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         Noutăți 

 

 Executivul a aprobat prelungirea implementării Programului național „Sprijin la 

bacalaureat, acces la facultate” din cadrul Proiectului privind învățământul secundar - 

ROSE 

 

Data publicării: Joi, 24 Iunie, 2021 

 

Guvernul României a adoptat în ședința din 24 iunie, proiectul de Hotărâre privind aprobarea 

prelungirii Programului naţional „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” și pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 251/2015 privind aprobarea Programului naţional „Sprijin la bacalaureat, 

acces la facultate". 

Prelungirea implică o perioadă de 2 ani alocată implementării până la final a Programului naţional 

„Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”, respectiv până în 2024. În urma granturilor acordate 

liceelor și universităților, au fost obținute rezultate pozitive. Unul dintre acesta este reducerea 

abandonului școlar, iar la acest capitol s-au înregistrat următoarele rezultate: 
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 în liceele beneficiare de granturi, rata medie de abandon școlar în anii terminali a scăzut de 

la valoarea de referință 6,5% la 1,98%, rata medie de absolvire a liceului a crescut de la 

86,9% la 97,47%, iar rata de promovare a examenului de bacalaureat a crescut de la 49,6% 

la 62,88% 

 în facultățile sprijinite prin granturi, rata de retenție după primul an de studii a crescut de la 

79,4% la 81,64%. 

De asemenea, pentru a asigura egalitatea de șanse și caracterul incluziv și nediscriminatoriu al 

educației, în condițiile excepționale de desfășurare, începând cu martie 2020, a activităților 

didactice preponderent prin intermediul tehnologiei și al internetului, sunt necesare activități de 

educație remedială în scopul dezvoltării competențelor tuturor elevilor și pregătirii acestora, în mod 

special în situațiile în care elevii nu au avut acces sau au avut acces limitat la tehnologie. 

Prelungirea perioadei de implementare nu presupune alocarea unor fonduri suplimentare și se face 

în cadrul bugetului existent al Proiectului privind învățământul secundar - ROSE. 

 

Background 
În vederea realizării obiectivelor acestui program național, Guvernul României și Banca 

Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare au semnat, în data de 17 aprilie 2015, Acordul de 

împrumut RO-8481 referitor la Proiectul privind învățământul secundar - ROSE. 

 

Proiectul are ca obiective reducerea abandonului în învățământul secundar superior și primii ani ai 

învățământului terțiar și creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat, având ca 

rezultate așteptate: 

- reducerea ratei de abandon în clasele terminale din liceele sprijinite în proiect 

- reducerea procentului liceelor având rate de abandon peste 7% 

- creșterea ratei de absolvire și a ratei de promovare a examenului de bacalaureat în liceele sprijinite 

în proiect 

- creșterea ratei de retenție în primul an universitar în facultățile sprijinite în proiect. 

 

Pentru atingerea obiectivelor menționate, în cadrul Proiectului privind învățământul secundar - 

ROSE au fost acordate granturi liceelor și facultăților/universităților. Astfel, la sfârșitul anului 2020, 

erau în implementare 1.267 de granturi, dintre care 874 erau alocate liceelor, iar 393 

facultăților/universităților. 

 

În proiectele finanțate din granturi pentru licee, se derulează activități menite să conducă la 

realizarea obiectivelor menționate, care includ: activități remediale, de consiliere, îndrumare și 

orientare profesională, de coaching, dezvoltare personală și dezvoltare a abilităților socio-

emoționale, precum și activități extracurriculare și de informare: vizite/excursii de documentare, 

stagii de pregătire, participări la 2 competiții și formarea de rețele interșcolare. 

În cele 393 de granturi pentru facultăți/universități se susțin activităţi proiectate să vină în 

întâmpinarea nevoilor studenţilor aflaţi în pericol să abandoneze facultatea în primul an de studiu, 

prin activități remediale, de tutorat, consiliere profesională și orientare în carieră, servicii de 

îndrumare și sprijin, precum și prin înființarea și dotarea unor centre de învățare, care să contribuie 

la sprijinirea studenților aflați în situație de risc. 

 

De asemenea, sunt finanțate programe de vară de tip punte pentru elevii de liceu, în cadrul cărora 

aceștia pot participa la cursuri, seminarii, activități de consiliere, activități sportive sau social-

culturale, în campusurile universitare. Granturile au fost aprobate pe o durată de 3-4 ani, în cazul 

liceelor, respectiv 2-3 ani în cazul facultăților universităților. 
sursa: https://edu.ro/executivul-aprobat-prelungirea-implement%C4%83rii-programului-na%C8%9Bional-

%E2%80%9Esprijin-la-bacalaureat-acces-la 
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  Școli incluzive funcționale prin proiectul „Toți 

diferiți, toți egali în școlile din România” 
 

Fundația Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român (RAA) începe implementarea 

activităților de pregătire a școlilor de masă din România pentru a gestiona eficient situațiile 

dificile ce pot apărea în lucrul cu copiii aparținând unor grupuri vulnerabile. 

 

În ciuda progreselor semnificative făcute în domeniul protecției copilului și în domeniul 

educațional, școala românească confruntă încă un puternic fenomen de marginalizare a copiilor 
„altfel”, riscul de excluziune socială cel mai ridicat avându-l  copiii proveniți din familii/ comunități 

roma sau copiii cu CES ce au o afectare a funcționalității peste medie. 

Astfel, scopul proiectului “Toți diferiți, toți egali în școlile din România” constă în crearea unei 

rețele de multiplicatori la nivel național care să aplice principii și metode eficace ce vor contribui la 

creșterea capacității școlilor de masă de a oferi un proces educațional de calitate pentru toți copiii, 

indiferent de gradul de afectare al funcționalității acestora si, de a crea un climat de încredere și 

colaborare, promovând diversitatea, respectarea drepturilor omului și în general, creșterea calității 

vieții. 

Proiectul este derulat de Fundația Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român (RAA) în 

perioada aprilie 2021 – septembrie 2023, cu sprijinul Active Citizens Fund România, program 

finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Bugetul total al 

proiectului este de 221.276 euro. 

 

Proiectul debutează cu pregătirea a două rapoarte ce vor sta la baza intervențiilor în școli: un raport 

privind încălcarea drepturilor copilului în școlile de masă și un raport de bune practici în abordarea 

diversității în școală, în România și la nivel european. 

În paralel cu activitatea de cercetare, echipa proiectului va demara procesul de selecție a unui număr 

de 16 persoane interesate de educație incluzivă. În urma absolvirii programului de TOT  (Trainer of 

trainers), membrii rețelei nou formate vor elabora un Ghid de diversitate și diferențiere în 

predare care va propune un model de intervenție care să sprijine egalitatea de șanse, diversitatea și 

predarea diferențiată. 

Printr-un efect de piramidă, cei 16 membrii ai rețelei nou formate vor fi implicați în formarea unui 

număr de 160 de cadre didactice, iar aceștia, la rândul lor, vor organiza evenimente de multiplicare 

în școlile din care provin cu scopul promovării unor mesaje de acceptare a diversității și a soluțiilor 

identificare cu privire la predarea diferențiată. 

 

Până la sfârșitul proiectului, minimum 90 de școli de masă se vor alătura demersului și vor derula 

campanii de sensibilizare, adoptând Carta diversității, un document care sintetizează principiile și 

metodele de lucru ale unei școli incluzive funcționale. 

În cazul în care doriți să vă alăturați demersurilor proiectului, mai multe detalii sunt 

disponibile  pe pagina de FB https://www.facebook.com/RomanianAngelAppeal și la  numărul de 

telefon 0770 560 741 (Oana Pășălan, Coordonator proiect). 
sursa: www.stiriong.ro, 24 iunie 2021 

 

https://www.facebook.com/RomanianAngelAppeal
http://www.stiriong.ro/
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 Acces gratuit la peste 790.000 de resurse educaționale, jocuri și povești 
 

 
 

La finalul anului școlar 2020-2021, editura educațională internațională Twinkl vine în sprijinul 

tuturor ce se gândesc cum să păstreze copiii activi și interesați în vacanță, oferind acces complet 

gratuit timp de o lună la o bogată bibliotecă de resurse și materiale educative, jocuri online și 

povești originale.  

 

În perioada 26 iunie - 15 iulie 2021 inclusiv, vizitatorii sunt invitați să acceseze 

pagina https://www.twinkl.ro/offer/VACANTACUTWINKLRO2021 și să introducă codul de 

acces VACANTACUTWINKLRO2021 (sau VACANTACUTWINKLMD2021 pentru Republica 

Moldova), împreună cu un e-mail și o parolă, pentru a avea acces gratuit instantaneu, timp de o 

lună, la întreaga colecție de resurse educaționale Twinkl.  

Nu este necesară introducerea de detalii de plată, iar cei care doresc să beneficieze de ofertă nu au 

nicio obligație de a continua să folosească site-ul după expirarea perioadei de acces gratuit. Orice 

cont creat prin această ofertă va fi convertit automat după expirarea perioadei de gratuitate într-un 

cont gratuit, care oferă utilizatorilor în continuare acces la o serie de resurse deja disponibile pe 

site.  

 

Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, editura Twinkl pune la dispoziția celor interesați și un ghid 

de utilizare a acestei oferte speciale, ce poate fi consultat aici: www.twinkl.ro/blog/vacanta-cu-

twinkl-2021 

 

Este a doua oară de la începutul pandemiei COVID-19 când editura educațională Twinkl oferă 

acces gratuit la întregul său site, după primăvara anului 2020, când reprezentanții editurii au pus la 

dispoziția vizitatorilor toate resursele educaționale publicate, pentru a veni în sprijinul cadrelor 

didactice și al părinților pe perioada închiderii școlilor.  
sursa: www.stiriong.ro, 23 iunie 2021 

 

 

http://www.twinkl.ro/
https://www.twinkl.ro/offer/VACANTACUTWINKLRO2021
http://www.twinkl.ro/blog/vacanta-cu-twinkl-2021
http://www.twinkl.ro/blog/vacanta-cu-twinkl-2021
http://www.stiriong.ro/
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 SENSI: Raport privind comportamentul copiilor și tinerilor cu deficienţe 

senzoriale în mediul online 

Fundaţia Sense Internaţional România și-a propus să studieze comportamentul copiilor și tinerilor 

cu deficienţe senzoriale în mediul online, pentru a înţelege impactul utilizării platformelor de 

socializare, în special pe segmentul ce ţine de protecţia și siguranţa online. 

 

Conform unui studiu realizat în 2019 de către organizaţia Salvaţi Copiii, 96% dintre copii utilizează 

internetul folosind telefonul mobil de tip smartphone și un procent la fel de mare, utillizează cel 

puţin o platformă de socializare pentru a ţine legătura cu prietenii, divertisment sau a avea acces la 

informaţii diferite legate de școală sau alte hobby-uri. 

 

Cercetarea Sensi realizată în perioada februarie - martie 2021 a cuprins o parte cantitativă ce a vizat 

distribuirea unui chestionar cu întrebări către tinerii și copiii cu deficienţe senzoriale și 

surdocecitate, chestionar ce a putut fi completat online, dar și o parte calitativă prin discutarea 

aspectelor ce ţin de protecţia și siguranţă online cu un grup restrâns de tineri. 
sursa: https://surdocecitate.ro/noutati/sensi-raport/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=si-

eu-am-o-voce_34 

 

 

 Selecție publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile 

bugetului local al municipiului București 
 

 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului 

București a publicat pe site–ul propriu: www.dgas.ro, ANUNȚUL DE PARTICIPARE la 

selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al 

municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, în vederea dezvoltării și 

diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social, pentru 

anul 2021. 

 

Aplicanții vor depune cererile de finanțare la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială a 

Municipiului București, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București. 

Pe documentaţia sigilată se va menţiona „A nu se deschide înainte de şedinţa de deschidere a 

documentaţiilor”. Documentaţia se depune în două exemplare, un original şi o copie, precum şi pe 

suport CD. Plicurile conţinând exemplarele se vor marca corespunzător ca ORIGINAL şi COPIE. 

 

https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/siguranta-pe-internet
http://www.dgas.ro/
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Perioada de depunere a proiectelor este 30.06.2021 – 30.07.2021. Data limită de depunere a 

proiectelor este 30.07.2021, ora16:30. 
sursa: www.stiriong.ro, 25 iunie 2021 

 

 

 STUDIU World Vision România Portretul violențelor din școli: Jumătate 

dintre elevii care sunt agresaţi nu fac nimic, din cauza fricii. Unu din cinci 

se simte exclus 
  

Fenomenul violenței este omniprezent în școlile din țara noastră, arată un studiu realizat de 

Fundația World Vision România. Cu toate acestea, în contrast cu frecvența cu care au loc 

astfel de incidente, aproape jumătate dintre elevi au declarat că nu fac nimic, indiferent dacă 

sunt victime sau martori, indiferent dacă sunt elevi de liceu sau la gimnaziu. Principalul motiv 

pentru care copiii nu acţionează este frica, iar unu din cinci elevi din România mărturiseşte că 

se simte exclus din comunitatea școlii. 

 

Agresiunea verbală este forma cel mai des experimentată de victime, atât la gimnaziu (42% dintre 

elevi), cât și la liceu (38%). În ordinea frecvenței cu care sunt menționate de către elevi astfel de 

incidente, urmează agresiunea socială, raportată de 15,6% dintre elevii de gimnaziu și 19% dintre 

cei de liceu, și agresiunea sau hărțuirea pe Internet, indicată de 12,5% dintre aceștia (liceu), 

respectiv 14% (gimnaziu). 

Violența fizică este menționată de circa 10% dintre elevii de liceu, respectiv de către unu din șapte 

elevi de gimnaziu. 

Aspectul fizic și notele, motivele violenței 
Unu din cinci elevi din România se simte exclus din comunitatea școlii. Această percepție se 

manifestă în special în rândul elevilor de gimnaziu, dintre care 18% se simt acceptați doar uneori de 

colegi și 11% de către adulții din jur. Doar 10% dintre acești copii afirmă că pot apela la ajutor în 

școală atunci când au nevoie. Sentimentul de excludere este resimțit și în rândul elevilor de liceu: 

20% dintre ei se simt acceptați doar uneori de colegi sau adulți. 

Motivele cel mai des invocate de către victimele pentru actele de violență îndreptate asupra lor sunt 

aspectul fizic (de către 41% dintre elevii de gimnaziu, respectiv 42% din cei de liceu), urmat de 

note sau rezultatele școlare (37%, respectiv 34%). La mare distanță urmează discriminarea de gen 

(21% la gimnaziu, 12,5% la liceu). 

Mulți copii recunosc că au avut comportamente agresive sau că au hărțuit alți elevi. La 

gimnaziu, cei mai mulți elevi au recunoscut că au comis acte de agresiune verbală (21%), fizică 

(12%), electronică (9%) și socială (8%). La liceu, majoritatea agresiunilor comise sunt verbale 

(15%), sociale (8%), electronice (8%) și fizice (4%). 

 

Cum reacționează copiii la bullying 
Peste 40% dintre victimele agresiunilor nu au făcut nimic după incident. Principalele motivații sunt 

frica, în cazul copiilor de gimnaziu (40%) și faptul că nu știu ce să facă sau cu cine să vorbească, la 

elevii de liceu (33%). 

În ceea ce îi privește pe elevii care doar asistă la astfel de incidente, aproape jumătate nu au încercat 

să ajute victima (44% la gimnaziu și 49% la liceu). 

Un sfert dintre elevii de gimnaziu (24%) și o cincime dintre elevii de liceu (19%) nu 

raportează niciodată un astfel de incident la care au fost martori. De asemenea, un sfert (25% la 

gimnaziu și 26% la liceu) nu știu cum să raporteze la școală un asemenea caz. 

Tot cu privire la elevii care sunt martori la incidente de violență, circa unu din șapte (la gimnaziu) și 

unu din cinci (la liceu) nu fac absolut nimic, principalul motiv declarat fiind că nu doresc să se 

implice – pentru circa două treimi dintre ei. Alte motive menționate sunt frica, faptul că nu le place 

să pârască și faptul că nu au crezut că implicarea lor ar face o mare diferență. 

http://www.stiriong.ro/
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Sinteza raportului poate fi citită aici: https://worldvision.ro/raport-bullying-in-scoala/ 

Recomandările World Vision România 
 Organizarea de activități de informare a elevilor despre agresiune și hărțuire, cum, 

unde, cui și când să raporteze, respectiv stabilirea unor reguli de comun acord cu elevii pentru 

prevenirea și combaterea bullyingului 

 Stabilirea de mecanisme de monitorizare și răspuns la cazurile de agresiune și 

hărțuire, la nivel de școală sau inspectorat 

 Operaționalizare grupurilor de acțiune anti-bullying, în fiecare școală 

 Programe de formare și instruire continuă a cadrelor didactice pentru a putea preveni, 

depista, interveni și reduce efectele incidentelor de agresiune și hărțuire 

 Asigurarea normei legale de un consilier școlar la 600 de elevi 

 

“Fenomenul de bullying este unul extrem de grav şi cu urmări pe termen lung pentru viaţa 

copilului şi a viitorului adult. Este esenţial să mobilizăm acum, urgent, resurse pentru a-l combate. 

Acest subiect nu este unul care intră în competenţa unui singur minister, este un subiect cu 

implicaţii profunde în foarte multe arii, de aceea trebuie coordonare şi conlucrare la nivelul 

autorităţilor centrale şi locale.”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision 

România. 

 

Cercetarea s-a derulat prin administrarea unor chestionare online, pe un eșantion de 817 de elevi de 

liceu și gimnaziu de la 48 de școli și licee din șapte județe, care merg la ore cu prezență fizică. 
sursa: www.stiriong.ro, 24 iunie 2021 

 

 

 

   Eurostat: România, pe ultimul loc în 

UE la procentul cetățenilor cu vârsta între 25 și 34 de ani cu studii superioare 

complete 

 

Anul trecut, 41% din populaţia UE cu vârsta între 25 şi 34 de ani avea studii superioare complete, 

România fiind pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educaţie terţiară, arată datele publicate 

vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat), relatează Agerpres. 

 

În condiţiile în care statele membre UE şi-au stabilit ca obiectiv creşterea la 45% a procentului 

populaţiei UE cu vârsta între 25 şi 34 de ani cu studii superioare complete până în 2030, cel mai 

scăzut procent al populaţiei care deţine diplome în învăţământul terţiar se înregistrează în România 

(25%), Italia (29%), Ungaria (31%), Bulgaria şi Cehia (ambele cu 33%), iar cel mai ridicat în 

Luxemburg (61%), Irlanda şi Cipru (ambele cu 58%), Lituania (56%) şi Olanda (52%). 

 

https://worldvision.ro/raport-bullying-in-scoala/
http://www.stiriong.ro/
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Deja 11 state membre UE şi-au îndeplinit obiectivul pentru 2030 privind nivelul de educaţie 

terţiară: Belgia, Danemarca, Irlanda, Spania, Franţa, Cipru, Lituania, Luxemburg, Olanda, Slovenia 

şi Suedia. Educaţia terţiară este nivelul de educaţie oferit de universităţi, universităţi tehnice, 

institute de tehnologie şi alte instituţii care acordă diplome academice sau certificate de competenţă 

profesională superioară. 
sursa: https://www.edupedu.ro/eurostat-romania-pe-ultimul-loc-in-ue-la-procentul-cetatenilor-cu-varsta-intre-25-si-

34-de-ani-cu-studii-superioare-complete/ 

 

 

 

 Ce ar fi scris la Evaluarea Națională Stela Giurgeanu, autoarea unuia 

dintre textele la prima vedere 
 

„Cel mai de preţ obiect al meu era o cruciuliţă de aur, dată de bunica mea. Am cântărit mult timp 

decizia. N-a fost deloc o chestiune de impuls. Dar, ştiind cât de mult însemna pentru mine acea 

cruciuliţă, am simţit cumva că bucuria de a o avea s-ar fi transmis şi prietenei orfane. Aşa că, 

tremurând de emoţie, m-am dus la ea şi i-am dat-o. I-am spus că e magică şi că protejează pe 

oricine o poartă. Şi ţin minte surpriza şi scînteia de bucurie din ochii ei plânși, o scânteie care m-a 

umplut pe mine de căldură. Cînd i-am spus bunicii de fapta mea, uşor speriată că mă va certa, 

bunica mi-a spus ceva ce am păstrat ca o lecţie, toată viaţa: ce oferi cu inimă bună nu e niciodată 

înstrăinat”. Este un fragment din textul „Falsa Generozitate”, scris Stela Giurgeanu - jurnalistă și 

dramaturg pe blogul „Dilemei vechi”, care a devenit subiect la proba de limba și literatura română a 

Evaluării Naționale din acest an.  

„La Dilema scriu pe teme sociale, dar, uneori, când scriu pe blogul Dilemei încerc să scriu articole 

mai de suflet. Acesta a fost scris pentru toate categoriile de vârstă, cred că textul este foarte 

accesibil și unui adolescent, dar și unui copil mai mic. E o poveste general valabilă”, spune 

autoarea. 

 

Cum ar rezolva unul dintre subiecte 
Pentru prima dată, subiectele din acest an au fost concepute într-un fel similar celor de la PISA, 

fiind centrate pe competențele elevilor. „Cred că au oferit foarte multă libertate și lejeritate de a te 

mișca printre informațiile pe care le-ai căpătat de-a lungul școlii. Sunt foarte creative, atât pe partea 

de literatură, cât și pe cea de gramatică, ieșind din tipare – accentul a căzut pe capacitatea elevului 

de a înțelege un text și de a lucra cu el și de a demonstra că poate să interpreteze, nu doar să 

reproducă ceva memorat de dinainte. Pe scurt, s-a pus accentul pe gândire, nu pe toceală”, 

subliniază Stela Giurgeanu.  

Am întrebat-o cum ar fi rezolvat ea unul dintre subiecte, care le cerea elevilor să găsească o legătură 

între „Falsa generozitate” și celălalt text la prima vedere, un fragment din „Pantera neagră” de Sorin 

Titel. „Unul dintre exemplele inovației subiectelor de anul acesta – paralela dintre două texte, 

găsirea unui liant și motivarea punctului comun pe care elevul l-a descoperit între cele două 

fragmente. Prietenia ar fi fost unul dintre ele, cel mai evident. Germenele de fericire care se 

regăsește în bucuria pe care o ai când celui de lângă tine îi este bine ar fi un altul. Pe care se poate 

broda, la nesfârșit”, crede ea. 

 

„Trebuie să existe o relație de prietenie cu cărțile, nu una de datorie” 
Subiectele din acest nu au fost grele, însă pentru a le rezolva elevii aveau nevoie de exercițiul 

lecturii și de o atenție educată în timp, crede profesorul Bogdan Rațiu, de la Liceul teoretic „Bolyai 

Farkas” din Târgu Mureș. Cum poți să îi încurajezi pe copii să citească? 

 

Stela Giurgeanu este de părere că prin puterea exemplului: „Bunicul meu obișnuia să citească 

câteva ore pe zi. În fiecare după amiază, când își termina treburile, se punea în fotoliul lui preferat, 

https://www.dilemaveche.ro/sectiune/dilemablog/articol/falsa-generozitate
https://republica.ro/profesorul-bogdan-ratiu-despre-proba-de-limba-romana-a-evaluarii-nationale-subiectele-au-fost-facute-pentru
https://republica.ro/profesorul-bogdan-ratiu-despre-proba-de-limba-romana-a-evaluarii-nationale-subiectele-au-fost-facute-pentru
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deschidea o carte și părea că levitează, că intră în altă lume. Mă uitam fascinată cum i se schimba 

mimica și parcă și culorile feței. Când îmi dădea să citesc o poveste, îmi spunea despre ce e vorba, 

dar se oprea la punctul culminant. 

Cheia este să vezi că cineva din jurul tău - părinte, un bunic, un prieten chiar, este atât de pasionat 

de citit încât să vrei și tu. Să vrei și tu să înțelegi de unde pasiunea asta. Poți să le arăți copiilor câte 

de bine te simți tu citind. Trebuie să existe o relație de prietenie cu cărțile, nu una de datorie”, spune 

ea. 
sursa: www.republica.ro, 23 iunie 2021, autor Raluca Ion 

 

 

 

 Profesorul Bogdan Rațiu, despre proba de limba română a Evaluării 

Naționale: Subiectele au fost făcute pentru un elev obișnuit să citească 
 

2021 a fost anul în care, la proba de limba și literatura română a Evaluării Naționale, au fost date 

pentru prima dată subiecte care să corespundă noii programe, intrate în vigoare în urmă cu patru ani. 

Candidații? O generație de adolescenți aflați la primul examen din viața lor, după ce, și-au petrecut 

ultimul an și jumătate într-un sistem de învățare atipic, care fie că a fost la distanță sau fizic, a avut 

numeroase disfuncționalități. 

Subiectele au vizat de această dată competențele elevilor și au fost asemănătoare cu cele date la 

testele PISA. Nu au fost grele, însă pentru a le rezolva elevii aveau nevoie de exercițiul lecturii și de 

o atenție educată în timp, crede profesorul Bogdan Rațiu, de la Liceul teoretic „Bolyai Farkas” din 

Târgu Mureș. Bogdan Rațiu este unul dintre laureații proiectului Merito, care își propune în fiecare 

an să-i aducă în fața publicului pe profesorii valoroși ai României. 

 

„Textele de la primul subiect sunt foarte frumoase, sunt chiar adecvate vârstei. E un subiect care 

răspunde noului curriculum de limba română, adoptat acum patru ani. S-a încheiat un nou ciclu și 

de aceea au a avut un altfel de examen care merge pe dezvoltarea personală a elevilor. Textele au 

fost exact în această tematică. Întrebările nu au fost foarte dificile, erau previzibile. Au fost foarte 

multe subiecte de acest fel în testele de antrenament, La subiectul numărul 2 a fost o compunere 

creativă, o întâmplare din curtea școlii, exact din experiența de viață a copiilor. Deși evaluarea nu a 

avut un nivel mare de dificultate, au fost și aspecte care puteau să îi prindă pe elevi”, este de părere 

profesorul. 

 

La primul subiect, elevii au avut două texte la prima vedere - un fragment din „Pantera neagră” de 

Sorin Titel și un articol cu titlul „Falsa generozitate”, publicat de Stela Giurgeanu pe blogul 

„Dilemei vechi”. Printre cerințele pe care le aveau de rezolvat s-a numărat și o paralelă între cele 

două texte, dar și o paralelă între fragmentul din „Pantera Neagră” și un alt text studiat la clasă sau 

citit în timpul liber. 

„Subiectele sunt făcute pentru un elev obișnuit să citească. Programa de gimnaziu își dorește să 

formeze un elev care citește atent, care citește avizat. Și procesele în această nouă programă sunt 

foarte bine reliefate, față de cealaltă programă. 

Din moment ce profesorii au știut de această structură încă din noiembrie, au lucrat în această idee. 

Poate că a fost dificil că elevii erau nevoiți să treacă permanent de la un text la celălalt. Acolo cred 

că pot să îi prindă pe copiii care nu sunt obișnuiți cu lectura pentru că memoria lor nu reușește să 

păstreze informația și dintr-un text, și din celălalt. Aici cred că profesorii au stat foarte mult să 

lucreze ca să formeze această rutină. Însă elevii nu au prea mai avut rutina învățatului, a pregătirii 

constante. Poate s-au pregătit, dar s-au pregătit cu diferite sincope, pentru că în online nu ai toate 

reperele necesare și clar se diminuează calitatea învățării. Eu am observat la clasă că elevilor le 

lipsește atenția, nu se concentrează pe termen lung și de aici cred că pot apărea și greșeli. Nu sunt 

obișnuiți să lucreze la foc continuu atât de mult timp”, spune Bogdan Rațiu.  

http://www.republica.ro/
https://republica.ro/subiectele-date-azi-la-evaluarea-nationala-la-limba-si-literatura-romana-doua-texte-la-prima-vedere-intre
http://www.proiectulmerito.ro/bogdan-ratiu/?fbclid=IwAR0wqj2lAXoYQTFh4OJ4h5HRbR9og2BCbryU2QVtvmxnD4pH1lPzoLXAH1Y
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Pentru o învățare eficientă, e nevoie ca profesorul să stea lângă elev, să îi explice, iar explicația 

trebuie să fie adaptată nevoilor elevilor. Care sunt însă acestea? „Eu cred că acum nu știm nevoile 

elevilor ca să putem interveni clar”, este de părere profesorul. 

 

„Programa nouă conține idei foarte bune, dar trebuie să coboare în clasă” 
Deși noua programă este în vigoare de patru ani, inerția mare a sistemului de educație a conservat 

încă vechile tipare de predare. „Se mizează foarte mult la evaluare pe subiectele de tip PISA, 

seamănă în anumite zone. Nu se mai memorează, ceea ce e foarte bine. Cred că e foarte important 

să se accentueze mult mai mult gândirea critică, așa cum este inclusă în programă. Însă profesorii, 

din inerție, încă nu se focalizează pe conceptele noi ale programei, cum e răspunsul critic, care 

vizează gândirea critică, cum e lectura din perspectiva dezvoltării personale, a valorilor. Încă se 

analizează textul din perspectiva figurilor de stil, a imaginilor artistice, a tipului de narator.  

 

Programa conține idei foarte bune, dar trebuie să coboare în clasă”, crede Bogdan Rațiu. 

Studiile internaționale au arătat că pierderile cele mai mari în învățare au fost suferite în perioada 

pandemiei de către elevii din medii defavorizate. Însă în România există această discrepanță în 

fiecare an și este una semnificativă. „E o problemă din care nu vom ieși, oricât am discuta până nu 

se fac niște politici extrem de coerente pentru elevii din medii defavorizate. Noi încercăm la examen 

să îi vizăm pe elevii din medii defavorizate, dar echitatea în sistem presupune că îi oferi elevului 

aceeași șansă în actul predării. Noi tot timpul ne uităm la cât de ușor a fost subiectul. Prin raportare 

la ce? 

 

Prin raportare la competențe, a fost un subiect ușor. Prin raportare la școli, poate să fie un subiect 

dificil, dacă nu ai antrenamentul lecturii, dacă nu nu ai avut un profesor care să-ți explice și să se 

pregătească pentru examen. Poate fi greu pentru elevii din mediile defavorizate examenul asta, dar 

la fel de bine putea fi la fel de greu cel de anul trecut”, spune Bogdan Rațiu.  
sursa: www.republica.ro, 22 iunie 2021, autor Raluca Ion 
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http://www.republica.ro/

