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25 februarie 2021 

Propunerile Grupului de Lucru pentru Educație al Coaliției pentru Dezvoltarea 
României (CDR) pentru dezvoltarea sistemului de educație 

1: Sistem național de învățare remedială și literație  pentru toți copiii care rămân în urmă sau 

se află în risc de abandon școlar  

• Elaborarea unor programe de diagnostic și remediere a analfabetismului funcțional ; 
Programul de remediere trebuie să fie atractiv, cu multe elemente de învățare prin joc, 

să răspundă nevoii de lucru diferențiat și individualizat. Intrarea în program e temporară 
și deschisă oricărui copil. La sfârșitul programului remedial, elevul trebuie să știe să 
citească și să înțeleagă un text potrivit vârstei lui. 

• Formarea unui corp de profesori specializați pentru învățare remedială – cu specialiști 
pentru nivelul primar, gimnazial, liceal - formarea a cel puțin unui profesor în fiecare 
școală, care va deveni specialist în recuperarea elevilor cu dificultăți de citire/ învățare;  

• Înregistrarea în COR a două noi ocupații, "Profesor specialist în competențe de bază" și 
"Profesor specialist în învățare remedială", și dezvoltarea standardelor ocupaționale și de 

calificare – calificarea, printr-un program post-universitar cu durata de un an, a 
profesorilor si învățătorilor care lucrează deja în sistem și doresc să se specializeze în 
învățarea remedială – pregătirea în acest program ar trebui să se facă majoritar cu 

specialiști în învățare remedială și dezvoltare de competențe din sistemul educațional; 

• Dezvoltarea unor programe variate de popularizare a lecturii, începând cu clasa II-a, la 
nivelul fiecărei școli, printr-un program de tipul școala după școală; 

• Programe remediale de vară la finalul fiecărei clase din ciclul primar; 
Intrarea în acest program remedial ar trebui realizată printr-un test de evaluare a 

redactării/citirii și comunicării, pentru evaluarea nivelului la care se află fiecare elev. Elevii 
care nu se află la nivelul așteptat pentru vârsta și clasa lor vor intra în programul remedial 
de vară. 

• Standardizarea notării, a evaluării elevilor la clasă, prin dezvoltarea unor standarde de 
evaluare/descriptori de performantă pentru fiecare disciplină, care să indice nivelul 

minim de cunoștințe/competențe pe care trebuie să le aibă elevul pentru a trece clasa;  

• Eliminarea mediei de absolvire a ciclului gimnazial din calculul notei de admitere la 
liceu, pentru ca aceasta să reflecte nivelul real al elevului – deseori, notele nejustificate 
îngreunează depistarea analfabetismului funcțional; 

• Evaluare pentru învățare – revizuirea sistemului de notare prin adoptarea unuia bazat pe 
feedback, creștere și motivare a elevilor, în care nota este formată din 3 aspecte – 
academic (cunoștințe), efort (abilități) și comportament (atitudini); de asemenea, 
propunem eliminarea totală a notei la purtare. 

• Creșterea accentului pe rezolvarea de probleme, gândire critică, gândire creativă la clasă 
și la examenele de evaluări naționale pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a. 
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2: Intrarea și ieșirea din sistem a profesorilor – evaluarea performanței și planul de carieră 
pentru fiecare profesor 

I. Intrarea în sistemul de învățământ 

• Dezvoltarea unor criterii clare de intrare în profesie, parcurgerea programului de 

formare inițială și selectarea vocațională a candidaților; 

• Reducerea numărului de facultăți care să ofere programe de pregătire pentru profesori; 

• Îmbunătățirea accentului pe practica pedagogică și stagiile de practică de lungă durată,  
prin creșterea numărului de ore de practică pedagogică de la 2 semestre, cât este în 

prezent, la 6 semestre (practică pe toată perioada școlarizării) ;  
Aceste stagii de practică ar putea fi efectuate atât în țară cât și în străinătate pe baza 
acordurilor de parteneriat cu instituții de educație similare. 

• Introducerea unui număr de doi ani de stagiu ca profesor asistent; 
Profesorul asistent va lucra în clasa celor mai buni profesori din învățământ și va participa 
la toate activitățile acestora, de la orele de predare, la ședințele cu părinții, excursii, 

comisii în școală, etc. 

• Facilitarea intrării în profesie și prin rute alternative , precum programele de învățare la 
locul de muncă pentru persoane cu experiență în domenii relevante (științe, artă, sport), 
care doresc să intre în învățământ și ar putea intra imediat ca asistenți la clasă, pentru o 
perioadă de doi ani;  

În acest timp ar face și cursuri teoretice, parțial la distanță, și practică profesională 
continuă. Ar trebui avută în vedere acordarea unei burse (pachet de intrare), pentru a 
stimula parcurgerea acestei rute profesionale. 

 

II. Formarea continuă 

• Alinierea programelor de formare cu standardele europene  (prevăzute în lege în 

majoritatea statelor); 

• Selectarea riguroasă la intrarea la cursurile de pregătire pentru profesori și la absolvirea 
acestora; 

• Participarea la cursuri de formare cu conținut pedagogic, la fiecare 3 ani , pentru a 
asigura familiarizarea cu ultimele noutăți din domeniu; 
Formarea continuă a profesorilor ar trebui să cuprindă cel puțin 3 zile de formare 
continuă, obligatorii, în fiecare an de profesie. Este necesar ca formarea să se reflecte și 

în activitatea de la clasă: o propunere ar fi ca acordarea creditelor să se facă în 2 etape: 
1. absolvirea cursului în urma unui test de evaluare și 2. prezentarea unui proiect, a unor 
imagini, fotografii, înregistrări video pe parcursul a 3-6 luni care să demonstreze aplicarea 

la clasă, în practică, a tehnicilor/metodelor discutate la curs. Ar trebui încurajate 
schimburile dintre profesori, de tip job shadowing, fie în cadrul aceleiași școli, fie în școli 
partenere din oraș sau din alte orașe. 
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• Dezvoltarea comunităților de practică în aceeași școală și între școli; 

• Creare de cluburi de lectură pentru profesori; 

 

III. Evaluarea performanței 

• Considerarea mai ales a rezultatelor la clasă ale profesorilor, în evaluarea anuală a 

acestora, inclusiv în funcție de progresul elevilor și notele la examenele naționale și cele 
internaționale; 

• Actualizarea criteriilor de evaluare a profesorilor 

• Evaluarea periodică a progresului metodelor didactice  – metode moderne adaptate 
generației actuale, aplicabilitatea conținuturilor predate, învățarea prin proiecte, 

finalitatea celor învățate pentru copii; 

• Implementarea unei politici de toleranță 0 la copiat;  

 

IV. Ieșirea din sistem 

• Crearea unor criterii clare de ieșire din profesie a acelor profesori care nu se ridică la 
standardele de calitate ale profesiei; 

• Revizuirea criteriilor de ieșire din profesie  – meseria de profesor e prea valoroasă ca să 
nu avem oameni dedicați dezvoltării permanente a acestora; 
Pot fi avute în vedere inclusiv un pachet de sprijin de tipul golden handshake sau 
stimularea unor activități antreprenoriale, prin programe precum Start-up Nation. 

• Implementarea unei politici naționale de susținere a profesiei de dascăl  prin colaborarea 
cu profesioniști – HR, coach, mentor etc; 

• Înființare de centre locale pentru profesori suplinitori calificați , Corpul Suplinitorilor,  
care pot să înlocuiască profesorii absenți din școli, pe o perioada scurtă, medie sau lungă.  

Scopul acestora ar trebui să fie menținerea calității educației și in absența, din varii 
motive, a profesorilor de la clasă. Astfel de centre ar putea include ți profesioniști din alte 
sectoare de activitate. 

• Crearea unui pachet de susținere a recalificării după părăsirea carierei didactice, pentru 
cei care nu performează la catedră. 
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3: Dezvoltarea educației prin științe aplicate, tehnologie, matematică aplicată, robotică 

(STEM), precum și de artă și creativitate 

• Dezvoltarea de laboratoare / cluburi de inovare, tehnologie, științe aplicate și robotică 
în fiecare școală;  

• Formarea unor profesori ambasadori / antrenori pentru aceste cercuri de tehnologie din 
școli; 

• Crearea unor laboratoare mobile, cu toate dotările necesare (inclusiv redotarea anuală a 
acestora, dacă este cazul), pentru a acoperi inclusiv zonele unde numărul limitat de copii 
nu ar justifica realizarea unor laboratoare permanente. 
Fiecare astfel de laborator ar trebui să aibă un profesor itinerant, un specialist în IT, care 

ar putea petrece 1-2 săptămâni în cadrul școlilor mai mici. În acest timp, orarul ar trebui 
adaptat astfel încât elevii să poată parcurge modulele obligatorii de robotică și 
automatizare. 

• Organizarea unor concursuri naționale de creativitate, pentru fiecare nivel de studiu, 
primar, gimnazial și liceal, și a unor concursuri pe teme care să stimuleze rezolvarea de 

probleme, precum ecologie, design-ul în comunitate, educația pentru sănătate, energia 
verde, etc; 

• Organizarea unor ateliere de artă în fiecare școală – artă plastică, artă grafică, 
scenografie, artă teatrală, film, muzică, etc; 

• Stimularea interdisciplinarității prin colaborări în cadrul unor ateliere de tehnologie și 
artă; 

• Organizarea unor concursuri în cadrul cărora elevi să poată propune rezolvarea unor 
probleme concrete ale comunităților în care aceștia trăiesc;  
Astfel de concursuri pot avea ca obiectiv inclusiv finanțarea, de către comunitate, a celor 
mai bune soluții propuse de elevi. 

• Organizarea unor concursuri internaționale, între cluburile de tehnologie și artă din 
România și structuri similare din alte țări. 
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4: Dezvoltarea învățământului tehnologic și profesional (IPT) către calificări de înaltă valoare 

adăugată pentru fiecare domeniu, conectate la cerințele de vârf din industrii  

• Crearea în mod prioritar de specializări în zona tehnologiilor avansate și calificări de 
înaltă valoare adăugată, împreună cu renunțarea la specializări din ce în ce mai puțin 
cerute pe piața muncii și de mică valoarea adăugată. 

Este necesară revizuirea, împreună cu mediul privat, a întregului portofoliu de meserii  
pentru care sunt pregătiți tinerii în școlile profesionale și liceele tehnologice. Calificările  
ar trebui gândite în funcție de nevoile industriilor, prin colaborarea dintre mediul de 

afaceri și școli. 

• Verificarea și autorizarea operatorilor economici care vor fi partenerii școlilor 
profesionale – un criteriu trebuie să fie și nivelul înalt al calificării; 

• Formarea continuă a profesorilor, care trebuie să devină mentori (coach) pentru elevi și 
care trebuie să aibă acces la formarea profesională în cadrul companiilor partenere, 

impusă de schimbările accelerate la nivelul tehnologiilor și calificărilor necesare; 

• Crearea de Școli Tehnologice arondate unor mari companii sau consorții de companii 
mai mici, unde mediul de afaceri oferă infrastructura (laboratoare, învățare în liniile de 
producție), iar școlile oferă personal de formare, cursuri de formatori și finanțarea pentru 
elevii din programele profesionale, de care ar beneficia compania/companiile care 

organizează aceste școli; 

• Promovarea învățământului profesional către elevii care au înclinații către meserii 
practice, pentru ca acestea să devină prima opțiune pentru absolvenții de gimnaziu; 

• Urmărirea parcursului profesional al absolvenților școlilor profesionale – angajabilitate, 
nivel salarial, carieră în domeniul în care au absolvit; 

• Transparentizarea traseului elevilor, de la școală la profesie, prin intermediul REVISAL  
– datele colectate astfel ar trebui să permită corelarea traseului profesional cu tipul și 

nivelul educației primite; demonstrarea creșterii angajabilității din IPT ar crește 
atractivitatea învățământului tehnologic; 
Se poate avea în vedere și redenumirea școlilor profesionale în „Școli de tehnologie, 

automatizări și înalte calificări”, pentru a îmbunătăți imaginea și statutul acestora.  
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5: Digitalizarea educaţiei din România cu scopul actualizării procesului de predare -învăţare, 
adaptat la transformările tehnologice şi sociale, la tehnicile moderne de predare, reducerea 
decalajelor digitale şi de învăţare şi creşterii indicelui naţional de digitalizare prin ridicarea 

gradului de alfabetizare digitală. 

• Orice investiție în tehnologie pentru școli poate fi eficientă doar dacă este dublată de 
programe relevante de dezvoltare și evaluare standardizată a competențelor digitale 
pentru elevi, studenți (urmărirea cadrelor de competențe europene): 

- Introducerea noțiunilor ITC, inclusiv pentru noile tehnologii (robotică, AI, machine 
learning, RPA etc.) încă de la ciclul primar. 

- Liceenii, indiferent dacă urmează filiera teoretică sau profesională, indiferent de 
profil, trebuie să aibă acces la competențe digitale de baza, dar si pentru meserii 
emergente, esențiale acum pentru toți absolvenții, prin trunchiul comun, dar si prin 

cresterea ponderii disciplinelor CDS cel putin in anii terminali.  
 

- Proba de Competențe digitale din cadrul examenului de Bacalaureat Național se 

dovedește a fi și mai relevantă și necesară pe viitor, astfel încât aceasta trebuie să 
răspundă tuturor cerințelor și exigențelor care se impun (prag de promovabilitate si 
includere notiuni de bazele informaticii) 

 

• Proiect național dedicat dezvoltării și evaluării competențelor de literație și pedagogie 
digitală ale personalului didactic (urmărirea cadrelor de competențe europene).  

Campanie națională de conștientizare de către profesori a importantei digitalizării și 

adoptării tehnologiei la clasă, nu doar în contextul pandemiei.  

• Dotarea școlilor ar trebui să urmărească nu doar accesul la tehnologia de bază, ci și la 
tehnologii noi precum robotică, 3D printing, etc. 

Pentru anumite tehnologii mai scumpe se pot dezvolta hub-uri tehnologice, fixe și/sau 
mobile, care să furnizeze servicii unui număr mai mare de școli. 

Pe lângă conectarea tuturor regiunilor/ școlilor la internet, ar trebui să se asigure 
conectivitatea tuturor elevilor și cadrelor didactice, în contextul școlii online, dar nu 
numai. Voucherele pentru elevi și profesori pentru abonamente la Internet pot fi o soluție 
în acest sens. 

• Trecerea spre un sistem de învățământ informatizat, respectiv un management 
informatizat. Formarea conducerii școlilor în management digital. 

Nu trebuie neglijate competentele digitale ale personalului auxiliar sau 
„profesionalizarea” administratorilor IT, ce trebuie sa asigure suportul tehnic permanent. 

• Actualizarea COR cu ocupații relevante în contextul actual, dar și viitor (ex. tehnician 
imprimare 3D etc.)  

 


