Bucureşti, 2016

Viitorul
educației
11 perspective pentru România

www.fondong.fdsc.ro

www.coalitiaedu.ro

www.eeagrants.org

Material realizat prin proiectul “Coaliția pentru Educație”, finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Viitorul educației
11 perspective pentru România
Publicație realizată de Centrul pentru Politici Educaționale
pentru Federația „Coaliția pentru Educație“

Bucureşti, aprilie 2016
Reproducerea integrală sau parțială a textelor sau ilustrațiilor acestui material este permisă doar cu menționarea sursei.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați Federația „Coaliția pentru Educație“, e-mail: info@coalitiaedu.ro

ISBN 978-973-0-21423-9

Conținut
1. Introducere
2. Metodologie
3. Context – situația actuală a educației din România
4. Ariile de intervenție în educație – politici publice și societatea civilă
5. Programe ale membrilor Coaliției pentru Educație
5.1. Programe de sprijinire a persoanelor vulnerabile în educație și formare
Organizația Umanitară CONCORDIA sau modelul intervenției sistematice
Efortul de a nu uita pe nimeni – modelul C4C
OvidiuRo – lupta pentru accesul la educația timpurie a copiilor din
medii defavorizate
5.2. Activități de reducere a diferențelor între diverse medii
Teach for Romania – universalizarea dreptului la o educație de calitate
ROI - o a doua șansă pentru liceele cu elevi dezavantajați
5.3. Activități de stimulare a învățării prin interacțiunea cu mediul social
Noi Orizonturi – transformarea educației prin învățare activă
Dezvoltarea gândirii critice și a competențelor de dezbatere în
școli – exemplul ARDOR
5.4. Activități de formare a competențelor necesare pentru viața
în societatea modernă
Questfield (fosta Little London) – instituție internațională privată de
învățământ, dedicată inovării și schimbării paradigmei educaționale,
din România
Învățarea eficientă dincolo de școală – modelul IDEE
Universitatea Alternativă – un model educațional inovator, care ajută
tinerii să schimbe lumea prin învățare
EDUCATIVA, partener al Coaliției pentru Educație – reînnodarea
tradiției mobilității de studii
6. Programele și activitățile societății civile versus politicile publice
6.1. Exemple de bune practici în educație sub forma activismului social
6.2. Propuneri de modificare a politicilor publice pentru adaptarea
educației la provocările lumii contemporane
6.3. Limitări
7. Concluzii
8. Ghid pentru pașii următori - Manifestul Coaliției pentru Educație

4
5
6
10
12
12
12
16
18
22
22
25
27
27
28
30

30
33
35
38
40
40
42
44
45
46

03

Introducere

1

Fondată în iunie 2015, Coaliția pentru Educație își propune să coaguleze energii și resurse
pentru a susține dezvoltarea școlii în care fiecare vrea și poate să își împlinească potențialul.
În acest sens, obiectivele membrilor Coaliției țin atât de sfera echității în educație, cât și de
cea a calității. Cele cinci direcții majore spre care se îndreaptă inițiativele Coaliției și ale
membrilor acesteia includ:
• participarea și echitatea în școli;
• calitatea resurselor umane;
• descentralizarea sistemului de învățământ;
• curriculum și evaluare;
• finanțarea și buna guvernanță.
Coaliția include ca membri zece organizații active în domeniul educației. Acestea sunt:
Asociația C4C - Communication for Community; Organizația Umanitară CONCORDIA;
Asociația ROI; Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică; Fundația Noi Orizonturi;
Questfield; Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație; OvidiuRo; Teach for
Romania și Universitatea Alternativă. Grupul EDUCATIVA este un partener al Coaliției în
activitățile sale.
Publicația Viitorul educației a fost realizată de către Centrul pentru Politici Educaționale și
are ca principal obiectiv cartografierea activităților derulate de membrii Coaliției și a
contextului în care aceste activități sunt implementate. Publicația discută punctual și
posibile recomandări pentru ameliorarea politicilor publice din zona educației pornind de la
proiectele membrilor Coaliției.
Un alt obiectiv al publicației este identificarea și descrierea unor exemple de bune practicicheie existente în România, pentru a facilita dezvoltarea suplimentară de inițiative ale
societății civile în diverse zone ale politicilor educaționale. Unele dintre activitățile
membrilor Coaliției au ajuns puncte de referință pentru compensarea „la firul ierbii“ a unor
deficiențe majore din sistemul de învățământ național.
Structura publicației este determinată de zonele de intervenție în care pot fi grupate
activitățile membrilor coaliției, în urma cărora sunt defalcate intervențiile individuale și
posibilele politici derivate, asociate acestora. Pentru a contextualiza relevanța specifică a
fiecărei intervenții în parte, vom include un capitol introductiv, în care se trec în revistă
realitățile educaționale românești, în care operează și cărora le răspund membrii Coaliției.
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Metodologie

2

Viitorul educației a utilizat, ca principale instrumente de redactare, analiza documentelor
membrilor coaliției sau ale diverselor instituții, agenții și structuri cu atribuții în zona
educației. De exemplu, au fost consultate rapoarte statistice care reflectă situația
sistemului educațional din România, precum și comparații internaționale relevante. De
asemenea, au fost consultate documente ale membrilor Coaliției. Acestea includ rapoarte,
broșuri sau informații făcute publice de către Coaliție și membrii acesteia pe website-urile
proprii.
Pentru a completa și aprofunda informațiile publice deja existente, au fost efectuate
interviuri individuale cu reprezentanți ai membrilor Coaliției. Fiecare interviu a durat circa o
oră, majoritatea fiind efectuate tête-à-tête, deși au existat și interviuri derulate prin Skype
sau prin comunicare scrisă online. Au avut loc discuții informale suplimentare cu ocazia unor
evenimente ale Coaliției, demers care a facilitat familiarizarea cu activitățile acesteia și ale
membrilor.
Cronologic, etapele întocmirii prezentei publicații au inclus:
1. Elaborarea unui format inițial de publicație, compatibil cu manifestul Coaliției și
structurat pe formatul analiză context – identificare soluții – identificare elemente
cu potențial de replicare;
2. Analiza literaturii din domeniu – au fost identificate câteva publicații sau surse
statistice, care descriu și identifică principalele probleme din sistemul educațional
românesc, permițând astfel compararea lor cu activitatea membrilor Coaliției
(pentru contextualizarea intervențiilor descrise);
3. Analiza cadrelor legislativ, normativ și metodologic specifice anumitor activități
efectuate de membrii coaliției (de ex. antreprenoriatul social), pentru a facilita
contextualizarea recomandărilor finale;
4. Culegerea de date generale privind sistemul educațional și caracteristicile sale, de
exemplu: rezultate ale evaluărilor standardizate PISA sau rate de abandon raportate
de România pentru monitorizarea atingerii obiectivelor Europa 2020. Aceste
informații sunt necesare pentru a contextualiza activitățile Coaliției descrise în text;
5. Dezvoltarea unui ghid de interviu care a fost folosit pentru a obține informații
directe, legate de activitățile membrilor Coaliției;
6. Aplicarea interviurilor și solicitarea de documente suplimentare și de clarificări din
partea membrilor Coaliției;
7. Vizite la evenimente ale membrilor Coaliției, discuții „la firul ierbii“ cu membri activi
din ONG-uri sau participanți/beneficiari ai proiectelor membrilor;
8. Circularea publicației spre feedback și finalizarea acesteia.
Publicația nu dorește a avea un caracter științific, ci intenționează să fie un mod de
diseminare a exemplelor de bună practică, generate de membrii Coaliției pentru
soluționarea de provocări existente în diverse zone ale sistemului educațional.
Totuși, selecția proiectelor și activităților incluse a ținut cont de impactul avut de fiecare
activitate a membrilor în parte, mai ales acolo unde membrii Coaliției au activități complexe,
care abordează mai multe zone din educație.
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Context – situația actuală a educației din România

3

Prezenta secțiune descrie contextul educațional din România. Principalele puncte de focus
vor fi evoluțiile sociale generale (e.g. schimbări demografice, finanțare publică, grupuri
dezavantajate și echitate etc.) și modul în care acestea s-au reflectat în sistemul educațional
pe diverse niveluri.

Scurt istoric al educației din România și situația actuală
Peste 10% din populația României face parte direct din sistemul de învățământ, fie în
calitate de cadru didactic, fie în calitate de elev sau student1. Mai mult, parcurgerea
diverselor cicluri de școlaritate reprezintă etape cruciale în formarea competențelor și în
construirea personalității pentru cvasitotalitatea cetățenilor. Problemele și crizele din
sistemul educațional au consecințe pe termen lung, fiecare absolvent urmând să participe și
să transforme vreme de zeci de ani mediul în care trăiește, lucrează și își exercită drepturile
de cetățean.
Învățământul din România a avut mereu, încă de la crearea sa ca sistem coerent în secolul
XIX, o serie de carențe în dezvoltare. Exemple istorice includ ritmul lent de combatere a
analfabetismului, apariția relativ târzie a învățământului superior, masificarea tardivă a
accesului la învățământul terțiar (ca urmare a politicii de numerus clausus a regimului
comunist) etc. De asemenea, succesiunea de regimuri politice și contexte economice a
produs seturi succesive de reforme și de suprastructuri conceptuale, care au influențat și
schimbat modul în care învățământul românesc funcționează.
Atât sistemele de învățământ primar, cât și cel secundar au suferit transformări substanțiale
în ultimii 25 de ani. De exemplu, învățământul liceal teoretic sau tehnic a înlocuit vechile
sisteme de învățământ preuniversitar profesional și vocațional. De asemenea, a avut loc o
contracție în cadrul sistemului educațional preuniversitar determinat în parte de motive
demografice: numărul de elevi din învățământul preuniversitar a scăzut cu peste o treime
față de anii 19902.
Curriculumul școlar, deși revizuit substanțial în perioada 1998-2000, a fost modificat
succesiv (și relativ arbitrar) în ultima decadă, în prezent tendința spre centralizare și
uniformizare fiind dominantă. Posibilitatea școlilor de a-și personaliza traseele de învățare
în funcție de specificul local este redusă la minim. Lipsa unui proiect pe termen lung în
privința politicilor educaționale pe plan național și local se reflectă în rezultatele
îngrijorătoare pe care elevii români le obțin la nivel de masă comparativ cu elevii din alte țări.
Apariția testelor standardizate internaționale a permis realizarea de comparații transnaționale, și a indicat probleme grave în performanța sistemului de învățământ românesc.
Acest lucru ar trebui să genereze îngrijorare mai ales în contextul în care alte state fost
socialiste, precum Polonia sau Cehia, au cunoscut rezultate semnificativ mai bune.
Performanța relativ modestă a învățământului românesc în context comparativ european
arată și mai problematic dacă extindem comparația la nivel global, unde sistemele de
educație din Asia de Est au devansat chiar și cele mai performante tradiții școlare europene
(vezi Fig. 2).

1

Conform datelor tabulate de Eurostat, accesibile la: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Education_statistics
Conform datelor INS, accesibile la: http://www.insse.ro/cms/files/pdf/ro/cap8.pdf
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La nivelul sistemului de învățământ superior s-a înregistrat o explozie a participării la acest
nivel de învățământ în ultimele decenii post-comuniste3. Totuși, creșterea nominală a
participării nu reflectă în totalitate problemele de echitate latente, cum ar fi, spre exemplu,
structura populației studențești în raport cu diversitatea populației naționale.

Probleme de echitate în sistemul de învățământ românesc
România se confruntă cu o situație extrem de gravă în privința abandonului școlar. Ratele de
abandon din România sunt extrem de ridicate raportate la contextul european. Mai mult,
mobilitatea populației românești în cadrul Uniunii Europene prezintă probleme deosebite
de măsurare a ratelor de abandon și probabil contribuie la creșterea acesteia prin oferirea
unui debușeu facil pentru muncă necalificată în cazul tinerilor din ani terminali ai studiilor
secundare. Numărul de clase obligatorii prin lege nu este corelat cu structura sistemului de
învățământ preuniversitar, iar dispariția aproape completă a formelor de educație
vocațională și profesională oferă un număr relativ limitat de competențe, inclusiv celor care
finalizează învățământul secundar complet.

Fig.1 – Tineri cu educaţie incompletă în grupa de vârstă 18-24 de ani (sursa: Eurostat, serii de date)

Problemele de mai sus se observă în ponderea ridicată a tinerilor de 18-24 de ani care nu au
finalizat educația secundară, aspect care plasează România pe unul din ultimele 3 locuri din
Europa. Situația ar trebui să îngrijoreze cu atât mai mult cu cât se constată că primele 5
poziții sunt ocupate de state din Europa Centrală și de Est cu o dezvoltare economică relativ
similară. Deci cauzele sunt mai profunde, nu țin strict de statusul economic.

3

Conform INS, ibid.
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Probleme de performanță
O problemă separată este dată de lipsa de performanță a sistemului de învățământ din
România. Chiar dacă, ocazional, media socială este trimisă în frenezie de rezultatele
remarcabile ale diverselor echipe de elevi la olimpiadele internaționale, performanța medie
a sistemului rămâne semnificativ în urma mediei europene și globale4. Mai mult, România se
clasează în urma celorlalte state din Europa central-orientală care au participat la exercițiul
PISA. În contextul declinului relativ al performanțelor școlare ale elevilor europeni în fața
sistemelor educaționale din Asia de Est, România se plasează pe o poziție slabă, chiar și
raportat la alte sisteme din Europa.
Matematică
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Fig. 2 – Scorurile obţinute de elevii români de 15 ani la evaluările PISA
(sursa: OECD, raportul public PISA 2012)
4

Conform OECD PISA, date existente în raportul sumar al testelor la http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf

08

Sistemul universitar are de asemenea probleme de prestigiu și de performanță vizibilă la
nivel european. Nicio universitate românească nu a intrat în Topul Shanghai al celor mai
bune 500 de universități, deși este important să notăm, că spre deosebire de testele PISA,
acest din urmă clasament este mult mai contestat și criticat ca validitate metodologică.
Oricum, această diferență de prestigiu se vede și prin diferențele dintre mobilitatea
incoming și outgoing5, numărul mic de articole publicate în jurnale internaționale etc.
Din nou, libertatea de mișcare sporită a populației a avut efecte profunde, o parte a
studenților optând pentru studii în alte state, mai ales în regiuni diferite ale Europei. În acest
context, este dificilă o mapare sistematică a rezultatelor atinse de elevi și studenți, a
factorilor care determină succesul sau a condițiilor de progresie între cicluri.
Din nefericire, modul în care sunt organizate politicile publice în domeniul educației
limitează capacitatea sistemului formal de învățământ de a răspunde provocărilor asociate
inechităților sistemice. De exemplu, România este una dintre puținele state europene în
care sistemele publice de burse nu sunt corelate cu nevoile individuale ale elevilor și
studenților. Un număr mare de studenți obțin burse cu un cuantum de obicei redus, iar
situația lor financiară contează doar pentru o mică parte a acestora (în general, pentru
bursele sociale). De asemenea, sistemul de învățământ formal nu are politici distributive
care să faciliteze alocări financiare preferențiale către zonele în care există probleme de
incluziune. Acest lucru face dificilă expansiunea programelor remediale sau a suportului
auxiliar în școlile din comunitățile dezavantajate.

Societatea civilă și problemele din sistemul educațional
Un aspect pozitiv al ultimilor ani a fost creșterea implicării societății civile în soluționarea
problemelor de echitate sau de calitate din sistemul formal de învățământ. Inexistența unei
societăți civile autentice înainte de 1989 a fost rapid compensată de formarea treptată de
organizații și structuri private, inclusiv organizații care s-au ocupat de reprezentare,
educație non-formală, inovarea abordărilor pedagogice sau ajutor social direct. Au existat
de asemenea diverse mișcări de reformare a abordărilor pedagogice din educație, o parte a
acestora fiind aplicată direct în școli private sau chiar în școli publice de către grupuri de
inițiativă locale.
Impactul implicării societății civile este adesea dependent de existența de fonduri și de
deschiderea instituțională din partea sistemelor formale de educație sau a structurilor
responsabile de gestionarea cadrului de reglementare. Au existat, de asemenea, diferențe
regionale semnificative, cauzate de concentrarea geografică a diverselor inițiative. Totuși,
în ultimii ani, multe organizații au extins raza în care operează, derulându-și activitățile și în
zone relativ îndepărtate de marile orașe.
O parte din inițiativele adoptate de societatea civilă a fost corelată cu inițiative sau mișcări
similare din alte state. De exemplu, programe de succes, axate pe reformarea modului de
interacțiune dintre școlile publice și elevii aflați în situații de risc, au urmat adesea modele
deja testate în contexte similare din alte țări, lucru care indică un nivel ridicat de deschidere
spre practicile internaționale, existente în rândul reprezentanților societății civile.

5

Vezi ANPCDEFP; 2015
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Ariile de intervenție în educație – politici publice și
societatea civilă

4

Secțiunea va discuta modul în care autoritățile publice au răspuns la problemele apărute în
sistemul educațional, legile și măsurile abordate și va trece în revistă succint ariile în care au
rămas lacune în politicile publice. Va aborda formarea de organizații și structuri în
societatea civilă, care au venit ca răspuns la limitările existente în politicile publice sau ca
inițiative de extindere a agendei publice spre noi zone educaționale.
După cum am amintit anterior, problemele din educație s-au amplificat treptat pe fondul
unor crize economice succesive, al transformărilor societale generale rezultate din tranziția
la economia de piață și ca urmare a deschiderii rapide a României spre o Europă integrată.
Reacțiile guvernelor succesive au fost limitate de lipsa de resurse bugetare, lipsa de
planificare avansată și lipsa de continuitate a politicilor între administrații de culori politice
diferite.
Societatea civilă a preluat o mare parte din rolul de ameliorare a condițiilor existente în
educație, protecție socială etc. O primă gamă de activități derulate de societatea civilă a
venit din zona caritabilă, mai ales în condițiile în care, imediat după revoluție, existau
probleme legate de populația ridicată de copii abandonați și de condițiile extrem de
precare din orfelinate. De asemenea, lipsa de politici adresate comunităților marginalizate
(în ciuda ideologiei egalitare oficiale a statului comunist) a declanșat numeroase inegalități,
precum participarea extrem de redusă a tinerilor și copiilor romi la niveluri superioare ale
sistemului educațional. Mai mult, transformarea rapidă a economiei a adâncit decalajul
dintre societate și școală, făcând astfel sistemul de învățământ mai puțin atractiv pentru
nevoile tinerilor („De ce îmi trebuie școala dacă nu îmi asigură un venit după?“).
Totuși, societatea civilă a intervenit în mai multe arii decât zona caritabilă, facilitând
furnizarea de servicii educaționale de calitate, pilotând modele noi de educație sau
introducând idei noi în România. Dacă este să ne referim la Coaliția pentru Educație ca
exemplu de cross-secțiune a societății civile cu activitate în zona de educație putem
identifica mai multe arii de intervenție:

a. Activități asociate sprijinirii persoanelor din medii vulnerabile
Aceste activități sunt de mai multe forme, în funcție de grupurile întâlnite în societate. În
funcție de natura acestor grupuri, tipul de intervenție diferă drastic, dar are, de obicei, fie un
rol preventiv, fie unul remedial. De departe cel mai numeros grup de persoane vulnerabile
din România este determinat social și economic, fiind format din indivizi și familii cu venituri
scăzute și cu nivel de educație scăzut. Unele dintre aceste persoane fac parte din grupuri
definite după alte criterii (de ex. romii, definiți de criteriul autoidentificării etnice), dar de
obicei lipsurile materiale transced celelalte categorizări.
Linia de acțiune, axată pe participare și echitate în școli, a membrilor Coaliției se adresează
ajutării persoanelor vulnerabile, aflate în diverse etape ale vieții lor (în anumite cazuri
intervențiile ajută copii, dar există și intervenții de tip „a doua șansă“ adresate adulților).
Multe dintre intervenții sunt complexe și implică multă muncă alături de comunități, cu
scopul de a schimba cultura participării în educație, nu doar de a oferi șanse punctuale de
acces unor persoane vulnerabile.
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b. Activități direcționate spre ameliorarea diferențelor de calitate a educației
între diverse medii
Aceste activități includ măsuri active de combatere a diferențelor de calitate între educația
oferită în școlile de vârf și cele din zone dezavantajate. Aceste diferențe contribuie, alături
de o serie de alți factori, la perpetuarea ciclurilor de marginalizare a anumitor comunități
sau categorii sociale.
Inegalitatea dintre elevi se formează devreme, încă din timpul copilăriei timpurii, și se
manifestă ulterior în termeni de rezultate școlare diferențiate în toate stagiile educației
formale. Statul are mecanisme limitate de a interveni. Pe de o parte, fiecare familie dispune
de resurse diferite, iar cele cu resurse superioare setează standardul aspirației
educaționale. De exemplu, în Coreea de Sud, părinții cu resurse financiare suficiente au
generalizat participarea la școli private de tutoriat (hagwon 학원), punând automat în
dezavantaj copiii ai căror părinți nu au resursele necesare pentru a le facilita accesul la
acestea. O tendință similară s-a manifestat în România post-decembristă prin proliferarea
activităților suport derulate contra cost, de exemplu a meditațiilor. Combinația dintre
calitatea scăzută a educației oferite în anumite școli, lipsa de atractivitate a profesiei
didactice, insuficiența resurselor pentru acordarea de suport adițional, dezvoltarea de
subculturi care nu valorizează educația formală, precum și alți factori duc la extinderea
clivajului dintre grupuri sociale, în termeni de standarde educaționale atinse. Din ce în ce
mai mult standardele acceptabile sunt setate de către copii a cărora familia le oferă
suficiente resurse pentru progresie școlară adecvată.
Organizațiile care se implică în ameliorarea acestor diferențe existente în societate
contribuie de obicei la oferirea directă de educație de calitate elevilor din zone
dezavantajate, transfer de resurse sau alte activități similare. Există adesea și intervenții
derulate în afara școlii, de exemplu stabilirea de legături cu familiile acestor copii, educarea
comunității sau servicii de consiliere și suport (de exemplu: în domeniul sănătății), dar și
activități extracurriculare destinate motivării copiilor cu nevoi educaționale speciale.

c. Activități de stimulare a învățării prin interacțiunea cu mediul social
Deși reprezintă o formă de educație centrată pe competențe, stimularea învățării prin
interacțiunea cu mediul social are un rol dublu, în sensul în care încurajează tinerii să
construiască o legătură solidă între experiențele educaționale proprii și comunitățile din
care provin. Aceste legături se fac fie prin facilitarea de proiecte care încurajează
soluționarea de probleme existente în comunitate, fie prin derularea de activități
extracurriculare în care tinerii sunt încurajați să reflecteze critic asupra contextului social,
economic sau politic în care își vor exercita drepturile cetățenești.
Această dimensiune a activității societății civile devine din ce în ce mai importantă în
contextul existenței unei probleme serioase de apatie a tinerilor față de participarea la viața
democratică a statului sau a comunității de origine. Mai mult, emergența unei crize a
valorilor democratice în Europa, cauzată de ascensiunea populismului în diversele sale
forme, indică o nevoie de reconectare a educației la relația dintre tineri și mediul social.
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d. Activități de dezvoltare a competențelor individuale necesare în societatea
modernă
Aceste activități sunt, de regulă, independente de gruparea elevilor pe categorii sociale și se
axează pe abordarea unor deficiențe de sistem. Dezvoltarea competențelor cheie comune,
necesare copiilor și tinerilor pentru a fi adaptabili și autonomi într-o societate și economia
modernă, ar trebui asigurată teoretic de sistemul educațional formal, dar schimbările
succesive ale curriculumului școlar pe o linie de eliminare a flexibilității și a opționalității,
precum și lipsa de autonomie locală a școlilor permit acest demers doar sporadic.
Organizațiile din societatea civilă au avantajul receptivității ridicate și a comunicării cu
rețele internaționale de expertiză educațională, de aceea contribuie la dezvoltarea de
competențe transversale în rândul elevilor și la promovarea de modele alternative de
„learning by doing“ sau de educație pe bază de proiecte, activități etc. Aceste intervenții pot
produce schimbări semnificative la nivelul elevilor și a unei părți a cadrelor didactice, după
cum va fi detaliat și în exemplele oferite mai jos. Este important să notăm că o parte dintre
intervenții sunt la nivelul sistemului existent sau implică sprijin pentru tinerii care doresc să
își amelioreze experiența educațională, dar altele implică crearea de instituții complet
alternative, care utilizează abordări pedagogice inovatoare.

Programe ale membrilor Coaliției pentru Educație

5

Prezenta secțiune își propune discutarea unor programe, proiecte și propuneri ale
membrilor Coaliției pentru Educație care abordează zonele problematice amintite anterior.
În secțiunea de mai jos, accentul se pune mai ales pe proiectele și programele care acoperă
arii în care există lacune în edificarea de politici publice. Se vor discuta atât impactul avut la
nivelul comunităților/zonelor de educație în care au fost implementate, cât și problemele
întâmpinate, precum și câteva dintre elementele care pot fi extrapolate și generalizate în
transformarea educaţiei.

5.1 Programe de sprijinire a persoanelor vulnerabile în
educație și formare
Organizația Umanitară CONCORDIA sau modelul intervenției sistematice
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Una dintre imaginile șocante
asociate României imediat
după perioada comunistă a
fost reprezentată de
orfelinatele aglomerate în
care copii abandonați trăiau în
condiții deplorabile. În afara
situației mizere a facilităților,
supraaglomerarea și lipsa de
finanțare pentru activități de
integrare în societate ofereau
garanția unei marginalizări
continue și pe termen lung.

Organizația Umanitară CONCORDIA

O serie de asociații și organizații au apărut în perioada următoare, în tentativa de a ameliora
condițiile în care trăiau și învățau o parte din cei mai vulnerabili membri ai societății. Printre
aceste asociații s-a numărat și Organizația Umanitară CONCORDIA, înființată cu sprijin din
partea Bisericii Catolice din Austria și cu activitate preponderent centrată pe orașul Ploiești.
Una dintre prioritățile organizației a fost crearea de centre de plasament moderne pentru
copiii orfani, evitând supraaglomerarea și facilitând o interacțiune relativ personalizată
între personalul de îngrijire/suport și copii. Astfel, după ce fondatorii organizației inițiază un
dialog direct cu acești copii ai străzii, se deschide prima casă de tip familial, în adevăratul
sens al cuvântului (aceasta este o casă, nu un centru). Fiecare dintre aceste case are un
număr redus de copii (între 8 și 12), astfel fiecare beneficiază de prezența unui educator.
Acest model era unul complet nou pentru România, unde centrele de plasament din
perioada tranziției timpurii asigurau adesea doar supraviețuirea fizică a copiilor.
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Modelul Organizației Umanitare CONCORDIA dorește de la bun început oferirea unui
mediu integrativ, care să nu conțină o delimitare artificială și nejustificată față de restul
societății. De exemplu, în 1993 Organizația Umanitară CONCORDIA achiziționează o
cooperativă agricolă de producție (C.A.P.) părăsită din comuna Ariceștii-Rahtivani.
Proprietatea este renovată și transformată într-o fermă pentru copii, care cuprinde case de
locuit, agricultură și ateliere de brutărie și tâmplărie. Această facilitate găzduiește 80 de
copii, cărora le este oferit nu doar un acoperiș, ci și o oportunitate de îngrijire și educație
într-un context similar celor din economia și societatea reală.
De altfel, acest model al facilitării participării persoanelor vulnerabile care beneficiază de
serviciile Organizației Umanitare CONCORDIA la viața economică reală a fost augmentat
treptat și se extinde astăzi mai multor categorii de persoane aflate în situații de risc din
Prahova și București. Organizația a pus bazele unei școli de meserii care oferă oportunități
de formare pentru tineri din medii dezavantajate. În școală se abordează cinci meserii în
care sunt formați tinerii elevi. Aceste meserii sunt brutar-patiser, bucătar, ospătar,
horticultor și tâmplar. Școala beneficiază de un internat, o mare parte dintre elevi locuind
acolo. Sunt angajați profesori austrieci care oferă sprijin în organizarea programului. De
asemenea, există un parteneriat între Școala de Meserii a Organizației Umanitare
CONCORDIA și Colegiu Economic „Virgil Madgearu“ Ploiești pentru clasa de brutari, care
este oferită într-un regim educațional dual. Școala de Meserii ajută în predarea elementelor
practice după modelul care a asigurat Austriei și Germaniei cele mai mici rate ale șomajului
în rândul tinerilor din Europa.
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Organizația Umanitară CONCORDIA

Activitatea Organizației Umanitare CONCORDIA continuă și într-o etapă ulterioară, cea a
medierii participării directe la viața economică. În acest sens, organizația a facilitat crearea
unei serii de unități economice bazate pe modelul antreprenoriatului social. Există deja o
brutărie și este în curs de fondare un hostel organizat pe același model al antreprenoriatului
social. Toate aceste activități oferă experiență de muncă pentru persoanele ajutate de
organizație, dar și facilitează reducerea cheltuielilor interne. De exemplu, produsele de
panificație fabricate în brutăria organizației sunt folosite pentru aprovizionarea unităților
care găzduiesc copii, contribuind la sustenabilitatea activităților caritabile.
Modelul integrat, abordat de Organizația Umanitară CONCORDIA, este un exemplu de
bună practică, în măsura în care evită pe cât posibil punctele de ruptură bruscă, neforțând
beneficiarii să „se descurce“ singuri înainte de a le oferi sprijinul maxim posibil. Astfel, după
terminarea cursurilor și a examenelor pentru calificare, tinerii sunt fie angajați într-o
structură de economie socială a organizației, fie cu ajutorul unui job-coach sunt ajutați să își
găsească un loc de muncă și să îl păstreze. În toată această perioadă le este oferită
posibilitatea de a locui în apartamentele sociale ale organizației. Gama largă de activități de
facilitare a participării pe piața muncii constituie un exemplu unic de aplicare în România a
modelului educațional dual (sau „german“ cum e cunoscut după țara de origine) adaptat la
grupuri de persoane dezavantajate sau aflate în situație de risc.

15

Efortul de a nu uita pe nimeni – modelul C4C
Asociația C4C - Communication for Community este o organizație care își concentrează
activitățile pe prevenirea abandonului și pe lucrul cu copii, dar și cu adulți vulnerabili.
Organizația este relativ tânără (puțin sub șase ani vechime), dar a cunoscut o expansiune
rapidă a activităților și a obiectivelor abordate în intervențiile sale. În mod deosebit, C4C s-a
concentrat din ce în ce mai mult pe abordarea problemelor legate de analfabetismul
funcțional, un aspect dificil de măsurat, dar crucial al dezavantajului structural pe piața
muncii și în societate.
Activitatea de bază a organizației a fost una de suport adresat copiilor cu dizabilități,
vulnerabilități sau risc de abandon din diverse comunități. C4C a facilitat organizarea de
ateliere în care a implicat copiii cu risc ridicat de abandon sau dizabilități, precum și familiile
acestora. Organizația a format mediatori care s-au specializat pe astfel de activități și au
dezvoltat relații în comunitățile respective. Unii mediatori sunt chiar cadre didactice și o
mare parte a acestora sunt persoane chiar din comunitățile în care are loc intervenția.
O linie crescândă din activitatea C4C abordează combaterea analfabetismului funcțional
prin activități de reintegrare școlară de tip „a doua șansă“ (adresate persoanelor mai în
vârstă, decât tipic pentru participarea la educația primară). Aceste activități sunt adesea
dificile și necesită răbdare, flexibilitate și perseverență din partea membrilor organizației. O
parte dintre probleme derivă din faptul că analfabetismul funcțional este dificil de raportat
și implicit de identificat pentru abordarea celor mai reprezentative grupuri de beneficiari.
Există persoane care au finalizat cele patru clase primare, dar nu știu să scrie și să citească în
mod real. Chiar dacă specialiștii C4C dezvoltă relații apropiate cu beneficiarii, mediul de
proveniență și cultura de comunicare diferite duc la probleme de relaționare în anumite
cazuri.
De asemenea, recuperarea în zona de gimnaziu este problematică, mai ales pentru adulți.
Este dificilă captarea atenției beneficiarilor pe o durată de 4 ani, cu un curriculum prelungit
și dificil. Anumiți beneficiari visează la o calificare mai înaltă decât cea pe care o conferă
finalizarea nivelului gimnazial (oricum anevoioasă). Aceștia văd că suferă în plasarea pe
piața muncii ca urmare a nivelului redus de calificare pe care îl au, comparativ cu populația
generală.
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Communication for Community | C4C

Un punct forte al modului în care sunt organizate programele de tip „a doua șansă“ este
flexibilitatea lor. În condițiile în care este dificil să ceri adulților să participe la un regim școlar
cu normă întreagă, similar cu cel al elevilor, posibilitatea de a începe direct într-o clasă mai
avansată (de ex. a III-a în loc de clasa I) sau posibilitatea de a urma un an de studiu într-un
singur semestru constituie elemente importante de facilitare a participării. Determinarea
clasei de începere a studiilor este decisă de o comisie de evaluare. Din nefericire, cadrul
legal aparent flexibil și permisiv este însoțit de obstacole „la firul ierbii“. De exemplu, se cer
numeroase avize si există o confuzie legată de responsabilii pentru aceste cursuri între
inspectorate, școli și minister. O problemă majoră este legată de sursa de finanțare pentru
programele de tip „a doua șansă“. C4C a atras fonduri europene pentru a facilita astfel de
activități, dar finanțarea lor de către stat rămâne problematică și insuficientă.
C4C s-a lansat, de asemenea, în organizarea de activități de antreprenoriat social. Ca și în
cazul Organizației Umanitare CONCORDIA, aceste activități au ca principal beneficiu
facilitarea pentru un număr de persoane din categorii vulnerabile a intrării pe piața muncii,
adesea cel mai dificil pas în procesul de reintegrare socială. O parte din activitățile de
economie socială facilitează formarea unor persoane vulnerabile în activități de artizanat,
care oferă posibilități de angajare pe termen lung. De exemplu, există un atelier de
ceramică în localitatea ilfoveană Chitila. C4C a lansat de asemenea, o cafenea socială în plin
centrul Bucureștiului, oferind astfel, accesul unui număr de persoane dezavantajate în
sectorul serviciilor, cel mai mare angajator din economia reală. Această cafenea oferă un
beneficiu suplimentar ca urmare a transformării sale într-o bază a networkingului pentru
ONG-uri, dar și gazdă de activități sociale, culturale și de informare și sensibilizare socială.
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OvidiuRo – lupta pentru accesul la educația timpurie a copiilor din medii defavorizate
În România grădinița nu este obligatorie. Rolul educației preșcolare în formarea
personalităţii, competenţelor, atitudinilor, abilităţilor şi modului de a privi lumea ale unui
copil este mai puțin conștientizat la nivelul opiniei publice și al politicilor implementate de
autorităţile publice, în ciuda faptului că avantajul sau dezavantajul structural sunt adesea
cimentate chiar în această perioadă. În România, participarea copiilor cei mai vulnerabili la
educaţia timpurie este de cele mai multe ori redusă sau se desfăşoară în condiţiile unei
precarităţi materiale care îi reduc mult impactul.
Misiunea OvidiuRo este ca fiecare copil sărac să beneficieze de educație timpurie de calitate
și să devină, astfel, un membru activ al societății românești. Fondată de filantropul american
Leslie Hawke (care a fost impresionată de nivelul ridicat de sărăcie din rândul copiilor din
România) și de Maria Gheorghiu în 2004, organizația a dezvoltat o serie de instrumente și
programe direcționate mai ales spre lărgirea accesului la educația timpurie pentru copii
vulnerabili din diverse comunități rurale. Principalul instrument de intervenție aplicat de
OvidiuRo este transferul de bani condiţionat de prezență (conditional cash-transfer), mai
concret oferirea unui ajutor financiar lunar de 50 lei, sub formă de tichete sociale, părinţilor
săraci în schimbul participării copiilor acestora la învăţământul timpuriu formal. Acest tip de
intervenţie a pus bazele programului pilot Fiecare Copil în Grădiniță (FCG), program
complex care, pe lângă mecanismul tichetelor sociale, a prevăzut componente importante
precum stabilirea legăturilor cu comunităţile defavorizate selectate în program,
informarea şi educarea părinţilor sau oferirea de suport grădiniţelor prin formarea
educatorilor de preșcolari.
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OvidiuRo
Ca element central, FCG stimulează părinţii să îşi aducă copiii de vârstă preşcolară la
grădiniţă. Programul pilot, derulat din fonduri private de OvidiuRo în perioada 2010-2016,
se adresează celor mai săraci copii – cei care trăiesc în locuinţe improprii şi aglomerate din
zone izolate, cu acces limitat la apă potabilă şi servicii medicale de bază. Iarna, posibilităţile
de angajare din aceste comunități sunt aproape inexistente din cauza nivelului scăzut de
educaţie al adulţilor, combinat cu o cerere scăzută pentru muncă necalificată. În
comunităţile în care se derulează programul, familiile eligibile primesc tichete sociale în
valoare de 50 lei/lună, ce reprezintă o creştere substanţială a sumei alocate pentru
mâncare. Profesorii notează prezenţa în fiecare zi, până în ora 9 AM şi o afişează în clasă.
OvidiuRo face vizite neanunţate pentru a monitoriza prezenţa şi a se asigura că aceasta a
fost completată corect. Acordarea tichetelor sociale este strict condiționată de frecvența
copiilor la grădiniță și de participarea părinților la activități educaționale (ex. ca părinte de
serviciu sau la Ziua Părinților).
Ca efort susținut de combatere a excluderii sociale din zona educaţiei și prin intermediul
acesteia, iniţiativa OvidiuRo a fost un succes notabil. În intervalul 2010 -2016, peste 4500 de
copii din 45 de comunităţi rurale şi urbane mici au beneficiat de educaţie preșcolară şi
nutriţie mai bună prin FCG. Programul a crescut semnificativ (a dublat sau chiar triplat)
numărul copiilor înscriși la grădiniță și a crescut rata medie de prezență de la sub 50%
înainte de FCG la peste 70%. Deşi programul este focusat pe extinderea accesului la
învăţământul preșcolar, există dovezi că impactul intervenţiei se extinde şi la modul în care
privesc familiile beneficiare educaţia, în general. Frecventarea grădiniței este asociată, de
exemplu, în comunitățile FCG vechi (2010) cu frecvență și rezultate bune la clasa
pregătitoare sau clasa I, chiar dacă în etapa învățământului primar copiii eligibili FCG nu mai
beneficiază de tichetele sociale oferite prin program.

19

Succesul FCG a avut un ecou în presă, în societatea civilă și chiar în mediile guvernamentale.
Ca urmare, programul a fost una din primele inițiative ale societății civile care a fost
transpusă în lege și a devenit politică publică, ideea de tichet social devenind acum parte a
măsurilor de stimulare a participării la educația timpurie promovate de guvern.
Promulgarea Legii 248/2015 a însemnat preluarea finanțării tichetelor sociale, acestea fiind
acoperite din fonduri publice.
Totuși, este important să menționăm că nu este încă clar dacă intervențiile centralizate
sprijinite de autorități vor avea același impact (la nivel de beneficiar mediu) ca programul
FCG în varianta sa originală. OvidiuRo a derulat activitățile programului în comunități cu care
a reușit să creeze un parteneriat și să încurajeze o sustenabilitate locală a programelor de
acces. Evident, există diferențe semnificative între nivelul de deschidere al fiecărei
comunități, iar derularea programului la o scară națională reduce capacitatea de
monitorizare comprehensivă și de muncă directă cu comunitatea.
OvidiuRo constituie un exemplu pozitiv de inițiativă a societății civile care ajunge să
influențeze politicile publice naționale. Identificarea unei probleme cruciale, abordarea sa
prin mecanisme realiste și derivate din condițiile de pe teren, precum și cooperarea cu
autoritățile au facilitat preluarea ideii de tichet social condiționat și transformarea sa în
principalul instrument public de facilitare a accesului copiilor din medii defavorizate la
educația timpurie.

20

OvidiuRo
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5.2 Activități de reducere a diferențelor între diverse medii
Teach for Romania – universalizarea dreptului la o educație de calitate
Dacă participarea la învățământul timpuriu este crucială pentru a limita perpetuarea
dezavantajului acumulat de copii din familii sărace sau marginalizate, pentru reducerea
sustenabilă a inegalității este importantă limitarea diferențelor de calitate a actului didactic
între școli. Statele în care segregarea școlară crește tind să înregistreze o pronunțată
osificare a stratificării sociale, având loc o perpetuare a sărăciei și dezavantajului în
comunitățile vulnerabile. România are, în teorie, un învățământ comprehensiv și neselectiv
la ciclurile obligatorii. În realitate, diferențele dintre școli au crescut treptat în perioada
post-decembristă, iar un proces de segregare pronunțat a devenit un nou „ciment“ care
contribuie la perpetuarea inegalității sociale intergeneraționale.
Dacă diferențele dintre școli există la toate nivelurile și în toate regiunile (a se observa, de
exemplu, ratele de promovabilitate la bacalaureat), cel mai pronunțat clivaj este cel dintre
mediul urban și cel rural. Acest clivaj este augmentat de lipsa de atractivitate a carierei
didactice, de numărul mare de familii sărace din mediul rural, de numărul de copii cu părinți
plecați la muncă în străinătate, de lipsa de modele sau pur și simplu de lipsa de resurse
materiale a părinților. Totuși, în majoritatea comunităților (atât urbane, cât și rurale) se
produc diferențieri între școli, dar și între clase sau copii din aceeași clasă.
Teach for Romania caută să ofere șanse egale la educație de calitate indiferent de clasa
socială, etnie sau de locul în care s-au născut. Modelul a fost pilotat în Statele Unite, unde
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Teach for Romania
Teach for America a început să aducă profesori tineri și motivați în școli cu rezultate slabe și a
înregistrat succese considerabile în oferirea de educație de calitate copiilor care au cel mai
mult nevoie de ea. În România, programul este centrat pe atragerea de tineri cu potențial
spre a fi pregătiți pentru activitatea didactică derulată în școli din comunități vulnerabile.
Candidații sunt evaluați, printre altele, în funcție de performanța academică, implicarea în
activități extracurriculare, potențialul de leadership demonstrat, motivație și dedicare
pentru a preda, perseverență și gândire critică. Înainte de a fi plasați în școli ca profesori și
învățători de Teach for Romania, tinerii participă la un program intens de pedagogie și
leadership. Programul se desfășoară pe parcursul a șase săptămâni în care aceștia
dobândesc abilitățile necesare pentru a deveni învățători/profesori de succes în clasă și
pentru a facilita performanța elevilor.
Programul Teach for Romania presupune 2 ani de activitate de predare într-o școală
parteneră. Pe parcursul celor doi ani, învățătorii/profesorii sunt susținuti și consiliați
constant de către o echipă de tutori și beneficiază de dezvoltare profesională continuă și de
implicare într-un sistem foarte competitiv de evaluare a performanței. Învățătorii și
profesorii Teach sunt angajați cu normă întreagă, în cadrul unor școli defavorizate, cu
rezultate slabe, situate în comunități de romi sau zone foarte sărace. Sunt căutate în mod
deosebit școli cu potențial considerabil de dezvoltare și în care este nevoie de cadre
didactice dornice să producă schimbări pozitive la nivelul clasei. Cadrele didactice Teach
sunt evaluate în funcție de progresul elevilor la clasele la care predau și impactul în
comunitate, spre deosebire de evaluarea clasică a performanței în sistemul public de
învățământ. Învățătorii și profesorii Teach încearcă includerea proactivă a tuturor copiilor în
activitatea în clasă, evitând marginalizarea copiilor cu probleme mai mari de adaptare la
conținutul programei și încercând atragerea acestora prin joc, implicare sau alte abordări
pedagogice incluzive.
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Teach for Romania beneficiază de o rețea largă de parteneri, care facilitează comunicarea cu
școlile, identificarea de potențiali voluntari dar și finanțatori din mediul privat. Această
rețea permite dezvoltarea unei echipe în creștere, care ajunge la un număr din ce în ce mai
mare de școli. Deși activitatea organizației este relativ recentă, modelul Teach și-a dovedit
deja succesul pe plan global și în multe școli s-a văzut o schimbare pozitivă cu privire la
prezența la clasă, implicarea și interacțiunea în grupe de lucru și rezultatele academice.
Chiar dacă mulți din profesorii și învățătorii Teach au avut parte de situații dificile până au
reușit să se acomodeze cu circumstanțele din multe dintre școlile în care au început să
predea, utilizarea metodelor dezvoltate de organizație pe plan global i-a ajutat să producă
schimbări semnificative într-un timp relativ scurt.
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ROI
ROI - o a doua șansă pentru liceele cu elevi dezavantajați
Un raport al Eurostat, care a încercat să ofere o imagine a schimbărilor emergente de pe
piața muncii din Europa, a indicat o corelație puternică între nivelul de educație al tinerilor și
șansa de a se angaja6. În România, transformările economice și masificarea participării la
învățământul secundar sunt tendințe recente și, din nefericire, periclitate de rata ridicată de
abandon și de un declin în ultimii ani al progresiei dintre învățământul secundar și cel terțiar.
O problemă specifică și punctuală este dată de numărul mic de elevi care reușesc să
promoveze examenul de bacalaureat. Această problemă nu este gravă doar prin prisma
procentelor îngrijorătoare de la nivel național, ci și prin discrepanțele semnificative
existente între școli din diverse zone urbane. De exemplu, colegiile naționale și liceele
considerate drept „bune“ reușesc să asigure promovabilitatea pentru cvasitotalitatea
elevilor, dar au existat și licee din care niciun elev nu a reușit să obțină diploma care să-i
confere accesul spre învățământul superior.
Asociația ROI a luat ființă în anul 2011 și se remarcă prin proiectul pilot „Zburd-Educație prin
coaching“, care și-a asumat dificila misiune de a combate ratele reduse de promovabilitate a
bacalaureatului dintr-o serie de licee cu rezultate slabe situate în Centrul și Sudul țării și cu
majoritatea elevilor provenind din medii defavorizate. Aducând împreună profesorii, elevii
și părinții prin coaching, ca principala metodă de intervenție, și având o abordare crosssectorială care a pornit de la identificarea problemelor din fiecare liceu în parte, proiectul a
avut rezultate remarcabile.

Fig. 3 - Impactul intervențiilor ROI în licee din mai multe localități

6
Vezi pagina 38 a raportului Smarter, greener, more inclusive?, online la
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6655013/KS-EZ-14-001-EN-N.pdf/a5452f6e-8190-4f30-8996-41b1306f7367
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Analiza problemelor din școlile abordate a indicat că acestea se confruntă cu lipsa de
motivare și dezinteresul elevilor față de școală, precum și cu lipsa de implicare a părinților.
Acestea se află printre dificultățile invocate cel mai des de către cadrele didactice, dar se
pare că există și o lipsă de comunicare și de colaborare între profesori, precum și între
aceștia și părinți și elevi.
Intervențiile facilitate de ROI au avut ca numitor comun utilizarea de metode asociate
tehnicilor de coaching de echipă pentru a crește nivelul de motivație și dorința de implicare
la nivelul elevilor, dar și pentru a facilita o îmbunătățire a comunicării între cadre didactice,
elevi și părinți. Numitorul comun a fost implicarea, pe bază de voluntariat, a unei echipenucleu formate din profesori, elevi și părinți din cadrul fiecărui liceu în stabilirea de obiective
și asumarea responsabilității pentru găsirea și aplicarea de soluții concrete pentru
problemele școlii. Facilitatorii Asociației ROI au lucrat timp de un an și jumătate cu cele cinci
licee selectate, ceea ce a permis urmărirea atingerii obiectivelor pe care echipele - nucleu
din școli și le-au stabilizat nu doar în ceea ce privește promovabilitatea, dar și privind
reducerea absenteismului sau a violenței.
Pentru a împărtăși experiența liceelor incluse în proiect, Asociația ROI a realizat filmul
documentar „Ba se poate!“, în regia lui Tedy Necula. Menirea filmului, disponibil on-line întro variantă și pentru orele de dirigenție, este de a-i motiva pe elevi și de a inspira profesorii,
elevii și părinții din alte școli să lucreze împreună.
Este important să notăm că proiectele Asociației ROI s-au bazat pe colaborarea cu mai
multe instituții și organizații. În faza pilot, Zburd-Educație prin coaching a fost implementat
în parteneriat cu Asociația Română pentru Coaching, Leadership in International
Management din Statele Unite și Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul
Universității București, cu susținerea Ministerului Educației Naționale.
Pentru a da mai departe experiența acumulată, în parteneriat cu Institutul de Științe ale
Educației, iar, ulterior, și cu alte organizații, experții Asociației ROI au contribuit la
susținerea de cursuri acreditate pentru peste 1.200 de profesori din întreaga țară în 2014,
cu finanțare din fonduri europene. În prezent, ROI contribuie la crearea unei rețele de sprijin
pentru profesorii implicați din țară. Nu în ultimul rând, Asociația a inițiat proiectul Adoptă un
liceu, în parteneriat cu Școala de Valori, Fundația Noi Orizonturi și parteneri din mediul de
afaceri.
Experiența Asociației ROI în
proiectul Zburd-Educație prin
coaching a fost menționată, la
finalul anului 2015, ca exemplu
de bună practică cu ocazia
lansării „Proiectului privind
Învățământul Secundar din
România - ROSE“ derulat de
Ministerul Educatiei și finanțat
printr-un împrumut de 200
milioane euro de la Banca
Mondială. Peste 1.100 de licee
vor avea posibilitatea de a
beneficia de granturi în cadrul
acestui proiect.
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Noi Orizonturi

5.3 Activități de stimulare a învățării prin interacțiunea
cu mediul social
Noi Orizonturi – transformarea educației prin învățare activă
Fundația Noi Orizonturi urmărește formarea de caractere și construirea de competențe de
viață. Organizația își centrează activitățile pe dezvoltarea de activități educaționale bazate
pe experienţă, complementare curriculumului din ciclul primar studiat în școli. În termeni
pedagogici, organizația a dezvoltat modele educaționale care îmbină aventura, jocul,
povestea educativă şi realizarea de proiecte de serviciu în folosul comunităţii pentru a
împuternici copiii și tinerii să facă schimbări în bine în jurul lor. Fundația are atât activități
permanente, derulate în interiorul școlilor, cât și programe de vară derulate în cadrul unor
tabere de aventură, cu elemente special construite pentru a le oferi activităţi care îi
provoacă să-şi depăşească limitele.
Principalul program al fundației Noi Orizonturi este denumit „IMPACT“ și formează
profesori care coordonează Cluburi de Inițiativă Comunitară, în care folosesc metode de
învățare bazate pe experienţă. În Cluburile IMPACT, tinerii învață practic participând la
activități centrate pe inițierea și derularea de proiecte în folosul comunității, jocuri, povești.
Atenția lor este concentrată pe lucruri pozitive, învață și se dezvoltă pe sine păstrând în
același timp distracția și socializarea atât de importante pentru vârsta adolescenței.
Participarea constantă la activitațile IMPACT le permite elevilor să dezvolte o serie de
competențe legate de soluționarea creativă a unor probleme și le permit să se angajeze în
activități independente de caracterul pur didactic al informațiilor transmise în cadrul școlii.
Cluburile sunt formate în școli cu ajutorul unor cadre didactice deschise spre inovare în
formare și care participă la programul de formare oferit de Noi Orizonturi, unde învață cum
să aplice modele de educație experiențială și să creeze medii de dezvoltare potrivite
formării de valori, abilități de viață și competențe civice. Aceste cluburi sunt autonome.
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Programul VIAŢA foloseşte educaţia prin aventură pentru a promova valori pozitive,
încrederea în sine şi spiritul de echipă în rândul tinerilor. VIAŢA scoate participanţii din
mediul lor obişnuit şi le oferă activităţi care îi provoacă să-şi depăşească limitele (curs de
frânghii, escaladă pe stâncă, drumeţii, orientare cu busola, ecologie, proiecte de serviciu în
folosul comunităţii, ateliere arts&crafts, activităţi artistice, foc de tabără etc.). Toate aceste
activităţi le oferă participanţilor lecţii practice despre viaţă ca: încrederea în sine şi în ceilalţi,
capacitatea de comunicare, definirea succesului, rezolvarea de probleme, perseverenţă,
curaj etc.
În ambele programe, fundația urmărește dezvoltarea valorilor și a simțului cetățeniei
pentru construirea unei generații de tineri cu spirit de inițiativă, independenți în alegerile pe
care le fac, dar capabili să lucreze în echipă. Între competențele și abilitățile pe care
programele organízate de Noi Orizonturi doresc să le formeze se numără găsirea de soluții în
timp real, exprimarea structurată a opiniilor, identificarea și rezolvarea de probleme la
nivelul comunității.
Pe lângă derularea activităților proprii, Noi Orizonturi s-a implicat activ în evaluarea și
îmbunătățirea programului Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!, derulat la nivel
național. În noiembrie 2014, Fundația Noi Orizonturi a demarat un proces de consultare
publică cu privire la nevoile de îmbunătățire ale programului. Grupul Școala Altfel. TOT
Educație!, constituit la inițiativa Fundației Noi Orizonturi și format din profesori, inspectori,
metodiști și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale a dezvoltat un set de 15
recomandări normative. Acestea includ extinderea activităților din program pe durata
întregului an, oferirea de mai multă autonomie școlilor în implementarea acestuia, dar și
setarea obiectivului activităților pe dezvoltarea motivației pentru învățare, valorilor și a
competențelor cheie în rândul elevilor care participă.

Dezvoltarea gândirii critice și a competențelor de dezbatere în școli –
exemplul ARDOR
În sistemele educaționale contemporane apar adesea conflicte între diverse abordări
asociate unor concepții diferite despre transmiterea informațiilor. O parte dintre aceste
abordări sunt axate pe o didactică rigidă și pe predarea intensivă de conținut (abordare
tradițională României). Chiar dacă abordările axate pe dezvoltarea de competențe
transversale au devenit din ce în ce mai populare în ultimii ani, curriculumul pentru
învățământul secundar nu s-a modificat în direcția acestei noi paradigme.
Una dintre principalele atribuții ale cetățeanului unui stat democratic este capacitatea de a
discerne informații, construi argumente și de a înțelege și evalua critic argumentele oferite
de terți. De exemplu, este crucial ca un viitor cetățean să poată evalua critic subiectele
dezbaterilor politice care preced alegeri pentru instituții reprezentative. De asemenea,
participarea informată la dezbaterea publică, accesul și evaluarea acuității informațiilor
sunt alte aspecte importante ale cetățeniei, mai ales în contextul unei ascensiuni a surselor
de media partizane sau ideologice.
Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică - ARDOR a fost înființată în 1998 și a
creat structuri regionale afiliate în anul 2002. Inițial finanțate de Fundația pentru o
Societate Deschisă, activitățile locale ale ARDOR au devenit cu timpul autonome și au ajuns
să se autogospodărească. Principala formă de activitate a ARDOR a fost deschiderea de
cluburi de dezbateri în licee și universități, activitate în care au fost implicați mii de elevi,
studenți și profesori de-a lungul anilor.
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ARDOR

Recent, ARDOR a militat pentru introducerea unei materii opționale de dezbateri în școli și a
inițiat un parteneriat cu Ministerul Educației în acest sens. Această disciplină este
actualmente definită ca un opțional și are un curriculum atașat, dar nu are încă o răspândire
largă în școli. Acest aspect poate suferi îmbunătățiri, mai ales grație numărului mare de
profesori care coordonează cluburi de dezbateri în țară.
ARDOR motivează profesorii și elevii implicați în activitatea de dezbateri printr-un sistem de
competiții, care abordează o serie largă de teme. De asemenea, organizația a facilitat
formarea profesorilor care coordonează cluburile de debate la nivel teritorial. De foarte
multe ori, rețelele create de ARDOR se auto-susțin și se construiesc cooperativ, în sensul că
interesul manifestat pentru activitatea de dezbateri și comunicarea între rețele de elevi și
studenți din țară ajută la creșterea susținută a numărului celor interesați.
Principalul rezultat al ARDOR este formarea de tineri cu aptitudini de comunicare și
argumentare deosebite, iar acest lucru se observă în numărul mare de elevi implicaţi în
dezbateri care ajung mai departe să își folosească competențele de comunicare în diverse
cariere. De foarte multe ori, participarea la activitatea de dezbatere constituie elementul
cheie care îi distinge față de tineri care au cunoștințe similare, dar o capacitate inferioară de
comunicare structurată a acestora. Un exemplu recent de vizibilitate ale tinerilor ARDOR a
fost participarea a doi membrii ai echipei-campioane la o simulare de dezbatere în cadrul
lansării campaniei ”România educată” a Președinției României.
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5.4 Activități de formare a competențelor necesare
pentru viața în societatea modernă
Questfield (fosta Little London) – instituție internațională privată
de învățământ, dedicată inovării și schimbării paradigmei educaționale
din România
În România este încă greu de conceput o schimbare de paradigmă în modul de derulare a
educației în clasă, deși arderea etapelor intermediare pe care le-au parcurs celelalte țări în
reformarea educației ar reprezenta o posibilă soluție care ar putea fi adaptată la contextul
cultural național. Questfield este un brand care și-a asumat dorința de a testa limitele
sistemului de învăţământ românesc și convențiile educației formale pentru a inspira o
schimbare de paradigmă. Fabiola Hosu, cu peste 20 de ani experiență în domeniul educației,
inițiatoarea proiectului Little London (actualmente Questfield), este cea care a pus bazele
școlii cu primul concept educațional unic în România.
Cu peste 13 ani de experiență în domeniul instituțiilor de învățământ, Questfield a educat
de-a lungul timpului peste 1100 de copii. Actualmente are o echipă compusă din 30 de
profesori transformaționali, experți educaționali atestați la nivel național și internațional, 5
instituții de învățământ autorizate de Ministerul Educației și 2 de învățământ preșcolar
acreditate. În momentul de față, Questfield include o creșă, o grădiniță, o școală primară și o
școală de vară. În același timp, organizația susține constant inițiativele alternative de
educație din România, dintre acestea făcând parte Restart în Educație, Universitatea
Alternativă, Learnity (primul liceu democratic) și Școala democratică din Brașov.
Conceptul educaţional Questfield vizează un ideal educațional care are în centrul său copilul
și modul acestuia de a se dezvolta armonios, ținându-se cont de următoarele elementecheie: profilul copilului, profilul profesorului și al părintelui, mediul de învățare și
coordonatele programei. Interconectarea tuturor acestor elemente asigură copiilor care
vin la Questfield însușirea competențelor necesare ca ei să poată să dea un sens vieții lor și
lumii înconjurătoare. Traducerea acestui concept poate fi regăsită în imaginea atașată care
înfățișează metafora copacului sau simbolul principiilor de învățare ale acestei organizații.
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Questfield
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Adevărata unicitate a conceptului este oferită de faptul că cele 5 profile mai sus menționate
(copil, părinte, profesor, mediu educațional și programă) sunt interconectate și dezvoltate
în spirală prin intermediul cărților. La Questfield, poveștile traduc lumea înconjurătoare și o
aduc mai aproape de lumea copiilor, formându-i și pregătindu-i pentru parcursuri de viață
diferite. Conceptul educațional bazat pe cărți presupune faptul că metodele, resursele și
activitățile educaționale au în centru poveștile, personajele, morala, acțiunile și
comportamentele întâlnite în cărți, acestea oferind spre observare, dezbatere și
investigare diferite parcursuri identitare. În esență, conținutul oferit copiilor în fiecare
săptămână are o unitate tematică care îl face atractiv și semnificativ.
Questfield este o şcoală organică care învaţă şi se dezvoltă în mod continuu, ghidând
profesori şi elevi spre a-şi atinge potenţialul, „spre fericirea şi libertatea de a deveni cea mai
bună versiunea a lor”, susține Fabiola Hosu. Planurile pe termen scurt includ dezvoltarea
unei şcoli bilingve, cu maximum de ore şi influenţă britanică, bazat pe acest model
educaţional unic în momentul de faţă în România, care va continua să fie dezvoltat într-o
alternativă educațională. Pe termen lung se urmărește extinderea proiectului până la nivel
gimnazial și liceal, cu dezvoltarea conceptului educațional și adaptarea lui pentru fiecare
ciclu de învățământ.
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IDEE
Învățarea eficientă dincolo de școală – modelul IDEE
Multe dintre eforturile de modernizare a abordărilor educaționale din școli se centrează pe
livrarea unor conținuturi moderne și de natură a contribui la dezvoltarea elevului. Un aspect
important al acestor abordări este și transformarea modului de derulare al evaluării: de la
valorizarea învățării mnemonice la evaluarea corectă și realistă a competențelor dobândite
de elev.
Fondată în 2007, asociația IDEE - Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie
reunește profesori și cercetători cu experiență în elaborarea de programe educaționale,
evaluare și dezvoltare de curriculum. Scopul asociației este realizarea unei comunități
profesionale capabile să creeze mecanisme funcționale pentru creșterea calității sistemului
de învățământ, cu o focalizare deosebită în zona de evaluare, unde este nevoie stringentă
de dezvoltări profesioniste.
Activitățile asociației includ organizarea de concursuri naționale sau internaționale având
ca obiect aprofundarea învățării școlare, evaluarea competențelor, realizarea de cercetări
cu scopul îmbunătățirii calității educației, elaborarea de teste care permit cunoașterea și
autocunoașterea elevilor, crearea de spații virtuale de întâlnire pentru copii și tineri în
vederea împărtășirii cunoștințelor și a experiențelor și altele.
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IDEE derulează programul de formare acreditat Comunicare eficientă pentru un climat
educațional propice învățării. În cadrul acestui program sunt organizate echipe de profesori
care colaborează pentru realizarea de teste de evaluare în mai multe domenii de studiu,
asigurând conținutul softurilor care realizează mecanismul de feedback acordat elevilor. În
urma prelucrării informatice a răspunsurilor elevilor la diverse probe de evaluare a
competențelor sau aptitudinilor, aceștia primesc o analiză detaliată a propriilor lucrări și a
nivelului de competență dovedit.
În afara facilitării inovației în evaluarea elevilor, IDEE s-a implicat și în organizarea de forme
moderne de învățare și de dezvoltare a competențelor de către elevi. De regulă, accentul
cade pe uzul de metode moderne și extracurriculare, dar mai ales pe derularea învățării întrun cadru colaborativ. De exemplu, IDEE a organizat diverse programe de formare directă
orientate și modelate pe modul de învățare al copiilor din clasele primare. Astfel, prin
intermediul unui proiect finanțat prin Fondul Social European, IDEE a urmărit dezvoltarea
de instrumente inovatoare, non-formale în vederea creșterii calității procesului
educațional, a nivelului de competență și a motivației de studiu pentru 3000 de elevi din
învățământul primar. Aceștia au participat la sesiuni de lectură organizate sub forma unor
jocuri-concurs, iar rezultatele lor au fost prelucrate prin intermediul unor softuri
specializate, create special în scopul oferirii de feedback personalizat privind competența
de lectură a elevilor. În 17 scoli pilot s-a urmărit în detaliu dezvoltarea competențelor și
abilităților elevilor și s-au oferit programe suplimentare organizate sub forma unor ateliere
de lucru derulate pe baza unui curriculum specific vizând cetăţenia activă, educaţia
antreprenorială și respectul pentru diversitate.
Pentru elevii din învățământul secundar, au fost organizate competiții de firme de exercițiu
în care elevii au participat la activități precum crearea de organigrame, întocmirea de
contracte și fișe de post, elaborarea unor planuri de afaceri, formularea de strategii de
marketing etc. De asemenea, elevii au avut oportunitatea de a structura firmele create pe
departamente. Aceștia au fost confruntați cu o reală situație de marketing prin pregătirea,
negocierea, expunerea și vânzarea produselor realizate, în cadrul unui târgu inter-regional.
Se poate observa că activitatea IDEE a cunoscut în ultimii ani o dublare a focusului,
dezvoltarea de instrumente de evaluare fiind completată de crearea de forme de livrare a
conținutului educațional moderne și atractive pentru elevi. Pentru acestea au fost
dezvoltate metode de evaluare care să permită o analiză a impactului la nivelul fiecărui
program și o cartografiere a dezvoltării bagajului de cunoștințe, competențe și abilități a
fiecărui elev în parte. Aceste etape sunt importante pentru a facilita eventuala integrare a
educației formale cu cea a învățământului extra-curricular în școlile românești.
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Universitatea Alternativă - un model educațional inovator care ajută tinerii
să schimbe lumea prin învățare

Sistemul universitar a fost construit de-a lungul a sute de ani pe un model axat pe învățarea
metodică a unor discipline, iar în ultimii ani pe dobândirea unei serii de competențe. Modul
de acumulare a cunoștințelor și de dobândire a abilităților și competențelor este centrat în
jurul cursurilor și seminariilor organizate în sala de clasă sau în amfiteatru, al lecturii
individuale și al unui număr limitat de ore de practică. Totuși, au apărut noi idei și au fost
explorate noi paradigme în sistemul formal de educație. Printre teoriile care au devenit din
ce în ce mai populare se numără cele constructiviste, care pornesc de la premiza construirii
educației prin cooperare, consolidarea autonomiei personale și experimentare practică.
Unul dintre exemplele de bună practică din România în dezvoltarea de modele alternative
de formare este Universitatea Alternativă. Dezvoltată de un grup de antreprenori
educaționali cu activitate inițială în diverse organizații studențești, inițiativa a pornit de la un
mic centru de resurse pentru ONG-uri, numit CROS (Centrul de Resurse pentru Organizații
Studențești). S-a dezvoltat amplu în următorii ani, devenind treptat o veritabilă instituție de
formare bazată pe comunități de practică și cu bază „la firul ierbii“.
În anii 2010-2011 au început planurile de tranziție de la CROS la Universitatea Alternativă, iar
din 2013 s-a lansat oficial, sub acest nume, programul educațional dedicat tinerilor
„Schimbă Lume“. De-a lungul celor aproximativ 8 ani de dezvoltare, activitățile au fost
extinse pentru a atinge mai multe forme de învățare complementare, urmărind cele 3
principii educaționale esențiale - autonomie în învățare, comunități de practică și învățare
cu impact social.
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Actualmente există patru cadrane în jurul cărora sunt structurate activitățile cuprinse în
model:

Foto 5 - Modelul educațional Universitatea Alternativă (2015-2016)

Pentru a oferi un drum personalizat studenților alternativi, programul facilitează 4 tipuri de
experiențe de suport al învățării: Consiliere pentru dezvoltarea autonomiei în învățare,
Comunicare constantă cu fiecare student privind traseul său de învățare, Coaching și
Sistemul de micro-certificate digitale (o formă alternativă de evaluare și recunoaștere a
progresului în învățare).
Pentru susținerea creșterii competențelor profesionale ale studenților, Universitatea
Alternativă oferă ateliere și traininguri facilitate de profesioniști cu reputație în domeniul
lor de activitate, grupuri de învățare auto-facilitate de studenți, cursuri de lungă durată (sau
2.0, în limbajul programului), mentorat, comunități de practică (în domenii precum resurse
umane sau comunicare) și resurse educaționale.
Facilitarea dezvoltări de proiecte cu impact de către studenți este făcută prin incubatorul
de afaceri al programului, prin platforma de proiecte Rent-a-Team (contractarea
studenților în proiecte de 2-3 luni de către clienți în proiecte reale, de tip recrutare de
personal, realizare de campanii de comunicare sau organizare de evenimente), facilitarea
de acces la joburi sau internshipuri ori implicarea în activități de voluntariat în organizații
studențești.
Nu în cele din urmă, apartenența la o comunitate este foarte importantă pentru modelul
Universității Alternative. Fie că organizează evenimente de tip tabără de vară (Camp), fie seri
cu invitați inspiraționali din mediul cultural sau de afaceri românesc și internațional sau zile
întregi dedicate învățării sociale (Learning Days) ori jocuri de dinamică socială (The Game),
colaborarea și punerea la comun a cunoașterii pentru un bine mai mare, social, este foarte
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bine sprijinită în model. Spațiul fizic folosit de studenți - Learning House - este în sine destinat
acestui scop, servind ca un spațiu de co-working pentru echipă, studenți și profesioniștii cu
rol de profesori, dar și de derulare a tuturor experiențelor de învățare menționate.
Un alt principiu important care stă la baza guvernării acestui model educațional este cel al
co-construirii - fiecare student, angajat și profesor alternativ contribuie la construirea
comunității, a proiectelor ce se dezvoltă aici și la binele celorlalți. În sine, echipa de
organizare a programului (CoreTeam, formată din angajați și din studenți seniori contractați
voluntar pentru un mandat de un an universitar) funcționează pe principiile organizațiilor
democratice - deciziile se iau prin consens și fiecare are posibilitatea de a influența orice tip
de decizie privind organizația și modelul educațional al programului. Numărul de activități
derulate este foarte mare, astfel că fiecare student este liber să decidă ce i se potrivește mai
bine și să își construiască un traseu de învățare personalizat. Totuși, modelul este în mare
parte constant între anii de studiu în cadrul programului, însă rolurile pe care un student și le
asumă de la un an la altul reflectă o evoluție a acestuia în raport cu definirea domeniului în
care alege să se dezvolte.
De asemenea, modelul este șlefuit de la an la an, un exemplu recent de inovare a sa fiind
includerea adunărilor democratice în oferta de activități a studenților. În cadrul acestor
adunări, studenții formulează propuneri și iau decizii cu privire la propria experiență și
program (de exemplu, să fie impuse penalizări pentru cei care întârzie la cursuri sau alte
experiențe de învățare sau mutarea într-un sediu nou a Universității). Studenții care au
disponibilitatea de a face voluntariat în cadrul programului educațional și nu își permit
achitarea integrală a taxei pot participa plătindu-și experiența prin orele de muncă alocate
organizării de evenimente sau altor activități similare, alese să contribuie la formarea lor.
Este important să se noteze că o parte din alumni programului inițiat de CROS, dezvoltat
ulterior ca programul Universitatea Alternativă, s-au implicat pe mai departe în activități
asociate antreprenoriatului educațional, inclusiv în construirea de noi forme de educație și
dezvoltarea de noi abordări în educarea copiilor. Un astfel de exemplu este comunitatea
„Learnity“, care extinde modelul Universității Alternative la elevii de liceu. Oferind acestor
adolescenți un mediu de învățare în care li se respectă liberul arbitru și sunt încurajați să își
asume responsabilitate pentru propriile alegeri, modelul Learnity este axat pe conferirea
de semnificație pentru parcursul formativ individual.
Numitorul comun al tuturor activităților Universității Alternative este inovaţia, deschiderea
spre nou și spre experimental. Pe măsură ce tot mai mulți absolvenți folosesc resursele
cognitive și de networking dobândite pentru a își lansa proiecte proprii, modelul alternativ,
antreprenorial și colaborativ, pe care îl promovează Universitatea, se extinde și reflectă în
tot mai multe inițiative derivate.
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EDUCATIVA, partener al Coaliției pentru Educație – reînnodarea tradiției
mobilității de studii
Participarea la învățământul superior a debutat în Țările Române în secolul XIX și s-a derulat,
inițial, mai ales sub forma înscrierii unor tineri din familii boierești la diverse universități
prestigioase din Europa occidentală. Acest proces a declanșat o serie de profunde
transformări în societate, facilitând introducerea de idei noi și progresiste, noi
comportamente și comportamente economice moderne. Perioada comunistă a redus
legăturile dintre România și universitățile din Occident, dar după anul 1989 restricțiile la
participarea la viața academică europeană au fost anulate.
Un punct-cheie în reinternaționalizarea participării la viața academică europeană a fost
reprezentat de aderarea la Uniunea Europeană în 2007, moment în care studenții români au
putut candida la universități occidentale în condiții similare cu cetățenii locali. În acest an și
în contextul în care se anticipa o creștere a cererii de acces pe fondul unei lipse de culturi a
„admiterii complexe“ derulate în alte state (România fiind în acel moment în plin boom al
admiterii „cu dosar“ în baza bacalaureatului), s-a format grupul EDUCATIVA. În anii următori
a urmat o expansiune rapidă. Actualmente, grupul EDUCATIVA este compus din mai multe
organizații și companii ce dezvoltă produse și servicii educaționale care ajută tinerii români
în identificarea și fructificarea oportunităților de dezvoltare personală. Printre programele
grupului EDUCATIVA se numără o serie de servicii de consiliere educațională, între care:
• Edmundo - program gratuit de consiliere pentru studii în străinătate, care oferă
informații, consiliere și asistență pentru admiterea la instituțiile internaționale
partenere EDUCATIVA;
• Universalio - serviciu de consiliere personalizată prin intermediul căruia sute de elevi
și studenți obţin sprijin pentru a aplica la universități de top din mai multe țări,
majoritatea situate în Europa de Vest;
• Edmerica - serviciu de consiliere care vine în ajutorul celor interesați să aplice la
universități din Statele Unite ale Americii.
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De asemenea, grupul EDUCATIVA organizează serviciul de recrutare RIUF – Romanian
International University Fair, cel mai mare târg de universități din Sud-Estul Europei, și se
ocupă de platforma centralizată de înscriere la universități din România,
AdmitereOnline.ro.
În ultimii opt ani, grupul EDUCATIVA a ajutat peste 8000 de tineri români să devină studenți
la universități din întreaga lume. Totodată, datorită proiectului REVIRO, cei care au absolvit
o facultate în străinătate au fost ajutați în găsirea unui loc de muncă în România. În spatele
acestor proiecte se află o echipă tânără, care a beneficiat la rândul ei de educația oferită de
universități din străinătate, consilierii reușind astfel să înțeleagă mai bine ce presupune un
dosar de admitere și cum pot veni în ajutorul tinerilor aplicanți.
Activitățile EDUCATIVA contribuie la facilitarea unei lărgiri a palierului de universități la care
tinerii români pot aplica. O parte dintre bariere sunt de natură culturală și pornesc adesea
de la o teamă de necunoscut și de la diseminarea unei serii de mituri sau stereotipuri legate
de studiul în alte state. Din experiența consilierilor EDUCATIVA, s-a observat că există multe
temeri când vine vorba de studiul în străinătate (costuri exorbitante, notele cerute de către
universitățile din afară, lipsa unor surse de finanțare etc.), temeri care împiedică tinerii să
aleagă o universitate potrivită chiar și atunci când programul de studiu dorit nu se
organizează la un nivel satisfăcător în România. Serviciile de consiliere EDUCATIVA încearcă
să ofere informații corecte sau exemple ale studenților care au beneficiat de consiliere
anterior potențialilor candidați.
Accesul la serviciul Edmundo este gratuit, iar consilierii grupului EDUCATIVA sunt activi
online și prin media socială, contribuind astfel la o mai mare accesibilitate decât în cazul
modelelor de consiliere corporatiste. Acest lucru reduce pe cât posibil bariera critică care
apare în calea dorinței anumitor elevi sau studenți de a aplica la o universitate
internațională, de multe ori manifestată sub forma unui „nu e de mine“ demotivant.
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Programele și activitățile societății civile și
politicile publice
Prezenta secțiune abordează o scurtă discuție asupra modului în care inițiative ale societății
civile se pot transforma în politici publice, oferind exemple dintre activitățile derulate de
membrii Coaliției. Vom vedea că o serie de activități ale membrilor Coaliției oferă modele de
intervenție în zona educației care pot atenua o parte din deficiențele existente la nivelul
sistemului formal de învățământ.

6.1 Exemple de bune practici în educație sub forma
activismului social
Intervenții personalizate și localizate
Un aspect al intervențiilor și activităților membrilor Coaliției care este dificil de replicat pe
termen scurt în viața publică este apropierea activităților și intervențiilor de grupuri mici,
bine definite de persoane. De exemplu, pornind de la educația pre-școlară modernă și
finalizând cu intervențiile educaționale sau sociale, tiparul general este unul al intervenției
apropiate de nivelul fiecărui individ în parte. Aceste abordări beneficiază de pe urma unei
capacități crescute de personalizare a fiecărei intervenții, de adaptabilitate ridicată la
schimbări în comportamentul beneficiarilor și de o distribuție realistă a resurselor umane
implicate.
De exemplu, organizarea de case de copii cu o proporție mică de copii la fiecare pedagog, de
educație pre-școlară în grupe flexibile sau introducerea de mediatori în comunități
vulnerabile facilitează contactul inter-personal și familiarizarea cu fiecare beneficiar al unei
activități educaționale ca individ. Acest tip de intervenție este specific societății civile, fiind
greu de replicat prin politicile publice de regulă constrânse de considerații bugetare sau de
obiective politice definite la nivel macro. Totuși, creșterea rolului și motivarea mai bună a
mediatorilor școlari și a altor persoane care lucrează cu copii care au probleme de integrare
în mediul școlar poate atenua din carențele integrative ale școlii românești contemporane.
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Antreprenoriatul social
O formă distinctă de intervenție este reprezentată de antreprenoriatul social. Acest tip de
intervenție are avantaje multiple. De exemplu, unitățile comerciale sau productive care
funcționează în regim de antreprenoriat social sunt integrate în societatea și economia mai
largă. Spre deosebire de diverse centre de ajutor social, ele permit unei părți a beneficiarilor
(cei care se angajează) să experimenteze direct mediul de lucru într-o zonă de activitate
dată.
De asemenea, unitățile asociate antreprenoriatului social ajută diverse persoane aflate în
situații de risc să obțină un loc de muncă valoros prin siguranța dată de un venit regulat, prin
experiența formativă oferită, dar și prin crearea unei posibilități de extindere a capitalului
social acumulat (a legăturilor și conexiunilor cu piața muncii).
Nu în ultimul rând, acele unități de antreprenoriat social, care au un profit real, pot deveni o
sursă importantă de finanțare pentru organizațiile care le-au pus baza. Acele unități de
antreprenoriat cu caracter productiv pot oferi chiar resurse directe organizațiilor mamă. De
exemplu, brutăria înființată de Organizația Umanitară CONCORDIA oferă produse de
panificație întregii rețele de ajutor social coordonate de către asociație. În acest sens,
antreprenoriatul social devine o unealtă puternică de transformare socială și de oferire de
experiențe valoroase pentru persoane din grupuri dezavantajate.

Metode pedagogice alternative
Un element comun mai multor intervenții ale membrilor Coaliției este experimentarea cu
modele pedagogice alternative. De la educația timpurie până la cea echivalentă nivelului
terțiar, utilizarea poveștilor, activităților, simulărilor și axarea dezvoltării celui care învață pe
dezvoltarea de competențe sunt elemente comune în modelele abordate de membrii
Coaliției. Aceste intervenții cunosc variații importante în funcție de vârsta beneficiarilor. De
exemplu, pentru copiii mici, crearea de semnificații asociate conținutului educațional și
explorarea lumii sunt elementele centrale ale abordărilor pedagogice. Pentru elevii de
școală și de liceu, simularea și construirea învățării pe scheletul unor activități concrete și
legate de realitățile comunității contribuie la legarea competențelor dobândite de lumea
„reală“. Nu în ultimul rând, la nivel terțiar, cei care învață – acum adulți autonomi – își
construiesc singuri procesul de învățare în jurul propriilor obiective de viață.
Toate aceste elemente se abat de la ideea tradițională a unui curriculum centralizat și rigid,
și a unor metode de evaluare simplificate și legate exclusiv de conținutul materiilor de
studiu. De asemenea, acestea presupun instrumente inovatoare care sunt adesea
experimentate în afara clasei. În viitor, odată cu boom-ul unor idei precum smart gaming,
utilizarea jocurilor de rol sau a simulărilor în educație, precum și integrarea cu mediul virtual,
metodele pedagogice alternative vor deveni, probabil, mai importante pentru integrarea
cu succes a elevului într-o lume dinamică și în schimbare rapidă și perpetuă.
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6.2 Propuneri de modificare a politicilor publice pentru
adaptarea educației la provocările lumii contemporane
Sprijinirea directă a grupurilor vulnerabile pentru acces la educație
Multe dintre exemplele de activitate ale membrilor Coaliției sunt, de fapt, acțiuni remediale
avansate, care completează intervenții deja existente ale statului. Statul oferă un minim de
protecție socială, rețele de case de copii, cantine sociale sau acces la educația pentru a doua
șansă. Totuși, nivelul de sprijin pe care autoritățile le oferă persoanelor vulnerabile este
adesea insuficient și nu reușește să împiedice formarea de schimbări substanțiale în
societate. De foarte multe ori, calitatea serviciilor pe care le primesc persoanele din medii
vulnerabile este inferioară celei de care beneficiază majoritatea populației, deși indivizii din
aceste medii nu au nicio posibilitate de a compensa din surse proprii acest deficit.
Pentru a asigura, pe viitor, o educație calitativă și echitabilă este importantă prioritizarea
aspectelor de echitate în educație. Dezbaterea publică actuală abordează adesea subiectul
calității în educație, dar aceasta este arareori privită ca progres net realizat sau ca schimbare
reală în circumstanțele celor care învață. Țintele absolute de calitate sunt de obicei atinse
de școlile din medii avantajate, care beneficiază de resurse și condiții de derulare a activității
superioare, obțin un „bonus“ de pe urma resurselor private investite în educarea elevilor (de
ex. meditații) și atrag cele mai bune cadre didactice. Școlile din mediile dezavantajate pot
atinge indicatori ridicați de calitate, cel puțin pe termen scurt, doar dintr-o perspectivă
comparativă, prin ameliorarea rezultatelor obținute de elevi și îmbunătățirea diverșilor
indicatori-cheie asociați educației (de ex. reducerea absenteismului). Schimbarea modului
de gândire legat de evaluare școlilor ar putea constitui un prim pas spre comutarea de
resurse, spre atragerea de cadre didactice motivate și spre setarea de obiective de
incluziune în locul unor obiective educaționale generice.
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Facilitarea tranziției spre piața muncii
Pentru persoanele cele mai vulnerabile, oferirea unei portițe spre piața muncii este un alt
aspect important mai ales pentru reducerea diferenței de capital social dintre diverse
categorii de indivizi. Primul pas spre piața muncii este adesea cel mai dificil, iar, în măsura în
care persoanele din medii dezavantajate reușesc să se angajeze, se pot stabili rețele sociale
incipiente, care pot duce la alte oportunități de angajare derivate și pot oferi minimul de
experiență necesar. Membrii Coaliției care derulează activități de plasament în activități
productive a persoanelor din medii dezavantajate au observat o rată mai ridicată de
retenție a locului de muncă și de angajabilitate ulterioară a acestora. Totuși, în afara
contextului antreprenoriatului social sau al parteneriatelor direct negociate cu angajatorii,
nu există facilități suficient de atractive pentru angajatori pentru a permite generalizarea
inițiativelor proactive de angajare ale persoanelor vulnerabile economic sau social.
Dintre activitățile membrilor Coaliției, se disting atât antreprenoriatul social (mai ales prin
angajarea persoanelor din categorii vulnerabile), cât și activitățile vizând „a doua șansă“
pentru adulți. Sprijinirea suplimentară a acestora prin politici publice ar putea garanta o mai
bună incluziune socială a persoanelor din categorii dezavantajate ale populației, mai ales în
contextul în care declinul demografic face o astfel de evoluție imperativă.

Promovarea calității în educație prin schimbarea de paradigmă
Un alt aspect important al activității membrilor Coaliției este legat de eforturile de a
ameliora calitatea educației (ca experiență pedagogică) în diverse zone ale sistemului. În
acest sens, nevoia de compensare este ridicată, date fiind problemele existente în sistemul
românesc de învățământ discutate anterior. Din nefericire, schimbările din sistem sunt
adesea lente, în contrast cu evoluțiile rapide din societate. Dezvoltarea unei economii
flexibile și bazate pe cunoaștere, nevoia de recalificări succesive și deschiderea
învățământului internațional pentru studenții români reprezintă atât oportunități, cât și
provocări pentru sistem.
„Schimbare de paradigmă“ este o expresie care poate fi folosită pentru mai multe aspecte
ale experienței educaționale, dar probabil cea mai importantă în contextul actual este
schimbarea modului în care se abordează școala ca experiență pedagogică, precum și
modul în care școala își construiește relația cu mediul extern. Prima parte include multe
dintre modelele pedagogice amintite anterior, care nu pot fi însă aplicate din cauza
rigidității curriculare și a lipsei de autonomie a școlilor. A doua, schimbarea paradigmei
relaționale școală-mediu, include nevoia de a reactualiza în mod repetat premisele
școlarizării și de a transforma experiența educațională pentru a o lega de provocările
societale. Un exemplu în acest sens este nevoia de dezvoltare a competențelor transversale
asociate angajamentului civic. Polarizarea politică emergentă la nivel european, de
exemplu, indică o nevoie acută de răspuns din partea sistemelor educaționale.
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6.3 Limitări
Modificarea politicilor publice poate contribui până la un punct la ameliorarea condițiilor
din educația românească, dar există limitări în transpunerea exemplelor de bună practică
din societatea civilă la nivelul politicilor guvernamentale. Prin natura lor, intervențiile
membrilor Coaliției sunt personalizate la comunități și grupuri de beneficiari bine definite.
De regulă, organizațiile sunt familiare cu grupurile de beneficiari și cu nevoile acestora. Cu
timpul, reușesc să stabilească relații directe cu o parte tot mai mare a comunității,
dezvoltând o înțelegere aprofundată a realităților locale și reușind să dobândească
încrederea beneficiarilor.
De regulă, intervențiile autorităților (cu excepția celor pilot) tind să se axeze pe
universalizarea beneficiilor, ceea ce duce la extinderea numărului de beneficiari, dar
limitează posibilitatea de a stabili un contact direct aprofundat cu aceștia sau de a asigura
un standard de implementare uniform la nivel național.
De asemenea, există o problemă a alocării resurselor. Multe dintre activitățile membrilor
Coaliției sunt relativ costisitoare și se derulează grație contribuției beneficiarilor sau a unor
sponsori. Asigurarea unei finanțări adecvate la nivel național (mai ales în condițiile
subfinanțării cronice a sistemului educațional românesc) va fi dificilă, iar existența unor
limitări în alocarea de fonduri poate forța decizii între cantitate și calitate. Mai mult, acolo
unde politicile guvernamentale preiau o metodă testată de societatea civilă și o
implementează inadecvat, există chiar riscul compromiterii metodei ca soluție viabilă
pentru problema educațională abordată. Cu alte cuvinte, extrapolarea unei activități poate
duce la decredibilizarea sa, dacă nu se menține un standard uniform de calitate a
implementării, reducând șansele acceptării ei pe viitor.
În acest context, poate cea mai importantă schimbare pe care autoritățile publice o pot face
în sprijinirea activităților societății civile din zona educației este chiar asigurarea unui cadru
adecvat de facilitare, finanțare și sprijinire a intervențiilor. Chiar dacă se pierde
oportunitatea de extrapolare pe plan național a intervențiilor de succes, se poate menține
garanția unei calități ridicate a acestora.
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Concluzii
În general, se poate observa în activitatea membrilor Coaliției pentru Educație
complexitatea cu care societatea civilă a dezvoltat instrumente, instituții și comunități de
practici care au răspuns carențelor sau nevoilor identificate în sistemul educațional. Multe
dintre organizații au debutat ca grupuri de inițiativă, având activități mici, centrate în jurul
unui singur proiect sau având un număr mic de beneficiari. Cu timpul, instrumentele
utilizate s-au diversificat, iar o parte și-au făcut deja loc în practicile politicilor publice, după
cum este cazul tichetelor sociale condiționate.
În viitor, există nevoia unui sprijin mai mare din partea autorităților publice pentru
ameliorarea sistemului de învățământ, reducerea inegalităților dintre beneficiari și
echiparea tinerilor pentru nevoile și realitățile unei economii moderne și flexibile. Sprijinul
vine pe mai multe paliere, iar din activitatea membrilor Coaliției a reieșit o serie de exemple
de colaborare bună atât cu autoritățile locale cât și, punctual, cu cele naționale. Totuși,
există numeroase zone unde cooperarea dintre autoritățile publice, mediul privat și
societatea civilă poate fi ameliorată, atât cu scopul realizării de intervenții localizate, cât și
pentru reformarea politicilor publice naționale.
Indiferent de evoluția acestei colaborări, este important să fie setate așteptări realiste
legate de evoluția politicilor publice și a practicilor din educație. Politicile naționale suferă
de pe urma unor limitări în implementare, cauzate mai ales de dependența de resursele
administrative ale statului. Intervențiile reglementate de la nivel național nu vor putea
întotdeauna să aibă același impact ca seturile de acțiuni coerente realizate în comunități de
dimensiuni medii sau mici prin colaborarea directă cu beneficiarii. Totuși, creșterea
eforturilor autorităților de ameliorare a calității și echității în educație va putea reduce
nevoia de intervenție a societății civile și va permite mutarea priorităților din zona remedială
spre cea a îmbunătățirii continue a educației.
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Ghid pentru pașii următori
Manifestul Coaliției pentru Educație

Coaliția pentru Educație a convenit asupra unui manifest, pornind de la
activitățile și expertiza membrilor, și dorind să utilizeze sinergia creată de
cooperarea dintre o parte a principalelor organizații active în domeniul
educației din România. Acesta funcționează ca un program al Coaliției și
setează viziunea și misiunea acesteia, precum și cinci direcții prioritare de
acțiune. Manifestul, în această formă, este rezultatul unui proces ce s-a
derulat pe parcursul celei de-a doua jumătăți a anului 2015, proces la care
au participat membrii fondatori ai Coaliției. Prin urmare, acest document
exprimă pozițiile membrilor fondatori și este gândit ca un document
deschis, ce va fi completat și revizuit în mod constant pentru a răspunde
adecvat realităților și perspectivelor de dezvoltare a școlii românești.

Viziune
Școala în care fiecare vrea și poate să își împlinească potențialul.

Misiune
Coagulăm energii și resurse pentru a împlini o viziune curajoasă
despre învățare în România.
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Manifestul Coaliției pentru Educație
Coaliția pentru Educație își îndeplinește misiunea prin următoarele
modalități:
1. asigură un spațiu de dialog care coagulează energii și resurse;
2. focalizează discuții și soluții privind cinci teme centrale din educație:
• participare și echitate;
• calitatea resurselor umane;
• descentralizare;
• curriculum și evaluare;
• finanțare și bună guvernanță.
3. formulează propuneri de politici publice în domeniul educației;
4. promovează temele/proiectele organizațiilor membre, pentru a mări impactul acestora;
5. furnizează expertiză, validează și împărtășește bune practici;
6. contribuie la dezvoltarea și implementarea unei strategii naționale coerente pentru
îmbunătățirea sistemului educațional din Romania;
7. semnalează derapajele sistemului educațional românesc față de cele mai bune practici
internaționale.

Dominantele care orientează acțiunile Coaliției pentru Educație sunt:
I. PARTICIPARE SI ECHITATE: Un sistem care garantează accesul tuturor, compensează
inegalitățile și dezvoltă comunitatea.
II. CALITATEA RESURSELOR UMANE: Profesorii sunt competenți, motivați, autonomi,
respectați și încurajați să învețe.
III. DESCENTRALIZARE: Un grad ridicat de autonomie și asumare a deciziei și a
responsabilităților pentru învățare, inclusiv la nivelul elevului.
IV. CURRICULUM ȘI EVALUARE: Curriculumul este flexibil, relevant pentru viața reală și
interesele elevului, centrat pe competențe și valori; evaluarea ajută elevul să-și înțeleagă
progresul și este valorificată pentru îmbunătățirea performanței sistemului educațional
(profesor, școală, politici publice).
V. FINANȚARE ȘI BUNĂ GUVERNANȚĂ: 6% din PIB cheltuieli publice alocate strategic,
eficient și transparent, care să acopere toate costurile reale ale învățământului.

I. PARTICIPARE ȘI ECHITATE
Un sistem care garantează accesul tuturor, compensează inegalitățile și dezvoltă
comunitatea.
Poziționări (obiective și/sau inițiative):
Ÿ Definirea unui set de valori și asumarea lui publică de către factorii de decizie din sistem, set de
valori care să reflecte priorități pe termen mediu, exprimate în comportamente de susținere a
parcursului școlar și echitate.
Ÿ Minimizarea ratei de abandon și de analfabetism funcțional (către o cotă care tinde spre zero) în
următorii zece ani.
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Ÿ Acordarea unor stimulente semnificative (materiale, de recunoaștere și dezvoltare profesională)

pentru profesorii care aleg să predea în zone defavorizate.
Ÿ Creșterea accesului la îngrijire și educație timpurie a copiilor, inclusiv prin condiționarea acordării

de subvenții/ajutoare de rata de prezență (soluții locale).
Ÿ Programele/instituțiile dedicate educației timpurii, care sunt benefice mai ales copiilor din medii

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

defavorizate, trebuie să fie acreditate, să îndeplinească un standard de calitate și să fie
subvenționate/accesibile din punct de vedere financiar familiilor care provin din aceste medii.
Reconsiderarea spațiului tradițional al școlii ca centru de activități educaționale care
poate/trebuie să fie utilizat pentru programe de educație timpurie, programe de educație, care
adresează disparități/inegalități, educație continuă/ de-a lungul vieții.
Îmbunătățirea participării părinților în educație prin includerea lor în aspecte de planificare
strategică, financiară, a asumării viziunii și misiunii școlii.
Integrarea unui procent cât mai mare de copii cu cerințe educaționale speciale în învățământul de
masă, asigurând surplusul de resurse necesar (materiale și umane).
Monitorizarea independentă a programelor dedicate reducerii fenomenului de părăsire timpurie
a școlii.
Dezvoltarea de programe naționale centrate pe nevoi specifice (e.g. „bani de liceu“) și inițierea de
programe de remediere și sprijin.
Oportunități egale pentru elevi, indiferent de localitatea de domiciliu/școală, înseamnă
oportunități compensatorii, adică tratarea diferențiată a școlilor și elevilor.
O educație bazată pe calitate trebuie să includă aspecte de dezvoltare personală, creștere
economică, sănătate, nutriție, ecologie, democrație și guvernare, egalitate de gen, etnie,
drepturile omului și securitate.

II. CALITATEA RESURSELOR UMANE
Profesorii sunt competenți, motivați, autonomi, respectați și încurajați să învețe.
Poziționări (obiective și/sau inițiative):
Ÿ Resursele umane pot determina, într-o mas
̆ ură mult mai mare decât cheltuielile materiale,

cresț erea calitat̆ i̦ i educati̦ ei.
Ÿ Cariera de profesor să intre în top 3 mențiuni de carieră pentru cei mai buni 20% absolvenți ai

fiecărei facultăți din România.
Ÿ Proces de angajare și retenție a cadrelor didactice în sistem bazat pe evaluarea competențelor și a

rezultatelor profesionale (nu pe notele la un examen centralizat).
Ÿ Acordarea salariului mediu pe economie la intrarea în sistem și corelarea ulterioară a majorărilor

salariale cu progresul elevilor în învățare.
Ÿ Opțiuni de formare continuă care să dezvolte competențe reale: cel puțin 50% din programele de

formare să includă activități practice adecvate.
Ÿ Implementarea unor programe de dezvoltare profesională relevante pentru managerii

instituțiilor de învățământ.
Ÿ Accesul ca profesor în sistem să aibă drept condiție obligatorie absolvirea unui program de

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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masterat didactic sau modalități alternative finalizate printr-o evaluare de competențe specifice
echivalent masteratului didactic.
Programe competitive de masterat didactic, dezvoltate în parteneriate ale universităților cu alte
universități, școli și alte entități, inclusiv private.
Programe de sprijin și dezvoltare personală și profesională plătite (e.g. mentorat) pentru profesori
în primii doi ani de activitate la clasă.
Politici de dezvoltare profesională asumate (și) la nivelul fiecărei școli.
Dezvoltarea și utilizarea unui sistem de evaluare a performanței educaționale în fiecare școală.
Evaluare anuală a performanței fiecărui profesor (inclusiv pe valori și atașamentul față de profesie)
la nivelul fiecărei școli.
Încredere în managementul școlii (e.g. responsabilitatea procesului de recrutare / retenție să fie a
consiliilor de administrație).

Manifestul Coaliției pentru Educație
III. DESCENTRALIZARE
Un grad ridicat de autonomie și asumare a deciziei și a responsabilităților pentru
învățare, inclusiv la nivelul elevului.
Poziționări (obiective și/sau inițiative):
Ÿ Construirea unui climat centrat pe valori, învățare și colaborare între profesori - elevi - părinți (cu

focus pe o relație profesor-elev de tip parteneriat).
Ÿ Raportarea la „centru“ ca la un centru de resurse/servicii pentru cercetare, expertiză și probleme

specifice.
Ÿ Mai multe decizii să fie luate la nivel de școală (angajarea, dezvoltarea, formarea continuă și

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

concedierea cadrelor didactice, adaptarea/customizarea curriculumului, alegerea materialelor
didactice/manuale, organizare școlară, dezvoltarea instrumentelor de evaluare).
Participarea la procesul de planificare strategică a administrației locale (setarea bugetului și
necesarului de personal al școlii, deschiderea/închiderea/dezvoltarea școlilor).
Menținerea la nivel central a deciziei pentru: curriculumul național, cadrul de referință al
curriculumului, evaluările naționale, mecanismul de avizare a manualelor.
Stabilirea și capacitarea unui consiliu al școlii compus din părinti, cadre didactice, elevi/absolvenți și
membri ai comunității care este în măsură să evalueze performanța școlii și a directorului.
Finanțarea per elev să aibă în vedere compensarea costurilor pentru categoriile dezavantajate și
politicile de incluziune socială.
Informațiile privind rezultatele învățării și activitatea instituției, în general, să devină publice la
nivel de „comunitate de învățare“, nu doar ca sumă de rezultate individuale.
Stimularea responsabilității comunității față de școală.
Creșterea autonomiei profesorului/școlii în deciziile luate pentru îmbunătățirea performanței
educaționale a școlii (obiectiv de atins în zece ani: pentru mai mult de 51% din activitate).
Creșterea procentului de autonomie în parcursul de învățare a unui elev și flexibilizarea traseelor
școlare progresiv, pe măsură ce elevul avansează în școlaritate.

IV. CURRICULUM ȘI EVALUARE
Curriculumul este flexibil, relevant pentru viața reală și interesele elevului, centrat pe
competențe și valori; evaluarea ajută elevul să-și înțeleagă progresul și este valorificată
pentru îmbunătățirea performanței sistemului (profesor, școală, politici publice).
Poziționări (obiective și/sau inițiative):
Ÿ Un curriculum național derivat dintr-un set de principii asumate, construit coerent, corelat

orizontal și vertical, proiectat pe termen lung și implementat cu consecvență și rațiune.
Ÿ Planuri-cadru de învățământ și programe școlare care permit flexibilitate și opțiuni individualizate

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

(opționalitatea poate crește în planurile de învățămant de la 10% în clasa pregătitoare la 60% în
clasa a XII-a.)
Racordarea experiențelor de învățare la dezvoltarea unui profil educațional al elevului centrat pe
responsabilitate, cooperare, proactivitate, reflexivitate, respect.
Diversificarea posibilităților de alegere a traseelor de învățare la fiecare nivel de vârstă în funcție
de competențe și aspirații.
Realizarea unui sistem de mentorat – îndrumare privind managementul vieţii personale şi al
evoluţiei în carieră, focalizat pe fiecare elev în parte și pe grupuri de elevi;
Transformarea rolului sistemului național de educație dintr-unul prescriptiv, directiv într-unul cu
rol de elaborare, monitorizare și implementare de politici publice și standarde naționale;
Formarea de profesioniști în dezvoltare de curriculum și profesionalizarea acestei ocupații;
Utilizarea pe scară largă a învățării centrate pe proiect și pe probleme/soluții, pentru a stimula
creativitatea și decizia asumată la nivelul elevilor;
Politici coerente de dezvoltare a CDȘ la nivelul școlii și al comunității. Curriculumul național unic nu
poate răspunde cerințelor principiului de egalizare a oportunităților decât prin extinderea
curriculumului la decizia școlii. Prin menținerea procentului real mic al curriculumului la decizia
școlii cresc inegalitățile școlare și se reduc posibilitățile de valorificare a talentelor, oriunde s-ar
afla ele.
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V. FINANȚARE ȘI BUNĂ GUVERNANȚĂ
6% din PIB cheltuieli publice alocate strategic, eficient și transparent, care să acopere
toate costurile reale ale învățământului.
Poziționări (obiective și/sau inițiative):
Ÿ Cheltuielile din educație trebuie comunicate și acceptate ca investiții ale statului.
Ÿ Finanțarea urmează elevul (așa cum este acum în Legea Educației Naționale), principiu care este

însă însoțit de coeficienți și programe naționale compensatorii.
Ÿ Stabilirea și comunicarea transparentă a costului standard per elev și a coeficienților de ajustare.
Ÿ Alocarea strategică a resurselor financiare, pe baza unor indicatori proiectați să susțină obiective

multianuale (naționale, regionale și locale).
Ÿ Atragerea de resurse financiare din alocări publice și private la un cuantum superior mediei

europene (care să susțină un proces de convergență cu UE).
Ÿ Monitorizarea anuală și independentă din punct de vedere politic/guvernamental a unui set

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
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comprehensiv de indicatori de performanță a sistemului și urmărirea acestora față de cele mai
bune practici internaționale.
Transparență 100% pentru toate cheltuielile efectuate în sistemul public de educație (inclusiv a
sumelor alocate de către mediul privat în cadrul unor spații de deductibilitate fiscală) ➔ publicarea
bugetelor și a execuțiilor bugetare, în formate accesibile, la nivelul tuturor entităților din sistemul
public de educație.
Să apropiem cât mai mult responsabilitatea alocărilor financiare de nivelul beneficiarilor direcți;
programe de formare în management financiar pentru managerii din sistem.
Mecanisme compensatorii/redistributive pentru adresarea inegalităților cu alocări multianuale și
mecanisme de monitorizare și evaluare.
Dezvoltarea unor sisteme de guvernanță reale în fiecare școală, asistate de sisteme de
management public stabilite consultativ.
Reprezentarea echitabilă în Consiliul de Administrație a tuturor părților interesate (stakeholderi)
în procesele de decizie și control – reprezentarea profesorilor, părinților, elevilor/studenților,
administrației locale și comunității de afaceri din zonă/segmentul relevant. Reprezentanții din
Consiliului de Administrație să fie aleși democratic de către constituenții lor, nu numiți politic.
Directorii de școală să fie aleși de Consiliul de Administrație al școlii printr-o procedură
competitivă. Pot fi externi școlii sau sistemului.
Accesul la poziții în echipa de management a școlilor doar a acelor persoane care au urmat un
program de formare profesională dedicat.
Cel puțin o dată pe semestru să existe o întâlnire publică a Consiliul de Administrație (comunicată
public și deschisă publicului) la care oricine interesat să poată participa.
Consiliul de Administrație să aibă obligația dezvoltării strategiei de dezvoltare a școlii, a planificării
activității, inclusiv planificare financiară multianuală, a întreținerii și raportării la un set de
politici/standarde/regulamente/indicatori.
Corelarea remunerației personalului de conducere cu îndeplinirea obiectivelor strategice ale
instituției educaționale pe care o conduc.
Responsabilizarea unor agenții independente de Ministerul Educației cu evaluarea și urmărirea
obiectivelor naționale determinate de această viziune, care să funcționeze și ca instanțe de
sesizare/apel față de eventualele abuzuri din sistem.
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