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Viziune

Misiune
	 Coagularea	 energiilor	 și	

resurselor pentru împlinirea 
unei viziuni curajoase despre 
învățare	în	România.

	 Școala	 în	 care	 fiecare	 vrea	
și	 poate	 să	 își	 împlinească	
potențialul!
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	 Pentru	aceasta,	abordăm	
consecvent cinci teme majore din 

educație,	cu	priorități	dezvoltate	în	
Manifestul	Coaliției	pentru	Educație:

calitatea resurselor umane;

participare	și	echitate	în	școli;

descentralizarea	sistemului	de	învățământ;

curriculum	și	evaluare;

finanțare	și	bună	guvernanță.

Cine suntem?

http://coalitiaedu.ro/manifest/


Consiliul Director activ în 2016

Daniela Vișoianu  - Președinte
Emanuel Beteringhe - Vicepreședinte
Octavia Borș
Diana Certan

Organizații membre active în 2016

Asociația	C4C	-	Communication	
for Community

Asociația	Română	de	Dezbateri,	
Oratorie	și	Retorică	(ARDOR)

Teach	for	Romania Universitatea	Alternativă
Organizația	Umanitară	

CONCORDIA

Questfield

Grupul	EDUCATIVA
(partener) Institutul	pentru	Dezvoltarea	

Evaluării	în	Educație	(IDEE)

Asociația	ROI

Structura de
organizare

Asociația	Aproape	de	TINEri

Asociația	Iubesc	Ploieștii

Asociația	Română	de	Literație

Fundația	
Tineri 
pentru 
Tineri

Asociația	MetruCub

United Way

United Way Romania

Asociația	Reper	21

Roma	
Education	
Fund

Fundația	NOI	ORIZONTURI

Asociația	OvidiuRO

Simona David Crisbășanu
Alexandru Ghiță
Violeta Caragea / Cristina Cristea
               în numele lui Traian Brumă
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Cum poţi 
adera

 Federaţia 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:

 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	

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.

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.

http://coalitiaedu.ro/cum-poti-deveni-membru/
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Rezultate 2016
	 Federația	„Coaliția pentru Educație” 

a susținut organizarea Neconferinței 
anuale	a	comunității	de	practică	RestartEdu.

 162 persoane	 au	 răspuns	 invitației	
și	 au	 căutat	 un	 răspuns	 la	 întrebarea	
„Cum creștem oameni care transformă 
educația?”.	Evenimentul	a	adus	împreună	
inovatorii	 în	 educație,	 cât	 și	 beneficiarii	
și	 susținătorii	 programelor	 dezvoltate	 de	
aceștia,	cu	scopul	de	a	îi	conecta	și	a	crește	

impactul	lor	în	educație.	

Neconferința
Februarie 2016

Neconferința	 a	 fost	 organizată	 folosind	
metodele Art of Hosting, devenite deja 
tradiționale	pentru	comunitatea	Restart	Edu.	

	 Cei	 prezenți	 au	 propus	 și	 participat	
la ateliere pe teme precum: consilierea 
tinerilor, antreprenoriat în educație, 
politici publice în educație, crafting 
inqusitiveness, rețea națională de școli 
pilot, modele educaționale de succes, 
formarea continuă a profesorilor, școala 
democratică, învățarea prin experiență 
(learning	 by	 doing),	 proiectul 2.000.000, 
dezvoltarea inteligenței emoționale, 
profesionalizarea resurselor umane din 
educație.

„m-au îmbogățit interacțiunile cu oamenii 
din zona educației, determinați și dornici să 
facă o schimbare cu impact pozitiv pentru 
educație, respectiv societate; idei noi, 
oameni faini, noi resurse și informații. O să 
mă întorc iar în spațiul ăsta, e tare fain!”

Ioana,	participant	la	Neconferință
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	 Seria	 evenimentelor	 RestartEdu 
susținute	 de	 Federația	 „Coaliția	 pentru	
Educație”	 a	 continuat	 cu	 6 întâlniri în 
Craiova	 (februarie),	 Ploiești	 (februarie),	
Bacău	 (martie),	 Iași	 (martie),	 Timișoara 
(martie)	și	Cluj Napoca	 (martie)	 la	care	au	
participat 240 persoane.		

Cluj-Napoca

Craiova

Caravana Restart Edu
Februarie - Martie 2016

Ce te inspiră să contribui la transformarea educației? 
Ce exemple de transformare a educației există deja? 
Ce acțiuni concrete pot susține inițiativele noastre?

	 Pasiunea	 pentru	 educație,	 speranța	
că	 ar	 putea	 să	 fie	 mai	 bine,	 nevoia	 de	 a	
experimenta,	 dorința	 de	 a	 implica	 familia,	
dragostea	 față	 de	 copii	 și	 energia	 tinerilor	
sunt	 numai	 câteva	 dintre	 motivele	 pentru	
care	participanții	la	caravană	au	mărturisit	
că	îi	motivează	să	contribuie	la	îmbunătățirea	
educației	în	România.	

 Aici	 puteți	 citi	 sinteza	 contribuțiilor	
participanților!

 Fiecare dintre cele 6 evenimente a inclus 
o cafenea publică	unde	s-au	pus	în	discuție	
întrebările:

https://issuu.com/search%3Fq%3Dcaravana%2Brestartedu
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	 Federația	 „Coaliția	 pentru	 Educație”	 a	
invitat 29  stakeholderi	cheie	din	educație	
la o întâlnire de lucru pe tema creșterii 
calității resurselor umane din educație.		

	 Participanții	 au	 propus	 soluții	 precum	
alocarea	 	 unor	 	 granturi	 	 pentru	 	 școli	 în	
vederea	derulării	anuale	a	unor	programe	de	
formare		continuă	a	profesorilor,	introducerea	
unor	politici	de	plată	a	profesorilor	în	funcție	
de	 performanță,	 îmbunătățirea	 criteriilor	
de acreditare a programelor de formare 

ProEduCafe
Februarie 2016

sau	 conceperea	unui	profil	 de	 competențe	 ale	
cadrului	didactic.	

 Cele peste 25 soluții individuale propuse 
au	 fost	 discutate	 și	 prioritizate	 democratic	
rezultând	 3 priorități reprezentative pentru 
cei	prezenți:	

susținerea	unei	rețele de școli pilot
creșterea autonomiei financiar-administrative	a	școlii
îmbunătățirea programelor de formare inițială	și	
continuă	adresate	profesorilor;	

 stakeholderi cheie in 
domeniul educatiei

29
soluții
25

prioritați
3

	 	 În	 urma	 acestui	 eveniment,	 Federația	
„Coaliția	 pentru	 Educație”	 și-a	 îndreptat	
eforturile pe termen mediu asupra problematicii 
formării	inițiale	a	cadrelor	didactice.
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	 În	 comunitatea	 RestartEdu	 Federația	
„Coaliția	 pentru	 Educație”	 a	 descoperit	
oameni	 cu	 potențial	 și	 dorința	 de	 a	 face	
lucrurile	 să	 se	 întâmple	 în	 educația	 din	
România	 prin	 intermediul	 organizațiilor	
lor,	 însă	o preocupare importantă a lor 
este cea a resurselor necesare	pentru	a-și	

pune	în	aplicare	ideile.	

Lean startup
pentru ONG-uri

Aprilie 2016

	 Pentru	a	susține	acest	proces,	Federația	„Coaliția	pentru	
Educație”	a	organizat	workshop-ul „Lean Startup pentru 
ONG-uri - Perspectiva de business ca modalitate de 
realizare a sustenabilității financiare”,	în	cadrul	căruia	
teoria,	 procesele,	 instrumentele	 și	 tehnicile	 prezentate	 au	
avut rolul de a facilita dezvoltarea de noi proiecte cu un grad 
mai	mare	de	eficiență,	eficacitate	și	sustenabilitate.	

 Gazda evenimentului 
a fost Dragoș Nicolaescu - 
Lifestyle Business Mentor 
și antreprenor de succes în 
România.	

	 Workshop-ul	 a	 reunit	 25 persoane 
care	 își	 desfășoară	 activitatea	 în	 cadrul	
unor	 organizații	 neguvernamentale,	
interesate de metode inovative de 
creștere a sustenabilității.

Ideea

Le
ar

n

Measure

D
ata

Pro
d

u
ct

Design

The Lean
Startup
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	 În	Aprilie	2016	Federația	„Coaliția	pentru	
Educație”	a	lansat	„Viitorul Educației - 11 
perspective pentru România”.	 Publicația	
cartografiează	 activitățile	 derulate	 de	
către	 membrii	 Coaliției	 și,	 pornind	 de	 la	
aceste	proiecte,	discută	punctual	și	posibile	
recomandări	pentru	ameliorarea	politicilor	
publice	din	zona	educației.	
	 Volumul	 a	 fost	 realizat	 de	 Centrul 

pentru Politici Educaționale	 și	 poate	 fi	
accesat,	în	varianta	electronică,	aici.	
 În cursul dezbaterilor organizate recent 
în	țară,	reprezentanții	Coaliției	au	constatat	
că	există	nevoia	ca	cei	activi	în	educație	să	
se	 cunoască	 reciproc,	 de	 aceea	 ar	 fi	 utilă	
îmbogațirea	 volumului	 cu	 alte	 exemple,	
care	îi	pot	inspira	pe	cei	care	sunt	implicați	
în	educație.	
	 Publicația	a	fost	lansată	în	cadrul	unui	

eveniment la care au participat peste 50 
persoane.	

Viitorul Educației
   - 11 perspective pentru România

Aprilie 2016
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 În cadrul evenimentului, pe tema 
calității	 resurselor	 umane	 din	 educație,	
Cosmin Chiriță,	 formator,	 a	 spus	 că	 „e 
important să descătușăm profesorii; o 
persoană cu un profil asemeni celui discutat 
de noi are nevoie de un mediu în care să 
acționeze autonom și mai multă libertate!”.	
Participanții	 au	 mai	 susținut	 că	 e	 nevoie	
de un sistem de evaluare a rezultatelor 
profesorilor		„pe bune”	(Constantin Cernat),	
„în care să se audă vocea elevilor”	(Lavinia	
Mincu),	 “care	 să	măsoare	 plus	 valoarea	 și	
progresul”	(Ionela	Cristea).

http://coalitiaedu.ro/viitorul-educatiei/


		 În	 21	 aprilie	 2016,	 Coaliția	 pentru	
Educație	 a	 organizat	 o	 consultare	 publică	
națională	 în	 format	 de	 audiere	 publică	
pentru identificarea celor mai bune soluții 
privind formarea inițială a profesorilor, 
pe tema „Masterat didactic sau modul 
psihopedagogic (I + II): ce tip de formare 

Audiere Publică
Aprilie 2016

inițială va crește calitatea în sistemul de 
învățământ din România?”.	 	În	perioada	
premergătoare	 audierii	 publice	 au	 fost	
colectate	un	număr	 total	de	109 depoziţii, 
înscrise  în nume propriu (78%) sau în 
numele	unei	organizaţii	(22%).	Prin	analiza	
opiniilor înregistrate în dezbatere, comisia 
de	 experți	 a	 audierii	 publice	 a	 identificat	
nevoia	 de	 a	 agrea	 că	 viitoarele	 politici	 și	
programe	 de	 formare	 inițială	 a	 cadrelor	
didactice	trebuie	construite	astfel	încât:

	 Vă	invităm	să	consultați raportul sau 
sinteza	acestuia.	Dezbaterea	a	fost	înscrisă	în	
calendarul	de	activități	organizate	sub	egida	
Dezbaterii Naționale pentru Educație 
și Cercetare	 –	 România Educată ceea 
ce	permite	 ca	 raportul	 rezultat	 să	poată	fi	
inclus în documentele care vor fundamenta 
viziunea	pentru	educație	a	României.

Să	contribuie	la	profesionalizarea profesoratului;
Să	asigure	pregătire diferențiată	(conținut	și	durată)	până	la	nivelul	de	
profesionalizare	a	cadrelor	didactică	în	funcție	de	vârsta	preșcolarului/elevului;
Să	fie	finanțate	de	la	bugetul	de	stat	în	limita	unui	număr	de	locuri	stabilit	în	
funcție	de	nevoia de resurse umane	estimată	în	sistemul	preuniversitar;
Să	asigure	specializare dublă;
Să	asigure	o	pondere	echilibrată	a pregătirii psihopedagogice și didactice în 
raport	cu	pregătirea	de	specialitate;
Să	asigure	o	pondere	echilibrată	a	practicii,	incluzând	stagii de practică	încă	
din	primul	semestru	(inclusiv	practică	observativă),	incluzând	un	stagiu	de	
practică	plătit	(școli	de	aplicație	și	mentori);
Să	contribuie	la	dezvoltarea	competențelor de cercetare	în	psihopedagogie	și	

didactica disciplinei;
Să	asigure	o pregătire adecvată	dinamicii	societății	actuale	în	opoziție	cu	a	se	
baza	strict	pe	vocație;

9

https://issuu.com/coalitiaedu/docs/raport_formarea_initiala
https://issuu.com/coalitiaedu/docs/sintez___raport_formarea_profesoril
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	 În	 anul	 2016,	 Federația	 „Coaliția	
pentru	 Educație”	 a	 publicat	 9 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.	

	 Federația	 „Coaliția	 pentru	 Educație”	
a	 susținut	 	 eforturile	 	 de	 formare	 a	
facilitatorilor	proiectului	ROSE.	
 Romania Secondary Education 

Project (ROSE)	 este	 un	 proiect	 care	 își	
propune	să	crească	șansele	studenților	din	
România	să	finalizeze	cu	succes	ciclul	terțiar	
de	 învățământ	 și	 este	 finanțat	 	 printr-un	
împrumut de 200 milioane de euro de la 
Banca Mondială.	

 Printre principalele obiective ale 
proiectului	 se	 numără	 creșterea	 ratei de 
absolvire	 și	 a	 ratei de promovabilitate 
la	 Bacalaureat	 ale	 liceelor	 tehnologice	 din	
România.	
	 În	acest	sens,	liceele	eligibile	(aici, lista 
lor),	susținute	de	facilitatori	specializați	pot	
aplica pentru granturi de 100.000 euro / 4 
ani	(detalii	aici).	

	 Conferința	ROSE	a	fost	prima	întâlnire	
și	formare	a	acestor	facilitatori.

Observatorul Educației

Conferința ROSE

Ianuarie - Decembrie 2016
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Evenimente sprijinite

https://issuu.com/coalitiaedu/docs
http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file%3Fp_l_id%3D10202%26folderId%3D1323233%26name%3DDLFE-5938.pdf
http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file%3Fp_l_id%3D1322540%26folderId%3D1323233%26name%3DDLFE-5926.pdf


	 Federația	 „Coaliția	 pentru	 Educație”	
a	 fost	 prezentă	 la	 dezbaterile	 regionale	
organizate	 în	 cadrul	 proiectului	 național	
„România Educată” al Administrației 
Prezidențiale	 care	 vizează	 dezvoltarea 
unei viziuni și obiective de țară pentru 
educație și cercetare 2018-2030.

	 În	 2017	 și	 2018,	 Federația	 „Coaliția	
pentru	 Educație”	 va	 rămâne	 aproape	 de	
Administrația	Prezidențială	pentru	crearea	
planului	 operațional	 și	 politicilor	 publice	
aferente	viziunii.

	 Federația	 „Coaliția	 pentru	 Educație”	
a fost parte din grupul de lucru privind 
Metodologia  de organizare şi 
desfăşurare a concursului de ocupare 
a funcţiilor de director şi director 
adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar cu	 personalitate	 juridică	
instituit de Ministerul Educației Naționale 
și Cercetării Științifice.	

	 În	cadrul	grupului	de	lucru,		Federația	
„Coaliția	 pentru	 Educație”	 a	 recomandat	
organizarea unei sesiuni de testare 
(de	 tip	 evaluare	 națională),	 care	 să	
funcționeze	 ca	 filtru,	 cu	 răspuns	 imediat,	
de	 tip	 „admis”/”respins”	 sau	 punctaje	 pe	
competențele	 verificate	 referindu-ne	 la	
competențe	 de	gândire critică, orientare 
către soluții, management de echipă, 
comunicare scrisă, leadership, inteligență 
emoțională.

	 Federația	 „Coaliția	 pentru	 Educație”	
a fost parte din grupul de lucru privind 
formarea	 inițială	 și	 continuă	 a	 cadrelor	
didactice instituit de Ministerul Educației 
Naționale și Cercetării Științifice.	
	 Rolul	grupului	de	lucru	a	fost	să creeze 

un cadru legislativ pentru formarea 
inițială și continuă a cadrelor didactice 
care	 să	 vizeze	 dezvoltarea	 viitoarelor	
cadre didactice ca experți/profesioniști, 
capabili	să	gestioneze	situațiile	dificile	de	la	
clasă,	dar	și	cu	competențe	de	cercetare,	și	
să	 contribuie	 la	 o	 reconstrucție	 a	 imaginii	
cadrului	didactic	în	societate.

România Educată

Organizarea concursului 
de directori

Formarea profesorilor

Grup de lucru

Grup de lucru
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	 Federația	 „Coaliția	 pentru	 Educație”	
este parte a  Comitetului de monitorizare 
a	 implementării	 strategiilor	 în	 domeniul	
educației	 și	 formării	 profesionale	 la 
invitația  Ministerului Educației 
Naționale și Cercetării Științifice.	

 Acest comitet este condus de 
Secretarul	 de	 stat	 și	 este	 responsabil	 de	
implementarea	și	monitorizarea-evaluarea	
Strategiei	 privind	 reducerea	 părăsirii	
timpurii	a	școlii,	Strategiei	naționale	pentru	
învățământul	terțiar,	Strategiei	de	învățare	
pe	 tot	 parcursul	 vieții,	 Strategiei	 educației	
și	 formării	 profesionale	 din	 România,	
Strategiei	 naționale	 privind	modernizarea	
infrastructurii	educaționale.	

Comitetul de monitorizare
a implementării strategiilor în domeniul 
educației și formării profesionale 	 Federația	 „Coaliția	 pentru	 Educație”	

a contribuit la organizarea dezbaterii 
„Strategia de educatie nationala: Cum 
implicam mediul de afaceri? Viziunea 
2030 Romania Educata”	 propusă	 de	
Asociația pentru Valori în Educație	 și	
la care au participat peste 100 membri 
ai	 mediului	 de	 business,	 antreprenori	 și	
specialiști	în	educație.	
	 Conform	 celor	 prezenți,	 mediul	 de	
afaceri	 din	 România	 susține	 și	 își	 dorește	
un	sistem	de	educație	care	dezvoltă adulți 
pregătiți pentru viață:	încrezători	în	sine,	
inteligenți	emoțional,	 raționali,	 conduși	de	
valori	morale	și	autonomi	în	învățare.	

 Memoriul complet adresat 
Administrației Prezidențiale în cadrul 
dezbaterilor	România	Educată	poate	fi	citit	
aici.

Dezbatere mediul de afaceri, 
România Educată Noiembrie 2016

12

http://ave-romania.ro/
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Poziții publice

	 Federația	 	 Coaliția	 	 pentru	 	 	 Educație			
salută	 determinarea	 și	 eforturile	
Ministerului Educației Naționale și 
Cercetării Științifice de a organiza 
concursul pentru posturile de directori ai 
unităților	de	învățământ.	
	 Coaliția	 își	 exprimă	 încrederea	
că	 acest	 proces	 este	 valoros	 pentru	
educația	 din	 România	 și	 consideră	 acest	
concurs ca începutul profesionalizării 
managementului    din   școala   
românească.	

	 Pe	 viitor	 însă,	 similar	 cu	 experiențele	
altor	țări,	este	nevoie	de	o	serie	de	măsuri	
de creștere a atractivității pozițiilor 

de management	 (financiar,	 prin	
majorarea sporului de salarizare, dar 

	 Față	 de	 propunerea	 de	 ”Recalibrare 
a sistemului de formare inițială 
a profesorilor din învățământul 
preuniversitar din România.”	a	Facultății	

Coaliția pentru Educație susține 
profesionalizarea carierei de director de 
școală

Formarea profesorilor sub semnul 
urgenței

Octombrie 2016

Iunie 2016

nu	numai),	cuplate cu o formare inițială 
și continuă de calitate	 și	 cu	 schimbarea 
condițiilor de acces,	 astfel	 încât	 să	 aibă	
acces	 la	astfel	de	poziții	 și	profesioniști	 cu	
experiență	 managerială	 semnificativă	 în	
alte	domenii,	care	pot	contribui	substanțial	
la	școli	mai	bune	pentru	copiii	noștri.	

Citiți	mai	mult!

de	Psihologie	și	Științele	Educației	(FPSE)	din	
Universitatea	din	București,	Coaliția	pentru	
Educație	 consideră	 că	 propunerea	 FPSE	
reprezintă	 trei	 scenarii	 alternative,	 într-o	
arhitectură	complicată,	în	interiorul	căreia	
se	 regăsesc	programe	de	 formare	 similare	
în	fapt	și	foarte	apropiate	de	ceea	ce	există	
în	prezent.	

	 Demersul	Coaliției	pentru	Educație	stă	
sub semnul nevoii de a interveni pentru ca 
profesori	competenți	să	poată	ajunge	peste	
tot	în	școlile	României	și	ca	argument,	redăm	
mai	jos	un	fragment	din	depoziția	prof. dr. 
Constantin Cucoș: „Actuala pregătire 
prin cele două niveluri ale modulului 
psihopedagogic, statuată de circa 15 ani, 
se dovedește a fi greoaie, costisitoare, 
energofagă, neatractivă, diluată și slab 
inductoare de responsabilitate pentru 
cohortele de viitori profesori. Modulul 
este opțional și este perceput ca o 
„corvoadă” în plus sau ca o „supapă de 
siguranță” pentru o posibilă „virare” 
spre cariera didactică, dacă altceva nu 
se ivește pe piața muncii.” 

Citiți	mai	mult!

http://coalitiaedu.ro/pozitii-publice/coalitia-pentru-educatie-sustine-profesionalizarea-carierei-de-director-de-scoala/
http://coalitiaedu.ro/pozitii-publice/formarea-profesorilor-sub-semnul-urgentei/
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	 Federația	 Coaliția	 pentru	 Educație	
salută	 faptul	 că	 învățământul	 profesional-
dual a devenit un punct important pe 
agenda Ministerului Educației Naționale 
și Cercetării Științifice.	

	 Sunt	 câteva	 aspecte	 generale	 pe	 care	
am	 dori	 sa	 le	 menționăm	 și	 care	 privesc	
atât	 prezentul	 document,	 cât	 și	 Strategia 
Educației și Formării Profesionale din 
Romania pentru perioada 2016-2020.	
Într-un	 abordare	 mai	 largă,	 chestiunea	
învățământului	 profesional	 nu	 poate	 fi	
rezolvată	fără	a	lua	o	decizie	strategică	cu	
privire	la	trecerea	clasei	a	IX-a	la	gimnaziu,	
astfel	cum	a	fost	propus	prin	Legea	1/2011.	
Coaliția	pentru	Educație	susține	necesitatea	
reluării	 dezbaterii	 asupra	 oportunității	
trecerii	 clasei	 a	 IX-a	 la	 gimnaziu,	 sau,	 cel	
puțin,	 clarificarea	 ponderii	 de	 curriculum	
obligatoriu	din	clasele	a	IX-a	și	a	X-a.	

Citiți	mai	mult!

	 Federația	 Coaliția	 pentru	 Educație	 a	
luat	act	de	Lista	de	revendicări	care	a	stat	la	
baza	protestului	din	data	de	1	iunie.

	 Ca	 una	 dintre	 părțile	 cointeresate,	
susținem	și	noi	că	este	nevoie	de	alocarea	a	
6% din PIB pentru educație,	considerând,	
în	primul	rând,	că	o	țară	care	nu	investește	în	
educație	nu	are	viitor.	Însă,	deși	anul	trecut	
au	 fost	 elaborate	multe	 strategii	 naționale	
în	domeniul	educației,	lipsesc răspunsuri/
politici publice cu dimensiune strategică, 

Punct de vedere privind „Opțiunile de 
educație și formare profesională ale 
absolvenților de clasa a VIII-a”

Punct de vedere referitor la protestul 
din educație

Iunie 2016 Iunie 2016

care	să	răspundă	la	întrebări	de	tipul:	
•	În	câți	ani	putem	ajunge	la	6%?	
•	Cât	ar	 trebui	să	fie	salariul	de	 intrare	 în	
sistemul	 de	 educație	 și	 cât	 va	 dura	 până	
când	se	va	apropia	de	salariul	mediu?	
• Care este raportul optim între salariul 
minim	și	cel	maxim?	
•	Câți	ani	ar	trebui	să	dureze	învățământul	
obligatoriu	din	România?	
•	Cum	este	validată	vocația	pentru	cariera	
didactică	înainte	de	intrarea	în	sistemul	de	
formare	inițială?	

Citiți	mai	mult!

http://coalitiaedu.ro/pozitii-publice/punct-de-vedere-protestul-din-educatie/
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	 Federaţia	 “Coaliţia	 pentru	 Educaţie”	 consideră	 că	 structura	 noului	 plan-cadru	 pentru	
gimnaziu	aprobat	de	Ministerul	Educaţiei	Naționale	și	Cercetării	Științifice	este	un compromis 
care arată clar că sistemul nu este pregătit să facă o schimbare majoră	şi	că	lipsesc în 
continuare o viziune și o strategie	pe	termen	lung.	

	 Pe	 de	 altă	 parte,	 Federaţia	
Coaliţia	pentru	Educaţie	îşi	exprimă	
dezamăgirea	 pentru	 faptul	 că,	
nici	 în	 anul	 2016,	 nu	 se	 găsesc	
soluţii	 viabile	 pentru	 inter	 și	
transdisciplinaritate	 şi	 consideră	
că	 încăpăţânarea	 sistemului	 de	 a	
nu avea resurse umane competente 
pentru	 astfel	 de	 abordări	 va	 crea	
efecte majore în nevoile de formare 
a	 unor	 generații	 cu	 interes	 pentru	
cercetare,	dezvoltare	și	inovare.	

	 În	 Manifestul	 nostru	 milităm	 pentru	
un curriculum national derivat dintr-
un set de principii asumate, construit 
coerent, corelat orizontal	 și	 vertical, 
proiectat pe termen lung	și	implementat 
cu consecvență și rațiune.	

Citiți	mai	mult!

„Planul cadru pentru gimnaziu 
- un compromis care nu răspunde 
cerințelor actuale”

Aprilie 2016

15

http://coalitiaedu.ro/pozitii-publice/coalitia-pentru-educatie-planul-cadru-pentru-gimnaziu-un-compromis-care-nu-raspunde-cerintelor-actuale/
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Premii 2016

Raport financiar

 Premiul „Smart Education” 
2016	 la	 Gala	 Premiilor	 IT&C	 ale	
industriei	 românești	 hightech	
organizată	de	Revista afacerilor 
Telecom, Media și Tehnologie

	 În	anul	2016,	Federația	„Coaliția	pentru	
Educație”	 a	 avut	 venituri în valoare de 
37.000 lei	 provenite	 din	 sponsorizări	
și	 cotizațiile	 organizațiilor	 membre	 și	

cheltuieli	 fără	 scop	 lucrativ	 de	 50.000 
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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Finanțatorilor

Partenerilor

Parteneri media

Echipa 

Colaboratorilor

Comisiei de experți a 
audierii publice

Mulțumiri

prof.	dr.	Carmen Mihaela Crețu	(Universitatea	
Alexandru	 Ioan	 Cuza,	 Iași),	 prof.	 dr.	 Daniel 
David	 (Universitatea	 Babeș-Bolyai),	 dr.	 Șerban 
Iosifescu	(A.R.A.C.I.P.),	prof.	dr.	Alexandru Iosup 
(Universitatea	 Delft,	 Olanda),	 prof.	 dr.	 Pavel 
Mureșan	 (TDSB,	 Ministerul	 Educației,	 Ontario,	
Canada),	 prof.	 dr.	 Adrian Opre	 (A.R.A.C.I.S.),	
prof.	 dr.	 Ion-Ovidiu Pânișoară	 (Universitatea	
București),	 conf.	 dr.	 Sebastian Popescu 
(Universitatea	 Alexandru	 Ioan	 Cuza,	 Iași),	 prof.	
dr.	 Florence Mihaela Singer	 (Universitatea	
Petrol-Gaze,	Ploiești)	și	prof.	dr.	Lazăr Vlăsceanu 
(Universitatea	București)

Violeta Caragea	(Universitatea	Alternativă)	
Mihaela Singer	(IDEE)

Cristina Cristea (Voluntar)
Ovidiu Condurache (Asistent	de	proiect	
„Coaliția	pentru	Educație”)
Diana Vrinceanu (Manager	de	proiect	
„Coaliția	pentru	Educație”)


