
ODD 4 – EDUCAȚIA DE CALITATE 

1. SEE- Prezentarea cadrului general cu privire la educația de calitate 

Educația formală 

Performanțele învățământului românesc se situează pe o poziție inferioară în raport cu 

media UE. Conform testului PISA, un test standard organizat de OECD în 2015, în România, s-au 

obținut rezultate slabe la Citire, Matematică și Științe în proporție de 38,7%, aproape dublu față 

de media UE de 19,7%, reprezentând un oarecare progres însă comparativ cu 52,7% din 2006. 

Printre cauzele identificate de OECD au fost: infrastructura necorespunzătoare, abandonul școlar, 

lipsa conștientizării importanței formării continue, subfinanțarea35. 

O altă variabilă importantă în procesul educațional subliniat de OECD este „bunăstarea 

elevului”. Pe lângă procesul educativ, școala prezintă pentru elevi prima interacțiune cu societatea 

și această experiență are o influență profundă în atitudinea și conduita lor. Elevii învață să fie 

rezilienți, să socializeze și să fie ambițioși în privința aspirațiilor lor în viață. Raportul PISA III 

subliniază corelația dintre anxietatea cauzată de școală, hărțuirea în școli și performanțele școlare 

scăzute. În plus, relația dintre elev și profesor are un impact major în dezvoltarea elevului, 

sentimentul de apartenență la comunitate fiind o variabilă cheie în dezvoltarea academică 36. 

Infrastructura învățământului 

Din cauza nivelului scăzut al salarizării personalului didactic (parțial corectat abia în anii 

2016-2017) și a condițiilor uneori grele de lucru, calitatea învățământului lasă încă mult de dorit. 

În mediul rural 38% dintre școli au toaletă exterioară, peste 25% nu au încălzire centrală, 20% nu 

au autorizație sanitară de funcționare, 17% nu dispun de sursă autorizată de alimentare cu apă și 

doar 60% dintre școli au bibliotecă proprie. Accesul persoanelor cu dizabilități sau cerințe 

educaționale speciale la învățământul de masă este redus și necesită o îmbunătățire, pe fondul unei 

conștientizări mai susținute a nevoilor speciale și prin alocări suplimentare de resurse materiale și 

umane, în special în medii defavorizate. 

Rata de părăsire timpurie și rata de abandon școlar 

Părăsirea timpurie a școlii în procent de 18,1% în anul 2017, față de 20% în 2006, este încă 

peste media UE de 10,6% în anul 2017. Rata de părăsire timpurie a școlii în funcție de mediul de 

rezidență arată un decalaj de 17 puncte procentuale între rural, de 26,3% și urban de 9,3%. 

Diferența se poate observa și între orașele mici și mari, unde rata de abandon este în creștere, de 

la 14,4% în 2012 la 17,5% în 2017. Rata de părăsire timpurie a școlii pe regiuni arată, de asemenea, 

o diferențiere puternică între regiunile sărace și cele mai dezvoltate. În regiunile Nord-Est și Sud-

Est rata de părăsire timpurie a școlii este cea mai ridicată, înregistrând un nivel aproape de patru 

ori mai mare față de cel al regiunii București-Ilfov, de 23,6% și respectiv 22,4%, față de 5,5% în 

2017. La nivel intraregional, cu riscul de abandon școlar se confruntă cu precădere tinerii din 

grupuri vulnerabile, cum ar fi familiile sărace sau cele de etnie romă. 

 

 



Educația pe tot parcursul vieții 

Situația din 201737 relevă faptul că doar 1,1% dintre persoanele ocupate cu vârsta cuprinsă între 

25 și 64 de ani au urmat o formă de învățământ sau de formare profesională, în ultimele patru luni, 

în timp ce media europeană se situează la aproximativ 10,5%. O explicație posibilă este aceea că 

încă nu există tradiția de a oferi angajaților posibilitatea de formare și/sau dezvoltare a unor 

abilități, precum cele de operare pe computer. Aceeași sursă menționează că, dacă la nivel 

european 22% dintre firmele cu cel puțin 10 angajați le oferă acestora cursuri de dezvoltare a 

abilităților de operare pe computer și internet (TIC), în România acest fenomen se întâlnește în 

doar 5% dintre firme, procent care situează România pe ultimul loc în UE. În cazul întreprinderilor 

mari (cu peste 250 de angajați), la nivel european mai mult de două treimi dintre acestea oferă 

asemenea cursuri, în timp ce în România doar 28%. 

Educația pentru Dezvoltare Durabilă 

Conform UNESCO, educația pentru Dezvoltare Durabilă reprezintă „un instrument cheie pentru 

realizarea ODD-urilor”38. Dezvoltarea Durabilă reprezintă o paradigmă bazată pe etică și educație 

pentru Dezvoltare Durabilă şi are ca scop dezvoltarea competențelor care ajută indivizii să 

reflecteze la propriile lor acțiuni, ținând seama de impacturile lor actuale și viitoare, sociale, 

culturale, economice și de mediu. Această educație trebuie să devină parte integrantă a calității 

educației, inerentă conceptului învățării continue.  

Finanțarea 

Datele Eurostat arată că România are cel mai mic procent alocat în bugetul național pentru 

educație, de aproape două ori mai mic decât media europeană. În 2014, România a alocat doar 

2,75% din PIB pentru acest sector. În 2016, România a înregistrat o creștere a alocării, ajungând 

la 3,7% din PIB pentru educație, față de media europeană de 4,7%39. 

Reforme adoptate 

Legea Educației Naționale nr. 1/2011 menționează, pentru prima dată în legislația din domeniul 

învățământului românesc, conceptul de educație timpurie, arătând deschiderea către cele mai noi 

studii în neuroștiință și psihopedagogie, care evidențiază rolul educației timpurii în evitarea unor 

comportamente nedorite ale copilului pe traseul școlarizării viitoare, cu efecte în planul reducerii 

părăsirii timpurii a școlii, a rezultatelor școlare slabe și a șanselor scăzute de angajare pe piața 

muncii. Legea are secțiuni speciale referitoare la învățământul pentru copiii capabili de 

performanță, la Programul Școala după școală, alternative educaționale. Datorită reformei 

adoptate, cuprinderea copiilor în sistemul de educație timpurie, în segmentul de învățământ 

preșcolar, a fost de 87% în 2016, cu o îmbunătățire față de 76,2% în 2006, dar încă sub media UE 

de 94,8%. 

Învățământul superior beneficiază de autonomie universitară, cu asumarea răspunderii publice 

exprimată în carta universitară, politici de echitate și etică universitară cuprinse în Codul de etică 

și deontologie profesională. Sistemul național de învățămînt superior este organizat pe cicluri de 

studii – licență, master, doctorat, programe postdoctorale de cercetare avansată, respectiv 



programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă și programe 

postuniversitare de perfecţionare. 

Pentru a îmbunătăți sistemul de educație în România și a-l face mai flexibil, mai coerent și 

mai deschis nevoilor societății, în 2009 s-a constituit Cadrul Național al Calificărilor din 

Învățământul Superior (CNCIS), iar în 2011 Registrul Național al Calificărilor din Învățământul 

Superior (RNCIS) a devenit operațional în limbile română și engleză, sub forma unei aplicații 

informatice de tip portal. 

Începând cu anul 2014 s-a constituit cadrul legal pentru organizarea și funcționarea 

centrelor de consiliere și orientare în carieră în învățământul superior. Spre exemplu, în anul 2017 

s-a înregistrat un număr de 34.883 de elevi, 42.422 de studenți și 12.216 de absolvenți de 

universități, care au benefeciat de serviciile de consiliere și orientare în carieră. În 2017 s-a asigurat 

cadrul legal pentru organizarea și funcționarea de societăți antreprenoriale studențești (SAS), ca 

mecanism de sprijinire, dezvoltare și încurajare a spiritului antreprenorial în mediul universitar, în 

vederea creșterii competitivității universităților din România. 

Au fost adoptate primele strategii în domeniul educației și formării profesionale: Strategia 

pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii 2015-2020, Strategia Națională pentru Învățământ 

Terțiar 2015-2020, Strategia Națională de Învățare pe Tot Parcursul Vieții 2015 - 2020 și Strategia 

Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020, care sunt monitorizate 

și evaluate. 

În vederea dezvoltării competențelor digitale, în planul-cadru pentru învățământul 

gimnazial, a fost introdusă pentru prima oară în trunchiul comun – începând cu anul școlar 2017-

2018 – disciplina Informatică și TIC, cu o oră pe săptămână. În cadrul proiectului „Internet în 

școala ta” au fost conectate 2.446 de școli din mediul rural și mic urban la internet de bandă largă, 

numărul beneficiarilor situându-se la 714.339 elevi și 56.203 profesori. 

Orizont 2020 

Creşterea accesului la o educaţie incluzivă şi de calitate, inclusiv prin îmbunătăţirea 

confortului elevului şi a curriculumului bazat pe competenţe, implementarea pachetului social 

garantat, crearea cadrului normativ pentru serviciile de educaţie timpurie. 

Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor necesare în tot sistemul de educație 

prin reînființarea și/sau modernizarea atelierelor școlare în învățământul profesional și tehnologic; 

organizarea de concursuri antreprenoriale bazate pe proiecte cu aplicare practică în și între unitățile 

de învățământ; încurajarea activităților de mentorat voluntar și a parteneriatelor cu mediul de 

afaceri pe plan local; extinderea societăților antreprenoriale studențești și încurajarea conlucrării 

acestora cu agenții economici pe bază de contract prin dezvoltarea de parteneriate între universități 

și reprezentanții mediului antreprenorial. 

Modernizarea infrastructurii în domeniul educației și formării profesionale conform 

standardelor UE pentru întregul ciclu educațional, de la educația timpurie ante-preșcolară  la  

studiile  post-doctorale  și  învățarea  pe  tot  parcursul  vieții  pentru dobândirea de cunoștințe și 

deprinderi relevante pe piața muncii și asigurarea egalității de șanse indiferent de statut social, sex, 



religie, etnie sau capacități psiho-motorii, îmbunătățirea coeficienților din formula de finanțare 

astfel încât să sprijine mai mult școlile dezavantajate.  

Stabilirea cadrului normativ pentru desfășurarea programelor de formare continuă și 

stimularea participării la asemenea programe; înființarea centrelor comunitare de învățare 

permanentă de către autoritățile locale; cointeresarea companiilor în sprijinirea înrolării angajaților 

în asemenea programe. 

Susținerea procesului de învățământ prin programe educaționale extrașcolare și extra-

curriculare care să asigure educația pentru sănătate, educația civică, cultural-artistică, științifică, 

ecologică și educația prin sport 

Ținte 2030 

• Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional; 

• Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai 

mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de 

materii opționale; 

• Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru  

promovarea  dezvoltării  durabile,  inclusiv  prin  educația  pentru  dezvoltare durabilă și 

stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a 

păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la 

dezvoltarea durabilă; 

• Accentuarea rolulului, în procesul educational, al educației civice, a principiilor şi 

noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate bde gen, despre valorile 

democrației și pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării 

și înțelegerea percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe 

fenomenul de violenţă în școli; 

• Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare- învățare 

la folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional 

Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate; 

pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor 

de pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri; 

• Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot 

parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de 

cunoaștere în vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale 

UE; 

• Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale;  

continuarea  cointeresării  companiilor  în  sprijinirea  înrolării  angajaților  în asemenea 

programe; 

• Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, 

inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă 

decente și antreprenoriatul; 

• Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor; 



• Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare 

și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile. 

2. JUDGE - nevoile grupului de participanți  

2.1. modificarea programelor școlare cât și a activităților extrașcolare; 

2.2. implicarea mai mare a societății civile în creșterea calității educației; 

2.3. alocarea unui buget mai mare pentru educație (infrastructura, formarea continuă a profesorilor, 

materiale didactice moderne- digitalizare etc.); 

2.4. reducerea ratei de abandon școlar  

3. ACT -  acțiuni concrete, recomandări, angajamentul participanților  

3.1. o mult mai mare stabilitate a sistemului de învățământ (să nu se mai modifice atât de 

frecvent Legea educației) 

• programa școlară obligatorie să includă 6 discipline de cultură generală și mai multe opționale , 

pe care să le poată alege elevii, opționale care să îi pregătească pe tineri pentru a se adapta rap id 

societății în care trăim (de exemplu, un opțional cu tema Agenda 2030 și educația pentru cetățenie 

globală); 

• introducerea în curriculum școlar din învățământul preuniversitar a competențelor educației 

pentru dezvoltare durabilă; 

• înlocuirea orelor de dirigenție cu ore de consiliere și dezvoltare personală, susținute de specialiști, 

astfel încât elevii să fie educați să devină buni cetățeni, să aibă o viață sănătoasă, să fie cooperanți, 

cetățeni activi etc. 

• creșterea numărului de școli cu programe after school; 

• o mai bună informare a elevilor/studenților cu privire la programul ERASMUS +, prin 

intermediul căruia elevul/studentul poate înțelege ce înseamnă a trăi într-o societate globalizată, 

să se adapteze la cultura și mentalitatea altor țări, dar să înțeleagă și sistemele de educație europene. 

Prin proiectele finanțate de ERASMUS +, elevii pot dobândi competențe recunoscute la nivel 

European, ceea ce în viața de adult le poate facilita o inserție mai rapidă pe piața muncii, nu numai 

din România, ci și din țările membre UE. De aceea, elevii ar trebui să fie implicați în cât mai multe 

proiecte extrașcolare pentru a deprinde competențe necesare oricărui domeniu de activitate. 

• creșterea gradului de mediatizare a posibilității de participare la diverse tabere oferite de instituții 

de stat (primării, ministerul educației, ONG-uri); 

3.2 parteneriate cu ONG-uri, fundații etc.care să promoveze voluntariatul și spiritul civic, prin 

activități (campanii de sensibilizare, inclusiv în mediul online, dezbateri, plantare de arbori, vizite 

la aziluri de bătrâni sau orfelinate, realizarea de sondaje de opinie etc.) desfășurate de exemplu, în 

timpul Săptămânii Școala altfel, Global Money Week, Global Education Week, Ziua Mondială a 

Educației etc. 



 

3.3. buget mai mare pentru educație: management eficient în gestionarea resurselor financiare, 

creșterea bugetului pentru auditul resurselor financiare și umane;  

3.4. măsuri concrete pentru educația incluzivă (nu există un număr foarte mare de profesori 

pregătiți corespunzător pentru a educa/ajuta copii cu dizabilități și greutăți de adaptare); 

• stimularea creativității și capacității de înțelegere pentru reducerea analfabetismului 

funcțional  

 ANGAJAMENT: - realizarea unei campanii de promovare în mediul online cu privire la educația 

de calitate (petiție, sondaje, chestionare) 

 

4. COMITETUL DE EDITARE  

- student: Oprișan Marius 

- elev Col. Naț. Matei Basarab: Radu Ruxandra 

- elev ȘSCNK: Mănescu Florentina  

 

5. PARTICIPANȚI  

 - studenți ASE: Oprișan Marius, Costea Paul, Lăzărescu Ana Maria, Drăgnescu Ioana, Minciu 

Alexandra 

 - elevi Col. Naț. „Matei Basarab”: Radu Ruxandra, Nistor Matei, Crețu Carolina 

- elevi ȘSCNK: Voicu Sabina, Neacșu Adela, Mănescu Florentina 

- profesori: Dîrloman Gabriela, Cristea Florentina 

 

 

 

 

 

 

 


