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

Pentru aceasta, abordăm
consecvent cinci teme majore din
educație, cu priorități dezvoltate în
Manifestul Coaliției pentru Educație:

Coagularea energiilor și
resurselor pentru împlinirea
unei viziuni curajoase despre
învățare în România.

Misiune

calitatea resurselor umane;
participare și echitate în școli;
descentralizarea sistemului de învățământ;
curriculum și evaluare;
finanțare și bună guvernanță.
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Organizații membre active în 2015

Consiliul Director activ în 2015
Tincuța Apăteanu - Președinte
Emanuel Beteringhe - Vicepreședinte
Traian Brumă
Diana Certan
Alexandru Ghiță
Dragoș Nicolaescu
Daniela Vișoianu

Asociația C4C - Communication
for Community

Asociația OvidiuRO

Asociația ROI

Asociația Română de Dezbateri,
Oratorie și Retorică (ARDOR)

Organizația Umanitară
CONCORDIA

Fundația NOI ORIZONTURI

Teach for Romania

Questfield
Institutul pentru Dezvoltarea
Evaluării în Educație (IDEE)

Universitatea Alternativă
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Grupul EDUCATIVA
(partener)

F

ederaţia Coaliția pentru Educație este deschisă

tuturor persoanelor juridice – organizații neguvernamentale
non-profit și apolitice – care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul educaţional şi care aderă la Statutul Federației.

Poate fi acceptată ca membru
activ al Federației orice asociație sau
fundație care îndeplinește, cumulativ,
următoarele condiții:

are obiect de activitate în domeniul
educațional;
are publicat pe site-ul organizației sau
poate pune la dispoziția membrilor
Federației raportul anual de activitate;
a fost recomandată, în scris, de minim doi
membri ai Federației Coaliția pentru Educație.

Membrii

activi

sunt membrii
cotizanţi care aderă la misiunea și valorile
Coaliției și contribuie la activităţile
prevăzute în mod explicit în programele
Federaţiei.

Membrii asociați ai Federației pot

fi persoane juridice, relevante pentru
domeniul educațional, care prin statut sau
reglementări proprii nu pot deveni membri
activi ai Federației. Aceștia nu au obligația de
a contribui la patrimoniul Federației şi pot
participa la lucrările Adunării Generale, fără 
a avea drept de vot sau de a fi aleşi în organele
de conducere, administraţie şi control ale
Federației.

Mai multe detalii despre politica de aderare puteți citi aici.
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RestartEdu Camp
Septembrie 2015

Rezultate 2015
Lansarea Federației
„Coaliția pentru Educație”
Iunie 2015

Federația „Coaliția pentru Educație” a fost lansată
în cadrul unui eveniment la care au fost prezente peste
100 de persoane: reprezentanți ai societății civile,
educatori, studenți și părinți, precum și reprezentanți ai
unor instituții publice sau ai mediului de afaceri.
Evenimentul a asigurat spațiu de dialog privind
5 teme centrale din educație: participare și echitate;
calitatea resurselor umane; curriculum și evaluare;
descentralizare reală; bună guvernanță și finanțare.
Pe parcursul atelierelor interactive, participanții
au contribuit la realizarea unei diagnoze și creionarea
unor posibile măsuri în aceste direcții.
Aici poate fi consultat raportul evenimentului.
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Federația „Coaliția pentru Educație” a susținut
în 2015 organizarea celei de-a treia ediții a taberei
RestartEdu. 133 persoane din întreaga țară s-au lăsat
provocate de întrebarea „Cum construim împreună
educația la care visăm?”.
În
cadrul
atelierelor
participanții
au
abordat subiecte precum învățarea prin joc,
dezvoltarea abilităților non-cognitive la adolescenți,
antreprenoriatul social, educația părinților, crearea
unei rețele de sprijin pentru profesori sau realizarea
unui manifest pentru educație.

„Restart Edu este un fenomen unic în
România și spun acest lucru din perspectiva
experienței cu care vin din cercetare. Restart
se bazează pe principiile unei comunități de
practici - un spațiu deschis pentru oameni
cu aceleași interese care se adună să învețe.
Am avut ocazia să vorbesc foarte profund
despre educație cu mulți dintre participanți pe
parcursul acestui weekend.”
Magda Balica, cercetător la
Institutul de Științe ale Educației

„Plec de la conferință cu încredere că
există oamenii necesari pentru o schimbare în
sistemul de educație și cu mai mult entuziasm,
motivare să mă implic în continuare, în proiecte
educative.”
A declarat unul dintre participanți
la finalul evenimentului

Evenimente sustinute
,
Conferința „Educația - Cunoaștere
și Vocație”

Summitul Mondial al Educației

August 2015

Noiembrie 2015

Coaliția pentru Educație a susținut   Institutul de Studii
Populare în organizarea conferinței. În cadrul conferinței
au luat cuvântul Ligia Deca, Consilier Prezidențial și Sorin
Cîmpeanu, Ministrul Educației.

Observatorul Educației
Iunie - Decembrie 2015
În anul 2015, Federația „Coaliția pentru Educație”
a publicat 7 ediții ale Observatorului Educației.
Această publicație este realizată împreună cu
Centrul pentru Politici Educaționale și își propune
să aducă la îndemâna profesioniștilor în educație
și pasionaților de domeniu (cadre didactice,
formatori, membri ai
ONG-urilor cu activitate
în domeniul educației,
decidenți, persoane
cu respondabilități în
elaborarea de politici
publice etc.) cele mai
relevante noutăți din
domeniu.
Aici puteți răsfoi
Observatorul Educației.
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Conferința a cuprins 3 ateliere organizate în paralel pe temele:
• „Acces și succes în educație”
• „Educația vocațională (învățământul tehnic liceal)”
• „Rolul bibliotecii în procesul educațional”.

„Experții prezenți în atelierul Acces la
succes au arătat că realitatea nu este abandonul
școlii de către elevi, ci abandonul copiilor de
către școală, de către societate. Coaliția pentru
Educație
va
susține
politici publice în educație
care să garanteze accesul
tuturor, să compenseze
inegalitățile și să dezvolte
comunitatea.”
Daniela Vișoianu, reprezentant al
Federației “Coalitia pentru Educație”

Federația „Coaliția pentru Educație” a fost
reprezentată de Ana Răducanu la Summitul Mondial al
Educației, care s-a desfășurat la Qatar și s-a bucurat de
prezența lui Michelle Obama.
Ediția de anul acesta a transmis mesaje puternice
privind creșterea accesului fetelor și femeilor la
educație și utilizarea educației ca instrument de
promovare a păcii.
Evenimentul a fost și un moment de lansare a
ultimelor cercetări în domeniu, o parte dintre acestea
sunt accesibile aici.

Obligativitatea masteratului didactic
este vitală pentru ca profesori mai buni
să intre în sistem
Decembrie 2015

Pozitii
, publice 2015
Marirea salariilor profesorilor trebuie
însoțită de măsuri de creșterea calității
educației
August 2015
În contextul negocierilor dintre guvern
și sindicatele din educație pentru majorarea
salariilor profesorilor, Federația “Coaliția
pentru Educație” solicită ca această decizie
să fie însoțită de măsuri care să conducă la
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
și la creșterea calității educației. Majorarea
salariilor riscă să nu producă rezultate în
sistem, dacă nu este corelată cu un curriculum
adecvat, cu un program coerent de formare
continuă și evaluare pentru profesori, care
să-i ajute să se adapteze cerințelor actuale.
Citiți mai mult!
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Federația “Coaliția pentru Educație” consideră
calitatea resurselor umane din sistemul de educație
una dintre cele cinci direcții de dezvoltare strategică
necesare pentru îmbunătățirea educației. Ca urmare,
este necesar ca punerea în aplicare a masteratului
didactic, prevăzut de Legea Educației Naționale, să fie
susținută de toate părțile interesate.
Citiți mai mult!

$

Raport financiar

În anul 2015, Federația „Coaliția pentru
Educație” a avut venituri în valoare de 22.500 lei
provenite din cotizațiile organizațiilor membre și
cheltuieli fără scop lucrativ de 95 lei.
Activitățile derulate sub umbrela Federației
„Coaliția pentru Educație” au fost parte din
proiectul „Coaliția pentru Educație” finanțat prin
granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului
ONG în România cu 87.554 Euro neramburasbili și
implementat de către Asociaţia C4C - Communication
for Community, Asociația Română de Dezbateri,
Oratorie și Retorică și Institutul pentru Dezvoltarea
Evaluării în Educație în perioada martie 2015 aprilie 2016.
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Planuri pentru 2016

În anul 2016, direcția strategică prioritară a
Federației „Coaliția pentru Educație” va fi Creșterea
Calității Resurselor Umane.
Credem că   România are nevoie de profesori
competenți, motivați, autonomi, respectați
și încurajați să învețe! Conform studiilor din
domeniu, calitatea predării are o influență mai mare
asupra rezultatelor școlare ale elevilor decât alți
factori școlari (climatul, conducerea școlii, resursele
materiale etc.).
Studiile OECD indică faptul că țările care și-au
îmbunătățit semnificativ performanța la testările
internaționale în ultimii 10 ani au implementat
politici speciale pentru a îmbunătăți calitatea
personalului din învățământ, inclusiv la nivelul
intrărilor în sistem.
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Echipa

Finanțatorilor
Mulțumiri

◊ Adriana
Șerban

Partenerilor

◊ Cristina Vilcea
(Asistent de proiect)

◊ Ana Răducanu
(Manager de proiect)

◊ Diana Vrinceanu
(Manager de proiect)

◊ Ovidiu
Condurache

