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Miercuri, 27 martie 2019, am participat la un atelier de lucru, organizat de Agenda, în 

cadrul Primăriei Sectorului 6. Scopul acestui workshop  a fost de a discuta despre Prioritățile 

României în calitate de Președinte al Consiliului UE. Am fost întâmpinați de primarul 

Sectorului 6, Gabriel Mutu, care a ținut un mic discurs, urmat apoi de reprezentanta Federației 

Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România şi de d-na Nina Cugler, 

preşedinte al Agendei 21, care a prezentat pe scurt proiectul şi obiectivele lui. În final, invitatul 

special, d-na Ecaterina Andronescu, Ministru al Educației Naționale, a vorbit despre priorităţile 

ministerului în acest domeniu şi a răspuns numeroaselor întrebări din partea celor aflaţi în 

public, atât elevilor, cât şi profesorilor. 

După ce am revenit din pauză, am început să lucrăm la realizarea unui Manifest 

(Position Paper) care să reflecte contribuția tinerilor, a autorităților locale și a societății civile 

la îndeplinirea ODD-urilor în contextul Președinției României la Consiliul UE. Activitățile         

s-au desfăsurat pe cinci ateliere de lucru cu temele: coeziune, educație, multiculturalism/ 

diversitate, Europa valorilor comune, incluziune. Fiecare echipă a avut câte un facilitator. 

Echipa mea a avut ca temă „Educația de calitate” (obiectivul numărul patru). Timpul 

acordat a fost relativ scurt (o oră), iar presiunea cu atât mai mare pe umerii mei, deoarece trebuia 

să concep şi un discurs, pe care să-l spun mai apoi cu voce tare, în fața tuturor. Dar ne-am 

mobilizat şi am reuşit să ne formulăm punctul de vedere asupra unui subiect care ne afectează 

pe toţi. 

La început, am precizat că pentru creșterea calității educației ar fi necesare măsuri în trei 

direcții esențiale: investiții, modificarea programei școlare și implicarea societății civile.  

Am continuat prin a spune că în procesul de asigurare a unei educații de calitate sunt 

necesare: mult mai multe școli, atât în mediul urban, cât mai ales în cel rural, pentru ca elevii 

să beneficieze de un program școlar adaptat nevoilor, de clase cu număr mai mic de elevi, de 

spații non-formale generoase. Totodată, am susţinut că ar fi necesară construcţia unor grădinițe/ 

creșe lângă locul de muncă al părinților, pentru ca aceştia să petreacă mai mult timp împreună. 



În al doilea rând, am atras atenţia asupra necesităţii modificării conținutului 

învățământului, atât din punctul de vedere al programei, cât și din punctul de vedere al 

activităților extrașcolare. Astfel, noi am propus: o mai mare stabilitate a sistemului, programa 

obligatorie să cuprindă șase discipline, restul fiind opționale și să fie luate măsuri concrete 

pentru educația incluzivă. De asemenea, orele de dirigenție ar trebui înlocuite cu ore de 

consiliere și dezvoltare personală, susținute de specialiști. 

În ceea ce privește activitățile extrașcolare, am propus o mai bună informarea a elevilor 

cu privire la programul ERASMUS+, prin intermediul căruia pot înțelege mai bine și alte 

sisteme de învățământ europene. Totodată, elevii ar trebui să fie implicați în mai multe proiecte 

de voluntariat pentru a deprinde competențele necesare în orice domeniu de activitate. 

Cel de al treilea obiectiv pe care am vrut să îl atingem se referă la implicarea mai mare 

a societății civile în creșterea calității educației. Spre exemplu, părinții ar trebui să fie implicați 

în parteneriatul cu școala, dar și în activitățile extrașcolare.  

La final, după ce toate echipele și-au prezentat rezutatele discuţiilor şi am tras concluzii 

referitoare la subiectele dezbătute. 
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