevii lor.

Website Factory: Școală este o soluție unică, dezvoltată unitar, care poate fi apoi 
reutilizată de orice școală. Astfel, fiecare unitate școlară va avea posibilitatea să-și 
construiască un site care să conțină informațiile esențiale și relevante pentru o 
bună comunicare cu publicul țintă. Compusă din module simple, accesibilizate, 
care facilitează publicarea de informații, resurse utile, date despre școală, cu 
template-uri predefinite, această soluție vine în sprijinul tuturor școlilor, pro-bono 
pentru a le ajuta să comunice mai eficient.

O comunicare mai eficientă a școlii cu informații pentru elevi, părinți, autorități 
locale și chiar donatori
O mai bună promovare a activităților și serviciilor dedicate elevilor: Consiliului 
Elevilor, consilierea școlară, activități extrașcolare
Posibilitatea de a primi donații prin site



ÎNSCRIERE LA ȘCOALĂ 2.0

Ghid complet de înscriere
în învățământul preuniversitar
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SCHIMBĂRI

Lipsa de informații clare și concise care să descrie procedurile birocratice și pașii de 
urmat pentru a te înscrie la școală produc multă frustrare părinților. Diversitatea 
situațiilor particulare ale multor familii fac acest proces unul foarte dificil și 
complicat. Platforma de înscriere la școală este un instrument simplu de folosit, 
construit ca o suită de arbori decizionali care ajută fiecare părinte să urmeze cât mai 
eficient toți pașii necesari pentru a-și înscrie copilul la o unitate de învățământ din 
sistemul preuniversitar sau pentru a face un transfer între două școli fără stresul de 
a rata un deadline sau de a nu avea un dosar complet la dispoziție. 

Parcurgerea de către părinți cu mai multă eficiență și siguranță a procesului 
înscrierii la școală
Mai puțin timp pierdut și mai puține greșeli, telefoane, și drumuri inutile 
implicate în depunerea dosarului de înscriere

DESPRE SOLUȚIE



PLATFORMA DE ÎNSCRIERE 
LA FACULTATE (PIF)

Sistem unic de management al înscrierilor 
la universitățile publice
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Pentru un tânăr la finalizarea liceului managementul procesului de înscriere la 
facultate poate deveni o operațiune extrem de dificilă. Lipsa unui management 
unitar al perioadelor de depunere precum și cerințele foarte variate ale 
universităților pentru dosarele de înregistrare transformă acest moment important 
din viața oricărui adolescent într-o perioadă extrem de stresantă. PIF, platforma de 
înregistrare la facultate este un punct unic de management al înscrierilor unde orice 
viitor student își poate crea un singur cont și un profil unic cu care poate aplica la 
oricât de multe facultăți dorește. Astfel datele personale și documentele digitalizate 
ale fiecărui student sunt administrate centralizat și consultate de facultățile la 
care acesta a aplicat asigurând astfel și un proces mult simplificat de evaluare a 
dosarelor de către unitățile de învățământ superior. Platforma poate de asemenea 
oferi în timp real și date clare despre numărul de aplicanți înregistrați pe sectoare 
universitare precum și statistici despre studenții confirmați la fiecare unitate pentru 
a avea o vedere de ansamblu asupra preferințelor noilor generații pentru sectoare 
profesionale și alte date utile. 

O mai bună informare a studenților în legătură cu admiterile
Simplificarea procesului de înscriere la facultate pentru viitorii studenți
O mai bună gestiune a înscrierilor de către universități

DESPRE SOLUȚIE



CE MĂ FAC

O mână de ajutor în planificarea 
viitoarei cariere pentru elevi
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Pregătirea pentru cariera profesională de după terminarea studiilor trebuie 
să înceapă din timpul anilor de școală. Fiecare elev are abilități diferite, dar 
descoperirea și valorificarea acestora poate fi un proces dificil în condițiile în care 
serviciile de consiliere pentru carieră nu sunt accesibile tuturor. Ce mă fac este 
o platformă prin care elevii vor putea înțelege ce presupune fiecare opțiune de 
carieră. Detaliile care țin de responsabilități și previziuni financiare sunt însoțite de 
prezentarea beneficiilor și dezavantajelor posibile din fiecare tip de carieră propusă. 
Toate informațiile sunt prezentate prin tehnici de storytelling atrăgător categoriilor 
de vârstă cărora li se adresează această soluție.

Crearea unui portal care adresează nevoia de informare corectă a elevilor cu 
privire la meseriile de actualitate și nu numai;
Profesorii și consilierii vor avea la îndemână un instrument util pe care îl pot 
folosi la clasă pentru a sprijini elevii în parcurgerea pașilor necesari pentru 
dezvoltarea lor profesională viitoare.

DESPRE SOLUȚIE



CAREER CENTER

Platformă integrată pentru managementul
carierei pentru studenți
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Urmând modelul aplicat de universitățile de renume din alte state, propunem 
crearea unui modul de pregătire pentru cariera profesională pe care orice 
universitate din România și-l poate construi și conecta la propriul website. Career 
Center este o platformă prepopulată cu informații utile despre diferitele profesii și 
legătura lor cu programele de studiu care să sprijine elevii de liceu în alegerea unui 
program universitar, și să pregătească studenții care urmează să intre pe piața 
muncii. Fiecare universitate își poate crea propriul micro-site (de exemplu: unibuc.
careercenter.ro) care să conțină, pe lângă informația de bază și alte date specifice 
profilului său, cum ar fi anunțuri de joburi din domeniu, oportunități de internship și 
informații complete despre cum sunt programele de studiu sunt conectate cu piața 
muncii, utile pentru elevii sau proaspeții absolvenți care sunt în etapa de a-și alege 
programul universitar de studiu.

Universitățile au la dispoziție un modul pe care îl pot oferi aplicanților și 
studenților cu informații specifice domeniului pentru care îi pregătesc
Cei care vor să aplice la universitate vor avea informații complete despre cum e 
legat un anumit program de piața muncii.

DESPRE SOLUȚIE



SIA: CATALOG DIGITAL

Soluție open-source de catalog digital
pentru toate școlile
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În anul 2022 este relevant ca orice unitate școlară să fie echipată cu instrumente 
digitale de bază pentru managementul activității sale precum și al actului 
educațional. Alături de sisteme de menținere a evidenței elevilor și a cadrelor 
didactice, a stocurilor de materiale disponibile și alte elemente critice, catalogul 
digital este o soluție de bază pentru a gestiona situația școlară. Catalogul Digital 
este o soluție open source destinată tuturor școlilor prin care o unitate de 
învățământ preuniversitar poate să își gestioneze informațiile legate de parcursul 
educațional al elevilor săi: situația notelor, absențelor, mediile semestriale și anuale, 
orarele, premii și mențiuni speciale etc. Părinții au de asemenea acces la situația 
propriului copil pentru a putea vedea situația școlară a acestuia și pentru a comunica 
direct și simplu cu cadrele didactice. 

Părinții sunt mai bine informați în legătură cu situația școlară a copilului.
Informațiile centralizate, în timp real și ușor accesibile profesorilor, părinților, 
directorilor despre situația fiecărui copil facilitează intervenția mai rapidă în 
cazul unor probleme ex note mici, absențe).
Ușurarea muncii administrative a profesorilor pentru mai mult timp dedicat 
actului didactic.

DESPRE SOLUȚIE



ȘCOLILE ROMÂNIEI

Harta sistemului de învățământ
preuniversitar din România
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Ca în cazul multor sectoare din România și în educație datele existente sunt 
problematice. Școlile României este o hartă care cuprinde informații despre 
toate unitățile de învățământ preuniversitar din România, cu detalii legate atât 
de infrastructura pe care o dețin precum și rezultatele obținute de acestea. De 
exemplu, pentru o școală un utilizator va putea vedea informații precum dotările 
acelei școli (utilități, starea construcției, etc) date statistice (număr de elevi, număr 
de cadre didactice etc) sau rezultate (media la evaluarea națională sau la bacalaureat 
etc). Platforma permite operarea de filtre și exporturi de date pentru a fi utilizate în 
analize. 

Facilitarea deciziilor la nivelul autorităților locale și centrale
Mobilizarea opiniei publice va pune presiune pe autoritățile locale și centrale 
pentru remedierea problemelor
Motivarea directorilor de școli și profesorilor să se implice în rezolvarea unor 
probleme

DESPRE SOLUȚIE



STOP ABANDON ȘCOLAR

Platformă de vizualizare de date
despre abandonul școlar
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Stop Abandon Școlar este o aplicație web de vizualizare de date care colectează 
și publică datele cu privire la abandonul școlar la nivel de unitate teritorial 
administrativă. Scopul platformei este de a agrega date și de a veni în sprijinul 
organizațiilor active în sectorul educației care derulează programe de prevenție 
și reducere a abandonului sau care depun eforturi constante de advocacy pentru 
implementarea de măsuri strategice pentru remedierea acestei probleme. 
Datele pot fi utilizate și la nivel local de grupuri de inițiativă în dialogul direct cu 
administrațiile publice locale sau județene pentru a crește eficiența planurilor de 
reducere a numărului copiiilor care părăsesc școala mult prea devreme. 

Identificarea școlilor cu mulți elevi în risc de abandon școlar 
Direcționarea eforturilor programelor de reducere a abandonului organizate de 
ONG-uri sau autorități către aceste școli
Folosirea datelor în elaborarea de politici publice pentru combaterea 
abandonului școlar

DESPRE SOLUȚIE



PREVENȚIE ABANDON 
ȘCOLAR

Sistem de evaluare pentru identificarea
riscului de abandon
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Peste 23% dintre elevii care au intrat la școală cu nouă ani în urmă au abandonat 
școala înainte de a termina gimnaziul. Este o cifra alarmantă care, din nefericire, 
conform rapoartelor este în creștere de la an la an. Tehnologia poate juca un rol 
important în construirea de programe relevante pentru a reduce acest fenomen. 
Prevenție Abandon Școlar este o soluție de identificare timpurie a riscului de 
abandon în cazul copiilor de vârste diferite pentru a putea interveni eficient 
și specific pentru a crește șansa acestora să rămână în sistemul educațional. 
Platforma conține un set predefinit de teste simple și scurte pe care le pot face 
elevii la clasă în prezența profesorului pentru a putea identifica semnele de 
abandon din timp pentru fiecare elev în parte. Datele sunt stocate individual și 
sunt accesibile exclusiv dirigintelui/învățătorului și consilierului școlar pentru a 
putea ajuta la elaborarea planului customizat de intervenție pentru fiecare elev. 
Datele anonimizate din platformă pot fi utilizate în studii și cercetări menite să vină 
cu soluții concrete și măsuri la nivel local, regional sau național pentru a diminua 
valorile crescute ale abandonului școlar în România. 

Identificarea timpurie a elevilor în risc de abandon școlar și realizarea unui plan 
personalizat
Folosirea datelor în elaborarea de politici publice pentru combaterea 
abandonului școlar 

DESPRE SOLUȚIE



CENTRUL DE EDUCAȚIE 
REMEDIALĂ

Platformă de testare, evaluare și sprijin
pentru programele de educație remedială 
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Intervenția în cazul copiiilor care au nevoie de sprijin pentru a recupera la școală 
materiile la care a rămas în urmă pentru a-i da o șansă mai bună la educație este 
foarte specifică fiecărui elev în parte. Nu există o rețetă potrivită pentru toți iar orice 
intervenție trebuie să pornească de la evaluarea precisă a nivelului fiecărui copil. 
Pe baza acestei evaluări este necesar ca un cadru didactic sau un mentor să poată 
să construiască un plan individual de învățare și recuperare a golurilor din procesul 
de cunoaștere al acestuia. Centrul de educație remedială poate fi utilizat de orice 
persoană implicată în programele de educație remedială pentru a putea evalua 
corect nivelul fiecărui copil cu o serie de teste dedicate și pentru a putea crea un plan 
de învățare pentru fiecare copil. Platforma este prevăzută și cu o serie de elemente 
de gamification pentru a încuraja elevii să facă progres cât mai rapid. 

Evaluarea corectă a nivelului copilului care a rămas în urmă cu materia
Elaborarea unui plan personalizat de învățare
Motivarea elevului prin conținut care să-l stimuleze și care să fie adaptat 
nivelului lui

DESPRE SOLUȚIE



PLATFORMA DE RESURSE 
PENTRU EDUCAȚIE

REMEDIALĂ
Bibliotecă de resurse pentru intervenție eficientă

în educația remedială
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Platforma de resurse este o aplicație dedicată cadrelor didactice sau organizațiilor 
neguvernamentale care derulează programe de educație remedială. Fiind diferit de 
un program normal de educație, acest tip de intervenție pentru a ajuta fiecare copil 
să recupereze ce a pierdut la clasa sau pentru a-l reintroduce în sistemul educațional 
necesită de asemenea un set de abilități și de resurse specifice. Platforma își 
propune să pună la dispoziția tuturor profesorilor, învățătorilor și mentorilor studii, 
rapoarte, materiale auxiliare și alte informații relevante pentru construcția unor 
programe eficiente dar și pentru lucrul individual cu fiecare copil. 

Creșterea eficienței educației remediale prin agregarea materialelor și bunelor 
practici în domeniu
Creșterea nivelului competențelor profesorilor și a tuturor celor care sunt 
implicați în educația remedială

DESPRE SOLUȚIE



ȘCOALA RURALĂ DIGITALĂ

Acces la cadre didactice potrivite pentru fiecare copil
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Problema lipsei cadrelor didactice din mediul rural este din ce mai presantă și mulți 
dintre copiii care locuiesc la sat sau în comune (peste 45% din populația României 
locuiește în mediul rural) nu au acces la educație de calitate. Soluția Școala Rurală 
Digitală este o platformă care ar permite derularea orelor într-un sistem hibrid. 
Un supervizor poate să se ocupe local de aducerea copiiilor în clasă și să îi asiste 
pe parcursul orelor care sunt ținute online și transmise live către grupul de copiii. 
Astfel că interacțiunea directă cu un profesor dedicat are loc facilitat de un sistem 
digital, supervizorii care nu sunt cadre didactice titularizate sau cu multă experiență 
sau care sunt membri în organizații neguvernamentale sau chiar angajați local 
din rândul persoanelor din comunitate asistă copiii în timpul orelor și se ocupă de 
managementul clasei în afara actului educațional propriu zis, iar elevii au șansa de a 
avea acces la profesori foarte buni care din motive de distanță sau disponibilitate de 
timp nu pot să predea 100% din timp în comunitățile rurale. 

Accesul elevilor din zona rurală la niște discipline pentru care nu sunt profesori 
în școala lor
Implicarea unor profesori cu competențe foarte ridicate, la care altfel acești 
elevi nu ar avea acces

DESPRE SOLUȚIE



PRACTICE FOR SCHOOL

Oportunități de practică în școli
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Studenții, în afara celor care fac modulul pedagogic, nu au experiența a ce ar 
putea să însemne o carieră didactică. Modulul pedagogic presupune de asemenea 
ore limitate la clasă și asumarea din start a rolului de profesor pentru o clasă 
numeroasă. Pe modelul din Marea Britanie propunem stagii de practică a studenților 
ca teaching assistants (asistenți de predare) în special în școli mai defavorizate, 
stagii în care să-l însoțească pe profesor la clasă dar să-i asiste pe copiii care au 
dificultăți în rezolvarea cerințelor. Este o soluție care ar furniza resursa umană de 
suport pentru Școală Rurală Digitală, altă soluție proiectată de Code for Romania 
de model de scoala hibrid pentru școlile unde nu există destui profesori. Website-ul 
este construit similar unei platforme de joburi, care permite universităților să publice 
anunțuri și să atragă cât mai mulți studenți, dar este echipat și cu o zonă de conținut 
care ajută la explicarea și promovarea meseriei de profesor cât și provocările în 
comunitățile defavorizate.

Atragerea de resurse umane către învățământul preuniversitar și creșterea 
apetitului acestora pentru o carieră în domeniu.
Popularizarea provocarilor cu care se confruntă copii din școli defavorizate.
Atragerea asistenților pentru Școala Rurală Digitală, o platformă care ar permite 
derularea orelor într-un sistem hibrid în școlile rurale unde nu sunt profesori 
pentru unele materii, cu profesorii online și copiii în clasă sprijiniți de asistenți.

DESPRE SOLUȚIE



CLASSROOM DEMO 

Mentorat video pentru profesori 
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O problemă foarte mare în sistemul educațional din România e faptul că mentoratul 
și pregătirea inițială a cadrelor didactice nu asigură însușirea competențelor care 
permit mai apoi gestiunea socio-emoțională a copiilor și a tinerilor și crearea 
unui mediu incluziv. În lipsa unui sistem funcțional de mentorat, cadrele didactice 
începătoare sunt lăsate pe cont propriu cu foarte puțin ghidaj din partea colegilor 
lor. Classroom Demo este o platformă care oferă acces la o colecție de materiale 
video pentru profesorii și învățătorii începători care au nevoie de ghidaj pentru a 
deveni mai buni la clasă. Materialele vor fi de mai multe tipuri - ore deja înregistrate 
de profesori metodiști pentru a permite începătorilor să analizeze desfășurarea 
unei ore la clasă, alături de alte materiale video utile construite de cadre didactice 
experimentate. În plus, platforma poate conține și materiale video în alte limbi, 
subtitrate în limba română.

Creșterea gradului de atractivitate pentru profesie și a retenției cadrelor 
didactice în primii ani de învățământ 
Asigurarea accesului la cursuri relevante și utile pentru profesori, indiferent de 
locul în care se află aceștia
Resurse gratuite dedicate îmbunătățirii actului didactic

DESPRE SOLUȚIE



eduacCES

Resurse educaționale gratuite pentru profesorii 
care lucrează cu copii cu CES
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Resursele disponibile online pentru lucrul cu elevi în situații de risc sau pentru 
integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale adesea nu sunt relevante sau 
nu sunt în limba română și nu sunt adaptate la realitatea din România. AcCES este 
un centralizator digital de resurse educaționale gratuite pentru profesorii care 
lucrează cu copii cu CES, integrată și cu un helpline asigurat de psihologi cu care 
profesorii pot veni în contact pentru a discuta cazuri speciale și a obține sfaturi și 
ajutor. Platforma va deschide resursele pentru toți profesorii, iar pentru a intra în 
contact cu un terapeut, aceștia vor trebui să își creeze un cont și să posteze o cerere 
de ajutor pentru a putea fi preluați de un specialist. Platforma www.eduacces.ro 
este administrată de FDP - Protagoniști în educație și Code for Romania cu sprijinul 
Fundației Vodafone România.

Resurse digitale pentru profesorii care lucrează cu copiii cu CES în limba 
română, maghiară și engleză Informații validate, resurse verificate și aprobate 
de specialiști Helpline dedicat pentru situații concrete și sprijin imediat

DESPRE SOLUȚIE



E-SENSE

Exerciții flexibile,
adaptate pentru copiii cu surdocecitate
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Accesul la o educație de calitate pentru copiii cu surdocecitate depinde de accesul 
celor care se ocupă de formarea lor la resurse educaționale de calitate. Copiii în 
această situație au nevoi speciale ce țin de comunicare, socializare, dezvoltare 
cognitivă și psihomotrică. eSense este o soluție adaptată nevoilor lor specifice date 
de combinația de deficiențe de vedere și de auz. Aplicația sprijină cadrele didactice 
în intervenția timpurie și nu numai, cu exerciții și jocuri flexibile, care urmează 
curriculumul în vigoare, fiind deschisă pentru toată lumea, open-source, replicabilă 
și reutilizabilă în toată lumea. e-Sense este de asemenea integrată cu un modul de 
management digital al parcursului copiilor și un sistem de monitorizare și raportare 
pentru școli. e-Sense este implementată de Fundația Sense Internațional și Code for 
Romania cu sprijinul Fundației Orange.

Profesorii din școlile speciale vor avea la dispoziție gratuit un instrument 
complex de intervenție, în limba română, care poate fi cu ușurință extins și 
completat cu noi și noi resurse 
Școlile și cadrele didactice vor putea menține o evidență digitală a parcursului 
elevilor lor

DESPRE SOLUȚIE



18 ANI DE-ACASĂ

Ghid interactiv de asistență
educațională pentru părinți
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Educația unui copil începe de la primele sale momente petrecute alături de părinți 
până când acesta devine independent. Pentru tinerii părinți și nu numai poate fi 
destul de dificil să navigheze prin nevoile educaționale distincte ale copilului lor 
în varii etape de dezvoltare. 18 ani de-acasă este un app care ajută părinții să 
identifice și să își învețe copilul o serie de abilități care îl pregătesc pentru viața 
reală la momentele potrivite pentru acesta. Aplicația va fi compusă din numeroase 
secțiuni cu resurse utile pentru părinți pentru fiecare tip de informații specifice, 
adaptate vârstei copilului. De exemplu, cu ajutorul aplicației, părintele va putea 
identifica jocuri potrivite pentru a explica noțiuni de educație financiară sau educație 
emoțională piciului de 5 sau 6 ani, adecvate pentru acesta. 

Oferirea de sprijin părinților în a susține dezvoltarea abilităților copiilor lor;
Centralizarea și curatorierea de resurse potrivite pentru copii și părinți.

DESPRE SOLUȚIE



DESCURCĂ.TECH

Sprijin pentru cei care fac primii pași 
în utilizarea tehnologiei
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O mare parte din populație, fie din cauza vârstei sau a condiției sociale, nu are 
noțiuni de bază de utilizare a tehnologiei, iar în timpul pandemiei utilizarea 
tehnologie a fost o provocare pentru copii, părinți și profesori. Descurcă-tech este o 
platformă care oferă resurse celor care se oferă să îi învețe pe aceia care încă nu au 
astfel de abilități cum să folosească mai bine tehnologia în folosul lor. De exemplu, 
profesorii o pot folosi pentru a trimite elevilor și părinților instrucțiuni clare în diferite 
formate, inclusiv printabile despre lucrul cu dispozitivele electronice și instrumentele 
folosite la clasă. Profesorii cu experiență, directorii de școli sau inspectoratele 
școlare pot profesorilor mai neexperimentati cu tehnologia materiale cu pași simpli 
despre cum se folosește un anumit instrument la clasă. În plus, platforma va pune la 
dispoziția celor care învață cum să utilizeze tehnologia un helpline prin care aceștia 
vor putea obține consiliere și sprijin rapid.

Profesorii care au nevoie de ajutor în a folosi instrumentele digitale la clasă au o 
platformă simplă și la o linie telefonică de suport.
Profesorii vor pune la dispoziția elevilor și părinților cu un grad redus de 
alfabetizare digitală ghiduri simple pe care le pot folosi în a-i ajuta pe aceștia să 
se descurce cu tehnologia, astfel încât nicun elev să nu fie exclus din activitățile 
online .

DESPRE SOLUȚIE



DOCTORII VS BARZA

Platformă de conectare între tineri și cabinetele
de planificare familială
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România este țara europeană cu cele mai multe mame minore, în contextul în 
care educația sexuală lipsește din școli iar serviciile medicale în zonele rurale, mai 
ales cele cele defavorizate, sunt deficitare. Asociația Sexul vs Barza a cartografiat 
întreaga rețea de cabinetele de planificare familială care astăzi deservește un număr 
foarte mic de tineri ca urmare a faptului că aceștia nu știu de existența acestor 
cabinete sau, dacă știu, au o reținere în a le accesa pentru că nu sunt confortabili 
cu un contact direct cu un specialist la prima interacțiune. Platforma Sexul vs Barza 
este cea mai populară resursă de educație sexuală pentru adolescenți, cu peste 
350.000 de urmăritori pe Tik Tok. Propunem dezvoltarea unei aplicații web, Doctorii 
vs BARZA, care conectează rețeaua națională de cabinete PF cu urmăritorii SEXUL 
vs BARZA, care pot solicita consiliere de la medici specializați. Aplicația conține și 
materiale de învățare - 200+ videoclipuri de educație sexuală și pentru sănătatea 
reproductivă. 

Eliminăm bariera de accesibilitate geografică și temerile adolescentilor, 
ajutându-i să intre în contact cu medicii, într-un spațiu sigur și privat
Asigurăm drepturile pentru tinerii peste 16 ani, indiferent de statutul lor de 
asigurat, care pot primi consiliere gratuită în aceste cabinete

DESPRE SOLUȚIE



STAI DE VORBĂ

Platformă de conectare între elevi
și consilierii școlari
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La nivelul țării sunt sunt puțin peste 3000 consilieri școlari, norma legală de copii 
alocați unui consilier fiind de 600 de elevi. Școlile mari au propriul cabinet de 
asistență psihopedagogică, dar, în foarte multe cazuri, un consilier deservește mai 
multe școli ca să-și acopere norma de elevi. Puțini elevi știu că au acces la aceste 
servicii, ce presupun ele și unde îi găsesc pe consilieri. Elevii din zona rurală sunt în 
special dezavantajați, deoarece școlile sunt prea mici ca să aibă propriul cabinet de 
asistență psihopedagogică. În schimb, au protocoale de colaborare cu consilieri care 
își împart serviciile între mai multe localități. Prin StaiDeVorbă, elevii pot căuta și 
intra în legătura cu consilierul care este alocat școlii lui.

Eliminăm bariera de accesibilitate geografică între elevi și consilieri, ajutându-i 
să intre în contact într-un spațiu sigur și privat
Un număr mai mare de elevi vor beneficia de sprijin atunci când au nevoie

DESPRE SOLUȚIE



PROFESOR ÎN SPITAL

Acces la educație pentru copiii internați în spitale
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Copiii care sunt internați pentru mult timp rămân în urmă cu materiile predate în 
școală, ceea ce înseamnă că vor fi reintegrați în colectiv mult mai greu atunci când 
vor reveni în sala de clasă. Profesorii nu sunt pregătiți pentru astfel de situații și 
pentru mulți dintre ei ar fi extrem de dificil să se deplaseze să lucreze cu acești 
copii în spital. Platforma Profesor în spital centralizează ONG-urile care derulează 
programe de școală în spital. Datele sunt dispuse pe județe și orașe, iar pe pagina 
dedicată fiecărui ONG, un spital sau un părinte poate să aplice pentru a beneficia, 
în măsura disponibilității ONG-ului, de acest tip de serviciu. Platforma identifică 
inclusiv acele orașe în care în acest moment nu există ONG-uri active, dar unde 
apare această nevoie de sprijin educațional. În același timp, pentru a susține 
activitatea ONG-urilor, platforma este integrată și cu un sistem de plăți pentru a le 
oferi acestora posibilitatea de a strânge fonduri pentru extinderea programelor lor.

Creșterea capacității și a calității serviciilor oferite prin școlile de spital
Creșterea numărului de elevi care beneficiază de sprijin în perioadele de
spitalizare.

DESPRE SOLUȚIE



ÎNVAȚĂ ROMÂNĂ

Descurcă-te în limba română în câteva săptămâni
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Să înveți o nouă limbă complet diferită de a ta poate fi un task destul de dificil cu 
atât mai mult pentru cei care ajung în România și nu au parte de sprijin imediat sau 
suficient, cum este de exemplu cazul lucrătorilor în construcții care sunt aduși în 
țară prin firme de recrutare, dar nu numai. Învață română este o aplicație care te 
ajută să deprinzi bazele limbii române ca să te poți descurca și să devii independent 
în îndeplinirea treburilor de zi cu zi (cumpărături, facturi, la tren sau la metrou etc). 
După completarea modulului de începători, utilizatorii vor putea opta și pentru un 
Conversation Buddy cu care să poată să își exerseze limba sau se poate înscrie la 
activități de voluntariat unde poate interacționa cu alți oameni cu care să poată să 
își consolideze cunoștințele în funcție de vârsta și de preferințele. În cazul crizei 
umanitare din Ucraina, această soluție este necesară pentru adulți și în special 
pentru cei vârstnici pentru a-i ajuta ca pe perioada în care stau în România să poată 
să se descurce singuri și să îi conecteze cu alte persoane din aceeași grupă de vârstă 
pentru a socializa și a se adapta mediului în care se află.

Dobândirea independenței în folosirea limbii române pentru îndeplinirea 
treburilor recurente, de zi cu zi
Accesul la o comunitate care să-i ajute în valorificarea altor oportunități de 
învățare și integrare

DESPRE SOLUȚIE



DESCURCĂ-TE ÎN 
ROMÂNIA

Proceduri simple de integrare
și sprijin pentru migranți 
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Sosirea într-o țară străină în a cărei limbă nu ești deloc fluent poate fi extrem 
de intimidant și stresant pentru migranți. Mulți dintre cei care vin în România pe 
termen lung fie vin ca urmare a unui contract de muncă, fie ca membri ai familiilor 
acestora, fie ca studenți. Pentru aceștia parcursul administrativ pe care îl au de 
îndeplinit este complet străin, nu sunt familiari cu legislația și cu regulile pe care 
trebuie să le respecte și, din punct de vedere cultural și social, adaptarea poate 
fi foarte dificilă în lipsa cunoașterii limbii și fără o rețea de suport. Descurcă-te 
în România este o platformă internaționalizată care prezintă informații de bază 
într-un limbaj simplu despre cum poți avea acces la documente, servicii sociale sau 
de sănătate, cum poți înscrie copiii la școală sau alte lucruri uzuale cu care ei se 
confruntă ca urmare a statutului lor de migrant. 

O mai bună orientare a migranților în relația lor cu statul român și în accesul la 
servicii publice
Facilitarea unei Integrări mai ușoare a migranților într-un nou spațiu cultural, 
legal și lingvistic

DESPRE SOLUȚIE
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OBIECTIVE PROIECTATE

OBIECTIV 1: PROFESORI BINE PREGĂTIȚI

OBIECTIV 2: ABILITĂȚI PENTRU VIAȚA REALĂ

Școala Profesorilor
Managementul carierei pentru 
profesori, simplificat

18 ani de-acasă
Ghid interactiv de asistență 
educațională pentru părinți

Classroom Demo
Mentorat video pentru 
profesorii la început de drum

Civic Fitness
Exerciții scurte pentru 
dezvoltarea de abilități civice și 
socio-emoționale

EduAcces
Resurse educaționale gratuite 
pentru profesorii care lucrează 
cu copii cu CES

e-Sense
Exerciții flexibile, adaptate 
pentru copiii cu surdocecitate

Resurse Profesori
Resurse educaționale gratuite 
pentru toți profesorii

Micii Cetățeni
Povești despre cum putem 
construi o societate mai bună 
pentru toți

Teacher Workout
Abilități socio-emoționale 
pentru profesori

Ce mă fac
O mână de ajutor în planificarea 
viitoarei cariere pentru elevi

Profesor în Spital 
Acces la educație pentru copiii 
internați în spitale



111

CODE4.RO/PUTEM

Designated Buddy 
Matching cu un student-mentor 
în primul an de facultate

O-Țară.ro
Hartă interactivă educațională 
pentru cei mici

Descurcă.tech
Sprijin pentru cei care fac primii 
pași în utilizarea tehnologiei

Simulatorul civic 
Joc interactiv de simulare 
pentru educație civică

Budget Simulator for Schools
Platformă cu exerciții de 
educație financiară

Învață.tech
Platforma care dezvoltă 
competențe digitale

Bani de buzunar
Aplicație de educație financiară 
pentru copii și adolescenți

Nutriție.ro
Platformă oficială cu informații 
complete despre nutriție 

Career Center
Platformă integrată pentru 
managementul carierei pentru 
studenți

Romania OS
Platformă civică de învățare 
pentru adolescenți și tineri 
adulți

Evaluează.tech
Evaluarea competențelor 
digitale de bază

Votul Elevilor
Platformă de vot digital 
pentru consiliile elevilor

Public Budget Simulator
Platformă de exerciții pentru 
copiii, despre finanțele publice

Școala de cetățeni
Platformă de educație civică 
pentru toate școlile

Responsabil financiar
Modul de e-learning pentru 
aplicațiile de banking

Nutriție pentru Studenți
Modul de educație nutrițională 
pentru studenți, pe site-ul 
facultății
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Doctorii vs. Barza
Platformă de conectare între 
tineri și cabinele de planificare 
familială

Context 
Joc online pentru dezvoltarea 
abilităților sociale

Update EDU
Platformă de advocacy 
pentru dezvoltarea sectorului 
educațional

Sănătatemintală.ro
Platformă educațională despre 
sănătatea psihică

Ora de Date
Platformă educațională despre 
date și statistică pentru cei mici

OBIECTIV 3: ACCES LA EDUCAȚIE

Website Factory: Școală
Site-uri ușor de construit pentru 
toate școlile din România

Școlile României
Harta sistemului de învățământ 
preuniversitar din România

Platforma de Înscriere
la Facultate (PIF)
Sistem unic de management 
al înscrierilor la universitățile 
publice

Înscriere la școală 2.0
Ghid complet de înscriere în 
învățământul preuniversitar

Stop Abandon Școlar
Platformă de vizualizare de date 
despre abandonul școlar

Sia: Catalog Digital
Soluție open-source de catalog 
digital pentru toate școlile
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Platforma de resurse
pentru educație remedială
Bibliotecă de resurse pentru 
intervenție eficientă în educația 
remedială

Centrul de educație remedială
Platformă de testare, evaluare 
și sprijin pentru programele de 
educație remedială 

Școala rurală digitală
Acces la cadre didactice potrivite 
pentru fiecare copil

Stai de vorbă
Platformă de conectare între 
elevi și consilierii școlari

Descurcă-te în România
Proceduri simple de integrare și 
sprijin pentru migranți 

Practice for School
Oportunități de practică 
în școli

Învață română
Descurcă-te în limba 
română în câteva săptămâni
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OBIECTIVE VIITOARE

OBIECTIV 4: ȘCOLI SIGURE ȘI BINE ADMINISTRATE

OBIECTIV 6: ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR DE CALITATE

OBIECTIV 7: ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE CALITATE

Începe în iunie 2022

Mediul în care un elev se formează are o importanță determinantă pentru viitorul 
lui, nu doar prin ceea ce se întâmplă la ore ci și prin felul în care școala trebuie să 
reprezinte un loc sigur, adecvat și gândit pentru a sprijini procesul de învățare. 

Felul în care școlile sunt administrate poate fi îmbunătățit cu ajutorul tehnologiei, 
pentru a le face să fie spații mai sigure, ferite de amenințări pentru elevi, în care 
bullying-ul nu este tolerat, iar atmosfera generală încurajează învățarea în spirit 
colegial.

Începe în iunie 2023

Universitățile din România pregătesc generațiile noi de profesioniști care construiesc 
societatea românească. Tehnologia poate aduce un plus de valoare în procesul de 
învățare, de cercetare sau în activitățile practice desfășurate în facultate, oferind 
acces ușor la resurse și crescând calitatea actului formator.

Începe în iunie 2023

Tehnologia poate aduce un suflu nou în felul în care sunt predate în școli și licee 
materiile din programele școlare. Pentru multe dintre disciplinele studiate, putem 
găsi metode îmbunătățite, diversificate, interactive și atractive de predare cu 
ajutorul tehnologiei.
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