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1. Cine suntem?
Viziune:
Școala în care fiecare vrea și poate să își împlinească potențialul!
Misiune:
Coagularea energiilor și resurselor pentru
împlinirea unei viziuni curajoase despre
învățare în România.
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.

2. Structura de organizare ‐ Consiliul Director activ în 2017:
Daniela Vișoianu – Președinte
Emanuel Beteringhe – Vicepreședinte
Diana Certan
Octavia Borș

Simona Crisbășanu
Ionela Cristea
Anda Șerban
Alexandru Ghiță (până în iulie 2017)
Cristina Cristea/în numele lui Traian Brumă (până în iulie 2017)
Organizații membre active în 2017:

















Asociația Aproape de TINEri
Asociația C4C ‐ Communication for Community
Asociația Centrul de Resurse pentru Organizații Studențești
Asociația Fabiola Hosu
Asociația Fundația Tineri pentru Tineri
Asociația Organizație Umanitară Concordia
Asociația OvidiuRO
Asociația REPER21
Asociația ROI
Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică
Asociația Română de Literație
Asociația Teach for Romania
Fundația Noi Orizonturi
Fundația Roma Education Fund Romania
Fundația United Way România
Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație

3. Cum poți 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. Aceste organizații trebuie să aibă interesul și capacitatea de a contribui
la îndeplinirea obiectivelor și la implementarea acțiunilor pe care și le propune Coaliția pentru Educație.
Pentru a vedea dacă suntem pe aceeași lungime de undă este important să parcurgi Manifestul Coaliției
pentru Educație, un document la care au contribuit membrii fondatori în 2015 și care va fi supus unui
proces continuu de îmbunătățire.

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




are obiect de activitate majoritar 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. Aderarea lor este aprobată de către
Consiliul Director al Coaliției. Membri activi pot fi doar organizațiile non‐guvernamentale apolitice.
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 și pot participa la lucrările Adunării Generale, fără a avea drept
de vot sau de a fi aleși în organele de conducere, administrație și control ale Federației. Aderarea lor
este aprobată de către Consiliul Director.
Mai multe detalii despre politica de aderare poți citi aici.
Rezultate 2017
Proiecte
“Together for Romanian education!/Împreună pentru educația din România!”, a fost un proiect
implementat în perioada mai 2017 – februarie 2018, în parteneriat cu UNICEF. Principalul obiectiv al
proiectului a fost de a facilita procesul de dezvoltare a Coaliției pentru Educație.
Obiective și rezultate propuse:
Membrii FCpE sunt aliniați cu privire la planificarea strategică și implicați în campanii de advocacy pe
teme educaționale, politici interne și un plan de acțiune pentru Board.

Adunarea Generală
11‐12 iulie 2017, București

Adunarea Generală
20‐21 noiembrie 2017, Domeniul Greaca,
Giurgiu
Planificarea strategică: Planul a fost parcurs și
discutat de membrii astfel încât să existe o
înțelegere comună a fiecărui rezultat și acțiune
planificată. Procesul de prelucrare a avut ca
focus fezabilitatea, așezarea rezultatelor care se
susțin una pe alta și s‐au luat în considerare
următoarele oportunități de a împinge
realizarea obiectivelor, păstrând claritate între
obiective, rezultate, activități și indicatori.
Politici interne: în cadrul proiectului membrii organizațiilor Coaliției au contribuit și colaborat la
elaborarea celor șapte politici interne, care vor sta la baza organizării și funcționării Coaliției.
1. Membership
2. Rolul și funcționarea secretariatului
3. Participarea și implicarea membrilor
4. Procese decizionale interne
5. Comunicare internă
6. Strângere de fonduri
7. Comunicare externă

“Dialoguri despre Educație: monitorizarea instituțiilor publice din educație, implicarea cetățenilor în
luarea deciziilor” a fost un proiect implementat în parteneriat de către Centrul pentru Politici
Educaționale și Federația “Coaliția pentru Educație” în perioada februarie – noiembrie 2017, proiect
realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program dezvoltat de Fundația pentru
Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Romanian‐American Foundation, sprijinit de Enel România
și Raiffeisen Bank.
Principalul obiectiv al proiectului a fost de a asigura fundamentarea, coerența și continuitatea în
dezvoltarea și implementarea politicilor publice din educație prin implicarea societății civile bine
pregătite.
Activități și rezultate:
 Realizarea „Observatorului Educației”, publicatie lunară ce prezintă













activitățile instituțiilor publice din domeniu în mod structurat, inițiative
ale societății civile, oportunități și noutăți, alături de analize și dezbateri
privind politicile publice din educație;
Realizarea unor infografice săptămânale privind subiecte importante din
educație, diseminate pe rețelele de socializare;
Realizarea și publicarea a 4 hărți de stakeholderi pe cele patru probleme
specifice identificate anterior;
Organizarea a patru evenimente publice pentru temele identificate –
”Dialoguri despre educație” la care au participat cetățeni, reprezentanți
ai societății civile și ai instituțiilor publice;
Realizarea site‐ului ”Dialoguri despre educație” – platformă de resurse;
Crearea unui ”grup de experți” (pool of experts) în educație din rândul
societății civile, cu focus pe cele 4 tematici prioritare, pentru a crește
capacitatea societății civile de reacție și furnizare de soluții;
Redactarea a patru articole pe patru probleme specifice din educație;
Formularea și promovarea a patru documente de poziție (de tip policy
briefs) bine fundamentate și venind în completare sau ca alternativă la
cele dezvoltate de Guvern;
Inițierea unor demersuri tip advocacy pentru susținerea celor patru
propuneri.

Mai multe informații despre proiect și rezultatele obținute puteți găsi aici.

Observatorul Educației
În anul 2017, 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 responsabilități în elaborarea
de politici publice etc.) cele mai relevante noutăți din domeniu.
Puteți răsfoi Observatorul Educației aici.
Proiecte susținute
România Educată
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.
Comunicate de presă și poziții publice
Comunicat de presă, Uniți #rezistăm pentru Educație, 4 februarie 2017
La început de vacanță școlară intersemestrială, Federația Coaliția pentru Educație confirmă că membrii
săi nu vor lua vacanță de la proteste și că vor continua să se afle alături de demonstranți în București și
în țară, împotriva Ordonanței de Urgență nr. 13/2017 pentru modificarea codurilor penale.
Dorim ca școala să îi învețe pe copii
să fie curajoși, să respecte adevărul
și să își asume greșelile, să fie
empatici și solidari cu cei diferiți de
ei.
Solicităm
reprezentanților
autorităților să facă dovada
acelorași comportamente, să fie
atenți la ceea ce le transmite "strada", să nu uite că "graba strică treaba" și să se asigure că această
Ordonanță dată peste noapte nu va produce efecte nici măcar un minut.
Coaliția pentru Educație salută solidaritatea demonstranților de toate vârstele, din toate mediile, în
jurul valorilor morale și apreciază modul pașnic în care se desfășoară protestele. Prin comportamentul

lor și, în primul rând, prin respectul și deschiderea de a se asculta reciproc, românii au dovedit, în
ultimele zile, că au Educație și că există o bază sănătoasă pe care putem construi împreună.
Comunicatul integral îl puteți găsi aici.
Comunicat de presă referitor la structura propusă pentru anul școlar 2017 – 2018, 15 februarie 2016
Federația „Coaliția pentru Educație” a transmis, în cadrul procedurii de consultare asupra structurii
anului școlar 2017 – 2018, următoarele puncte de vedere:


Modul de organizare a anului școlar indică o anume viziune asupra funcționării școlii. Ceea ce
observăm noi, în continuare, este o școală organizată în jurul planificării vieții cadrelor didactice și
structurilor administrative din sistem. În prezent este nevoie să oprim cursurile pentru organizarea
de examene și avem nevoie de timpi pentru organizare, planificare, raportări, concedii și reparații,
demersuri mai degrabă de suport pentru educația propriu‐zisă. În realitate, puțini dintre noi au
însă confortul de a mai trăi/munci în etape consecutive, majoritatea proceselor întâmplându‐
se simultan. Considerăm că pot fi luate în calcul, ca planificare, suprapunerea anumitor procese din
cursul anului școlar. (e.g. componentele de certificare a competențelor din structura examenului de
Bacalaureat).

Solicitarea și speranța noastră este inclusiv în sensul creării de spațiu în structura anului școlar pentru
perioadele de planificare/pregătire/reflecție și învățare pentru cadrele didactice. Credem că este un
moment potrivit să insistăm ca în calendarul școlar să apară perioade de timp dedicate pregătirii școlii
și oamenilor care lucrează în educație.
Comunicatul integral îl puteți găsi aici.
Punct de vedere privind proiectele de programe școlare pentru gimnaziu, 15 februarie 2017
Federația Coaliția pentru Educație atrage atenția asupra necesității de îmbunătățire a proiectelor de
programe școlare pentru gimnaziu, supuse consultării publice de către Ministerul Educației Naționale și
Institutul de Științe ale Educației. Încă din toamna anului 2015, am acordat atenție și timp, inclusiv prin
organizațiile membre, efortului de pregătire a parcursului educațional (gimnaziu + liceu) pentru
generația care a beneficiat de schimbările impuse prin Legea nr. 1/2011. Acești copii au nevoie să
dobândească competențele – cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți definite la nivel
european, ce includ nu doar cunoștințe, ci și deprinderi, atitudini/valori.

Profilul de competențe al absolventului –> programele școlare –> sistemul de evaluare
Pentru înțelegerea procesului, ar trebui să se pornească de la un ”portret al absolventului”, care să fie
realizat printr‐o ofertă educațională (programele școlare), ce include formarea de competențe generale
și specifice, la fiecare disciplină. Este importantă corelarea cu procesul de evaluare din această etapă
de design, pentru a avea un fel de ”listă de verificare pe parcurs”. Astfel, putem unde se află un elev
pe drumul către dobândirea competențelor definite în profilul absolventului. De aceea, este
fundamentală înțelegerea competențelor ca fiind ”transcedente” la toate materiile. Nu ar trebui să
existe discipline concentrate doar pe cunoștințe și ceva abilități și discipline dedicate practicării
comportamentelor dezirabile, menite să construiască caractere.
Dată fiind presiunea luării unor decizii acum, pentru elevii din clasele a IV‐a, recomandările noastre se
referă la:


asumarea politica a programelor acum, cat mai curate ca structura și cu reprezentare vizibilă a
legăturii dintre competențele formate și modalitățile propuse pentru aceasta;



contractarea de manuale pentru gimnaziu să nu fie făcută în grabă: în absența unei strategii clare
(v. discutia privind o posibilă lege a manualului), a unei decizii privind regimul de de ”open data” al
conținutului manualelor, graba ar fi încă un element major de stres pentru generația care NU a avut
manuale pe bancă în toamnă, din clasa I până în clasa a IV‐a. Copiii și învățătoarele/învățătorii lor
au avut doar promisiunea manualelor noi și o asteptare care a blocat orice pregătire, inclusiv a
cadrelor didactice. Ar fi regretabil să perseverăm în acest mod de lucru.



folosirea acestui context ca pe o oportunitate de învățare și dezvoltare pentru
profesori: profesorii vor fi nevoiți să citească și să înțeleagă programele școlare și să le
operaționalizeze la clasă. Considerăm că există resurse în sistem, inclusiv prin atragerea de
fonduri europene pentru ca MEN să poată pune la dispoziție sugestii metodologice și programe
de formare pentru profesorii care vor preda din toamnă la clasa a V‐a.



fiind asumate programele pentru gimnaziu, se va putea progresa semnificativ și în activitatea de
programare pentru ciclul secundar superior (liceu), parte din această activitate fiind în derulare,
inclusiv având susținere financiară prin contractul de împrumut cu Banca Mondială – Proiectul
pentru Învățământul Secundar ‐ ROSE (Romanian Secondary Education).



suntem interesați și vom urmări, de asemenea, și în ce măsură elevii participă și sunt implicați în
propria educație.

Mai multe informații puteți găsi aici.
Comunicat de presă privind programele școlare pentru gimnaziu, București, 16 februarie 2017
Reprezentații Ministerului Educației Naționale au prezentat acțiunile realizate și planurile pentru
următoarea perioadă, inclusiv în ceea ce privește proiectele de programe școlare pentru gimnaziu și a
manualelor aferente. În acest context, Federația Coaliția pentru Educație atrage atenția asupra
necesității de îmbunătățire a acestor programe, pentru a răspunde cerințelor actuale, și propune o
serie de recomandări.
Dată fiind presiunea luării unor decizii acum, pentru elevii din clasele a IV‐a, recomandările noastre se
referă la:







asumarea politica a programelor acum, cât mai curate ca structură și cu reprezentare vizibilă a
legăturii dintre competențele formate și modalitățile propuse pentru aceasta;
contractarea de manualelor pentru gimnaziu să nu fie făcută în grabă: în absența unei strategii
clare (v. discutia privind o posibilă lege a manualului), a unei decizii privind regimul de ”open data”
al conținutului manualelor;graba ar fi încă un element major de stres pentru generația care NU a
avut manuale pe bancă în toamnă, din clasa I până în clasa a IV‐a.
folosirea acestui context ca pe o oportunitate de învățare și dezvoltare pentru profesorii care
vor fi nevoiți să înțeleagă programele școlare și să le operaționalizeze la clasă. Considerăm că
există resurse în sistem, inclusiv prin atragerea de fonduri europene, pentru ca MEN să poată
pune la dispoziție sugestii metodologice și programe de formare pentru profesorii care vor preda
din toamnă la clasa a V‐a.
după asumarea programele pentru gimnaziu, se va putea progresa și în activitatea de programare
pentru ciclul secundar superior (liceu), parte din această activitate fiind în derulare, cu susținere
financiară prin contractul de împrumut cu Banca Mondială – Proiectul privind Învățământul
Secundar ‐ ROSE (Romanian Secondary Education).

Mai multe informații puteți găsi aici.
Punct de vedere, Copiii și tinerii din România merită în școli și licee profesioniști în educație!, 2 mai
2017
Federația Coaliția pentru Educație face apel către autorităţi, universităţi şi parteneri să‐şi unească
eforturile şi să mobilizeze resurse suplimentare pentru îmbunătăţirea programelor de formare inițială
și continuă a profesorilor. Scrisoarea deschisă transmisă marți, 2 mai, este însoțită de documentul de

poziție al Federației Coaliția pentru Educație, care argumentează nevoia de formare cât mai urgentă de
profesioniști în educație.
Poziția noastră completează procesul de Audiere Publică: Masterat didactic sau modul
psihopedagogic: ce tip de formare inițială va crește calitatea în sistemul de învățământ din
România? (detalii aici), din 2016. 109 experți români și străini au înaintat depoziții argumentate, din
care a rezultat raportul (aici), cu recomandări pentru îmbunătățirea formării inițiale a profesorilor,
susținut de zece experți în domeniu din România, Canada și Olanda (aici).
Federația „Coaliția pentru
Educație” face apel la toate
instituțiile și părțile interesate,
dar mai ales la Ministerul
Educației Naționale, în dubla
sa calitate de angajator și
finanțator al programelor de
formare,
să
prioritizeze patru acțiuni
concrete care să conducă la
îmbunătățirea formării inițiale
a profesorilor pe termen scurt,
mediu și lung:





Construirea participativă a unui profil de competențe al profesorilor, termen: 2017.
Alinierea actorilor cheie din educație în jurul unor principii de construcție a programelor de formare
inițială și continuă a profesorilor, termen: 2017
Pilotarea unor modele îmbunătățite de formare inițială a profesorilor, termen: 2017‐2022
(susținere financiară din proiectele cu finanțare publică, națională și/sau europeană);
Recunoașterea și finanțarea activității de cercetare în științele educației a profesorilor, ca
alternativă de evoluție în carieră și ca resursă de cunoaștere necesară schimbărilor din educație,
termen: 2017‐2027;

Considerăm că școlile performante depind de resurse umane performante care reușesc să adauge
valoare învățării și contribuie la formarea caracterului fiecărui elev, în contextul socio‐economic în
care funcționează. De aceea am susţinut, în mod repetat, că resursele umane pot determina, într‐o
măsură mult mai mare decât cheltuielile materiale, creșterea rezultatelor elevilor din
România: aici sunt pozițiile publice privind salarizarea profesorilor, concursul de directori de școală,
formarea profesorilor – care încearcă să descrie cum este nevoie să fie formați, inițial și continuu,
oamenii care susțin învățarea copiilor şi tinerilor din școlile românești.

Mai multe informații găsiți aici.
Document de poziție, Managementul școlar: considerații și recomandări privind selecția directorilor
(Daniela Vișoianu), 15 mai 2017
În primăvara anului 2016, Ministrul Educației din acea vreme, Adrian Curaj, confirma un grup de lucru
care să propună, în sfârșit, mult așteptata (din 2011) Metodologie pentru organizarea concursurilor de
directori de școli. Coaliția pentru Educație a făcut parte din acel Grup de lucru, însă din păcate, ceea ce
s‐a construit atunci nu a fost preluat integral în forma publicată la 12 septembrie de către următorul
Ministru al Educației.
Mai multe informații despre punctul de vedere al Coaliției pentru Educație pe acest subiect puteți găsi
aici.
Document de poziție, Profilul de competențe al profesorului, iunie‐iulie 2017
„Ce știe? Ce poate? Ce valori are profesorul de mâine?” Profilul de competențe al profesorului ‐
Document de poziție „Ce știe? Ce poate? Ce valori are profesorul de mâine?” este întrebarea pe care
ne‐au adresat‐o Federația „Coaliția pentru Educație” și Centrul pentru Politici Educaționale, în cadrul
celei de‐a doua dezbateri „Dialoguri despre educație”, organizată în 28 iunie 2017 la București.
Evenimentul a fost un exercițiu de consultare care și‐a propus să atragă atenția actorilor cheie din
domeniu asupra problematicii formulării unui profil de competențe pentru profesorii din România și să
contribuie cu propuneri în vederea realizării și implementării acestuia. Din perspectiva Federației
„Coaliția pentru Educație”, acest demers este o continuare a eforturilor de a promova creșterea calităţii
resurselor umane din educație ca prioritate publică ‐ România are nevoie de profesori competenţi,
motivaţi, autonomi, respectaţi și încurajaţi să înveţe.
În acest sens, Federația „Coaliția pentru Educație” propune o abordare mai extinsă, în 4 acțiuni, a
creșterii competenței viitoarelor generații de profesori:
I. Construirea democratică a unui profil de competențe al profesorilor;
II. Alinierea actorilor cheie din educație în jurul unor principii de construcție a programelor de formare
inițială a profesorilor;
III. Testarea unor modele îmbunătățite de formare a profesorilor;
IV. Recunoașterea și finanțarea activității de cercetare în științele educației a profesorilor ca alternativă
de evoluție în carieră și ca resursă de cunoaștere („know‐how”) necesară schimbărilor din educație.
În acord cu recomandările Comisiei Europene, OCDE și Băncii Mondiale, Federația „Coaliția pentru
Educație” și Centrul pentru Politici Educaționale fac apel la guvern și partidele politice să pună în
dezbatere publică strategia României privind profilul de competență al profesorilor, să‐și asume

poziții publice și să inițieze politici publice. Această publicaţie este parte a proiectului “Dialoguri despre
Educație: monitorizarea instituțiilor publice din educație, implicarea cetățenilor în luarea deciziilor”,
realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program dezvoltat de Fundaţia pentru
Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Romanian‐American Foundation , sprijinit de Enel România
și Raiffeisen Bank. Proiectul este implementat de Centrul pentru Politici Educaționale, în parteneriat cu
Federația Coaliția pentru Educație (www.cpedu.dialoguriedu.ro). Pentru documentarea practicilor
europene și sintetizarea opiniilor colectate în cadrul dezbaterii „Dialoguri despre Educație”, a fost
contractat expertul Octavia Borș. Evenimentul a fost inclus în calendarul de activități organizate sub
egida Dezbaterii Naționale pentru Educație și Cercetare — România Educată.
Mai multe informații găsiți aici.
Comunicat de presă, Calitatea educației nu e subiect de licitație, 18 septembrie 2017
Începerea anului școlar 2017/2018 anunță schimbări majore, care încă nu abordează direct problema
calității din educație, subsumând aici și problemele accesului și echității. Am fost întrebați „ce credem
noi despre manualul unic și despre auxiliare?”
Federația Coaliția pentru Educație crede în “școala în care fiecare vrea și poate să își împlinească
potențialul”. Ca atare, susținem un învățământ de stat gratuit, accesibil și de calitate pentru fiecare
copil, indiferent de mediul din care provine! Acest obiectiv nu este îndeplinit ‐ iar dovada este nevoia
de meditații, programe remediale, “a doua șansă” (căci o ratăm pe prima), tot felul de auxiliare
didactice care sunt necesare în procesul de evaluare și chiar pentru examenele naționale.
Am afirmat, în mod repetat, că resursele umane pot determina, într‐o măsură mult mai mare decât
cheltuielile materiale, creșterea calității educației: aici sunt pozițiile publice relevante. Considerăm
că un profesor bun nu are nevoie de instrumente auxiliare pentru o planificare bună a învățării. Bine
format la intrarea în profesie, sprijinit ulterior, poate ajunge la obiectivele educaționale, indiferent
de numărul de copii din clasă, de stilurile și ritmurile de învățare diferite.
Comunicatul integral îl puteți citi aici.
Document de poziție, Finanțarea învățământului preuniversitar, octombrie 2017
Acest document a fost elaborat în cadrul proiectului “Dialoguri despre Educație: monitorizarea
instituțiilor publice din educație, implicarea cetățenilor în luarea deciziilor” la invitația Centrului pentru
Politici Educaționale (CPEdu) și Federației Coaliția pentru Educație. Documentul cuprinde o trecere în
revistă a principalelor tipuri de finanțare de care beneficiază unitățile de învățământ preuniversitar de
masă, o analiză a modului în care au fost alocați și cheltuiți banii pentru funcționarea acestora, o scurtă
introducere a problemelor și provocărilor cu care se confruntă sistemul de învățământ preuniversitar
din perspectiva finanțării precum și un minighid de interpretare a bugetelor unităților de învățământ.

Prezentul document constituie doar un punct de pornire pentru dezbaterile pe aceasta temă, care
necesită, dupa cum arată și scurta analiză, o abordare extrem de complexă (și sensibilă) din perspectiva
politicilor publice.
Documentul poate fi consultat aici.
Document de poziție, Analiza angajabilității absolvenților de studii superioare din România,
noiembrie 2017
Acest document a fost elaborat în cadrul proiectului “Dialoguri despre Educație: monitorizarea
instituțiilor publice din educație, implicarea cetățenilor în luarea deciziilor” la invitația Centrului pentru
Politici Educaționale (CPEdu) și Federației Coaliția pentru Educație.
Analiza poate fi consultată aici.
Comunicat de presă, Dacă nu investim, nici educație de calitate și nici absolvenți pregătiți nu primim!,
21 decembrie 2017
București, 21 decembrie 2017 – Bugetul alocat educației în 2018, raportat la PIB, menține România pe
ultimele locuri în Uniunea Europeană, avertizează Federația Coaliția pentru Educație, într‐
un document de poziție publicat joi, 21 decembrie. Finanțarea este insuficientă și asigură, în principal,
plata salariilor, și mai puțin o investiție reală în educație, în special în formarea inițială și continuă a
cadrelor didactice și în sprijinirea școlilor din
mediul rural, acolo unde elevii sunt
dezavantajați și rezultatele sunt slabe.
“Fără investiții și fără mecanisme
transparente de alocare a banilor, nu putem
menține în școală copiii care se confruntă cu
dificultăți reale, diferite, nu putem avea
performanțe semnificativ mai bune pentru
un număr mai mare de elevi și nici
absolvenți mai bine pregătiți să facă față
cerințelor pieței muncii și capabili să
contribuie la creșterea economică”, a
subliniat Daniela Vișoianu, președinta Coaliției.
Comunicatul este argumentat suplimentar în documentul de poziție pe care îl puteți consulta aici.
Raport financiar
În anul 2017, Federația Coaliția pentru Educație a avut venituri în valoare de 189.646 Lei, provenite din
sponsorizări și cotizațiile organizațiilor membre și cheltuieli fără scop lucrativ de 170.079 lei.

