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 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Raportul Național de Literație: 42% din elevii din România au obținut scorul „nefuncțional” 

la testele de literație 

 ALFABETAR, singurul proiect din România premiat la competiția internațională World 

Summit Awards 2021 – Young Innovators, categoria „Best Digital Content Solution” 

 Alianța „O Voce pentru Educație”, propuneri pentru noua lege a educației: profesionalizarea 

managementului școlar din România și rute flexibile de carieră pentru toate cadrele didactice 

 

 

 

       
Noutăți  

 

 Creșele și alte unități de educație timpurie antepreșcolară 

se vor organiza și vor funcționa în baza unei metodologii specifice 

adoptate de Guvernul României 

 

Executivul a adoptat în ședința din 28 aprilie 2022, prin hotărâre, Metodologia de organizare și 

funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, inițiată de 

Ministerul Educației. Hotărârea de Guvern a fost emisă în baza Legii nr. 17/2022 de aprobare a 

Ordonanței de urgență nr. 100/2021, potrivit căreia, începând cu anul școlar 2021 - 2022, creșele 

devin parte a sistemului de educație. 

 

Documentul stabilește principiile de organizare și funcționare a unităților de educație 

timpurie antepreșcolară, structura anului școlar pentru aceste unități, tipurile de servicii 

oferite, modalitatea de înscriere, transfer, scoatere din evidență a copiilor în/din unitățile de 

educație timpurie antepreșcolară, precum și conținutul educativ al activității de educație 

timpurie antepreșcolară. De asemenea,reglementează modalitațile de asigurare a resursei 

http://www.romaniapozitiva.ro/educatie/raportul-national-de-literatie-42-din-elevii-din-romania-au-obtinut-scorul-nefunctional-la-testele-de-literatie/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/educatie/raportul-national-de-literatie-42-din-elevii-din-romania-au-obtinut-scorul-nefunctional-la-testele-de-literatie/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/administratie/alianta-o-voce-pentru-educatie-propuneri-pentru-noua-lege-a-educatiei-profesionalizarea-managementului-scolar-din-romania-si-rute-flexibile-de-cariera-pentru-toate-cadrele-didactic/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/administratie/alianta-o-voce-pentru-educatie-propuneri-pentru-noua-lege-a-educatiei-profesionalizarea-managementului-scolar-din-romania-si-rute-flexibile-de-cariera-pentru-toate-cadrele-didactic/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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umane, relația unităților de educație timpurie antepreșcolară cu părinții și comunitatea, 

monitorizarea activității și finanțarea acestor unități. 
În demersul său de a construi treptat un sistem unitar, integrat, incluziv și de calitate, potrivit 

principiilor enunțate în Programul România Educată, Ministerul Educației a avut în vedere toate 

condițiile privind educația timpurie antepreșcolară incluse în Legea educației naționale nr. 1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, aprobarea acestei metodologiei asigură 

organizarea și funcţionarea sistemului naţional de educaţie antepreșcolară pe baze eficiente şi 

predictibile, fiind eliminate inclusiv efectele perturbatoare produse de absenţa unui cadru legislativ 

unitar și adecvat pentru educația timpurie. 

 

Potrivit metodologiei, serviciile de educație timpurie antepreșcolară desemnează servicii integrate 

de educație, îngrijire și supraveghere oferite copiilor antepreșcolari, pe timpul zilei, în 4 tipuri de 

unități/instituții de educație timpurie antepreșcolară: 

a) creșe arondate unei unități de învățământ preșcolar cu personalitate juridică, cu program 

prelungit (creșa este un serviciu public sau privat cu misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii 

integrate de educație, îngrijire și supraveghere copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani). 

b) creșe arondate unei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care are în 

componență nivel preșcolar, inclusiv creșele confesionale care solicită arondarea prin decizie a 

inspectoratelor școlare județene/al municipiului București; 

c) creșe nearondate unei unități de învățământ pentru care autoritățile administrației publice locale 

au calitatea de persoană juridică fondatoare și care devin unități de învățământ cu personalitate 

juridică și sunt coordonate metodologic de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București; 

d) centre de zi cu grupe de antepreșcolari (centrele de zi nu au statut de unități de învățământ, ci fac 

parte din categoria serviciilor sociale fără cazare oferite de furnizorii de servicii sociale acreditați, 

publici și privați, cu misiunea de a asigura menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților 

copilului și ale părinților săi). 

 

Unitățile de educație antepreșcolară pot fi înființate și organizate în sistem public și privat, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Unitățile de educație timpurie antepreșcolară private se organizează cu respectarea legislației în 

vigoare și a acelorași criterii, standarde și indicatori de performanță ce se aplică și unităților de 

învățământ publice. Acestea dispun de autonomie organizatorică și economico-financiară, în 

conformitate cu reglementările legale referitoare la organizarea și funcționarea sistemului de 

învățământ particular și confesional. 

Activitatea de educație antepreșcolară se organizează pe grupe de vârstă și tipuri de program, în 

conformitate cu prevederile legale generale referitoare la organizarea sistemului de învățământ 

preuniversitar. 

 

Programul de funcționare urmărește acoperirea nevoilor copiilor și a părinților acestora și 

poate fi flexibil. 
Tipurile de program ce pot fi practicate sunt program normal (5 ore pe zi) și program prelungit 

(10 ore pe zi). La nivelul aceleiași unități pot funcționa și grupe cu program normal și grupe cu 

program prelungit. 
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În unitățile de educație timpurie antepreșcolară se recomandă următoarea modalitate de organizare a 

efectivelor de copii: 

a) grupa mică (copii de la 0 la 12 luni); 

b) grupa mijlocie (copii de la 13 la 24 luni); 

c) grupa mare (copii de la 25 la 36 luni). 

Tipurile de servicii oferite de unitățile de educație timpurie antepreșcolară sunt: 

a) servicii de educație timpurie, realizate în baza unui curriculum național, centrat pe dezvoltarea 

fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a unor dificultăți 

de adaptabilitate la mediul educațional, de învăţare sau pe remedierea eventualelor deficiențe în 

dezvoltare. 

b) servicii de îngrijire, protecție și nutriție a copiilor; 

c) servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului; 

d) servicii complementare pentru copil și familie, respectiv servicii de informare și consiliere, de 

educație parentală, servicii de terapie logopedică, servicii de asistenţă psihopedagogică oferite de 

centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse sau 

servicii tip: centru de joacă, ludotecă etc. 

 

Finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat care oferă servicii de educație timpurie 

antepreșcolară, mai puțin centrele de zi, se realizează din următoarele surse: bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Educației, pentru cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi 

salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, sume defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, venituri proprii ale bugetelor locale, donații 

și sponsorizări, alte surse legal constituite, inclusiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. 

 

Finanțarea centrelor de zi se face din următoarele surse: venituri proprii ale bugetelor locale, donații 

și sponsorizări, respectiv alte surse legal constituite, inclusiv sume defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. 

 

Valorile și misiunea unității de educație timpurie anteprescolară, programul de funcționare, 

informațiile cu privire la categoriile de personal și atribuțiile acestora, drepturile și obligațiile 

părinților/reprezentanților legali vor fi aduse la cunoștința acestora de către conducerea unității, în 

momentul depunerii dosarului de înscriere, precum și la încheierea contractului educațional. 
sursa: https://edu.ro/comunicat_presa_28_2022_aprobare_metodologie_crese 

 

 

 

 Raportul Național de Literație: 42% din elevii din România au obținut 

scorul „nefuncțional” la testele de literație 
 

Brio, platformă de teste standardizate pentru elevi, alături de alte 7 organizații non-profit 

specializate în domeniul educației, au lansat „Raportul privind nivelul de literație al elevilor din 

România”. Acesta a fost realizat în baza rezultatelor pe care peste 47.000 de elevi din toată țara, din 

clasele I-VIII, le-au obținut la teste de literație. Rezultatele astfel colectate arată că 42% dintre elevi 

au obținut scorul „nefuncțional”, ceea ce îi plasează în poziția de analfabetism, în timp ce 

https://edu.ro/comunicat_presa_28_2022_aprobare_metodologie_crese
http://www.romaniapozitiva.ro/educatie/raportul-national-de-literatie-42-din-elevii-din-romania-au-obtinut-scorul-nefunctional-la-testele-de-literatie/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/educatie/raportul-national-de-literatie-42-din-elevii-din-romania-au-obtinut-scorul-nefunctional-la-testele-de-literatie/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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aproximativ 20% dintre elevii care s-au testat (8% din populația școlară) sunt la limita de a trece în 

categoria de „minim funcțional”. Din totalul de teste colectate, doar 11% din elevi se plasează în 

categoria „funcțional” și au dovedit că au capacitatea de a localiza, înțelege și sintetiza informația 

dintr-un text scris. 

 

„Competențele de literaţie sunt esențiale pentru parcursul educațional al unui elev și sunt extrem de 

importante pentru dezvoltarea unui adult. Pentru a aprecia corect aceste competențe de literaţie și 

mai ales pentru optimizarea lor este nevoie de o evaluare standardizată. Sunt restanțe în privința 

standardizării, așa cum există și probleme din perspectiva competențelor de literaţie, din perspectiva 

alfabetizării funcționale. Ne-o spun testele PISA, ne-o spun rezultatele TIMSS, o spun rezultatele la 

examenele naționale, ne-o spun universităţile care deplâng nivelul scăzut de alfabetizare, îndeosebi 

alfabetizare științifică în rândul absolvenților de învățământ preuniversitar și, iată, ne-o spune și 

acest studiu realizat de profesioniști. Rezultatele sunt mai mult decât îngrijorătoare, însă există și o 

serie de oportunități. Prima oportunitate, esențială din toate punctele de vedere, este programul 

România Educată, ce are ca obiectiv general redresarea sistemului de educație din perspectiva 

echității și calității, a asigurării cadrului legal și organizatoric, precum și din perspectiva asigurării 

resurselor optime. Subsecventă programului România Educată avem oportunitatea finanțării 

educației prin PNRR cu 3,6 miliarde euro. O altă oportunitate ce poate sprijini România Educată 

este disponibilitatea fără precedent de conjugare a resurselor publice și private”, a spus Sorin 

Cîmpeanu, Ministrul Educației. 

„Nivelul de literație al elevilor de 6-14 ani impune intervenții educaționale proactive, mai ales în 

mediile vulnerabile. Proiectul România Educată își propune înjumătățirea procentului de 

analfabetism funcțional, până în 2030. Între măsurile care vor conduce la atingerea acestei ținte se 

numără utilizarea oportunității de a crește nivelul de înțelegere și de analiză a textului citit în cadrul 

tuturor disciplinelor din toți anii de învățământ obligatoriu. Nu în ultimul rând, este nevoie să 

studiem modul în care învață noile generații, pentru a putea adecva procesul educațional la profilul 

generațional”, a spus Ligia Deca, Consilier Prezidențial, Departamentul Educație și Cercetare, 

Administrația Prezidențială. 

 

 
 



 

RENINCO - Buletin Informativ nr.20, anul 10, saptamana 16 – 22 mai 2022 

 

 

 

 

P
ag

e5
 

47.000 de elevi din România și-au testat nivelul de literație în ultimele 15 luni 
Prin platforma BRIO, în ultimele 15 luni, mai mult de 47.000 de elevi din România au avut 

posibilitatea de a face în mod gratuit teste de literație, care le-au indicat nivelul pe care îl au în ceea 

ce privește capacitatea de înțelegere a unui text scris. Scorul mediu al tuturor acestor teste este de 

26.9 puncte. Punctajul indică un nivel mediu, minim funcțional al elevilor din România. Din totalul 

de teste, 45% dintre elevi, adică aproximativ 15-20% din populația școlară, sunt la baza absolută a 

capacității testului de a putea formula evaluarea. 

 

Rezultatele obținute de elevii din România la testele de literație îi plasează la aproximativ 7 puncte 

peste nivelul nefuncțional al literației, ceea ce înseamnă competențe limitate la utilizarea unui 

limbaj foarte simplist, incapacitatea de a identifica personaje dacă nu sunt nominalizate explicit în 

text și localizarea informației doar într-un context clar, prezentat în propoziții scurte și evident 

conectate. Astfel, 42% dintre elevi testați s-au încadrat la nivelul „nefuncțional”, în timp ce 47% 

dintre cei testați au obținut rezultatul „minim funcțional”. 

 

Rezultatul maxim la testele de literație a fost obținut doar de 11% din elevii claselor I-VIII, care au 

dovedit că pot extrage și folosi informațiile dintr-un text dat, desprind concluzia și înțeleg mesajul 

global și, în egală măsură, pot face diferite interpretări, stabilesc relații de tip cauză-efect și găsesc 

asemănări și diferențe între personaje, fapte sau concepte extrase din text. 

 

În toate județele țării, fetele au obținut rezultate mai bune pentru competențele de literație 
Pentru toate categoriile de vârstă cuprinse în raport (6-14 ani), fetele au arătat un nivel mai ridicat 

de performanță în comparație cu băieții, la toate competențele evaluate (localizarea, înțelegerea și 

sintetizarea informației). Diferența de punctaj dintre grupele de sex este cuprinsă între 2.24 – 3.98 

puncte. Cu toate acestea, băieții au avut o frecvență crescută în privința testării, de aceea, aceștia au 

o pondere de 52% pentru întreg eșantionul analizat în raport, iar fetele de 48%. În ceea ce privește 

categoriile de vârsta și sex, cel mai mare decalaj a fost înregistrat pentru elevii de 13 ani, unde 

nivelul de literație al fetelor este cu 3.98 puncte mai mare decât rezultatele obținute de băieți. 

 

Competențele măsurate pe fiecare categorie de vârstă cuprinsă între 6 ani – 14 ani prezintă în 

general o distribuire relativ uniformă a nivelului de literație. Cea mai mare diferență este 

înregistrată la competența de localizare a informației, cu o diferență de până la 11% între extremele 

procentuale, astfel că 38% dintre elevii din categoria de vârstă de 9 ani sunt la nivelul 

„nefuncțional” și 49% dintre cei cu vârstă de 11 ani. Pe competența de înțelegere a informației, 

diferențe este de până la 8% între extremele procentuale, respectiv 41% pentru categoria de vârstă 

de 11 ani și 49% pentru cea de 9 ani. 

 

„Raportul privind nivelul de literație al elevilor din România” a fost realizat în baza rezultatelor a 

31590 de aplicări valide ale testelor de literație colectate în perioada ianuarie 2021 – aprilie 2022. 

Eșantionul este reprezentat de elevi cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani, înscriși în sistemul public de 

învățământ, activi din punct de vedere educațional. Sistemul de testare a fost realizat de Brio, în 

conformitate cu cele mai riguroase standarde globale. Testul de literație poate fi accesat gratuit atât 

de elevi (clasele I-VIII), cât și de profesori.  

**** 

Despre Brio 
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Brio® este prima și singura platformă de teste digitale standardizate pentru elevii români. Brio
® 

este 

avizat de Ministerul Educației și Cercetării, Sistemul de Testare fiind un produs științific conceput 

pe baza programei școlare din România, conceptualizat de o echipă de profesori și experți 

internaționali în testare și psihometrie. Mai mult detalii sunt disponibile pe platforma Brio –

 www.brio.ro 

 

Despre ALFABETAR 
ALFABETAR este o platforma digitală pentru prevenirea și eliminarea decalajelor de literație la 

elevi (scris, citit și înțelegerea textului). A fost creată în 2021 și adună adună munca specialiștilor în 

literație, din peste 20 de ani de lucru cu școli din întreaga țară. Conținutul evaluărilor și 

intervențiilor a fost rafinat cu sprijinul a mai mult de o mie de învățători și educatori care au lucrat 

cu ele și au oferit feedback. Resursele create de organizațiile partenere sunt gratuite pentru orice 

profesor din România. ALFABETAR a obținut premiul „Best Digital Content Solution”, la 

secțiunea „Learning & Education”, în cadrul World Summit Awards (WSA) – Young Innovators 

2021. Competiția, organizată la nivel internațional, premiază soluții digitale inovatoare cu impact 

social implementate în peste 180 de țări membre ONU. 
sursa: Romania pozitiva, 12 mai 2022 

 

 

 ALFABETAR, singurul proiect din România premiat la competiția 

internațională World Summit Awards 2021 – Young Innovators, categoria 

„Best Digital Content Solution” 
 

București, 9 mai 2022 – ALFABETAR, platforma digitală pentru prevenirea și eliminarea 

decalajelor de literație la elevi (scris, citit și înțelegerea textului), a obținut premiul „Best Digital 

Content Solution”, la secțiunea „Learning & Education”, în cadrul World Summit Awards 

(WSA) - Young Innovators 2021. Competiția, organizată la nivel internațional, premiază soluții 

digitale inovatoare cu impact social implementate în peste 180 de țări membre ONU. 

 

„Suntem onorați de premiul câștigat de ALFABETAR la World Summit Awards 2021, una dintre 

competițiile valoroase pentru țările membre ONU. Pentru noi, aceasta este o confirmare că 

ALFABETAR este un instrument necesar pentru sistemul educațional din România, apreciat acum 

și pe plan internațional. Implementat împreună cu o echipă de specialiști și o comunitate de ONG-

uri, platforma este o soluție digitală pentru una dintre problemele cu care școlile românești se 

confruntă: decalajele de literație. Astfel, oferim cadrelor didactice resursele de care au nevoie ca să 

poată lucra la clasă pentru a ridica nivelul de literație al elevilor din România”, a spus Silvia Toth, 

Director de Programe Educaționale la AVE România. 

 

http://www.brio.ro/
https://wsa-global.org/winner/alfabetar/
https://wsa-global.org/winner/alfabetar/
https://wsa-global.org/winner/alfabetar/
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    În România, conform testelor PISA 
realizate în 2018, 4 din 10 copii nu înțeleg ce citesc. ALFABETAR este o platformă digitală care 

are scopul de a susține cadrele didactice în demersul de reducere a decalajelor de literație la elevi. 

Platforma reunește resurse educaționale și de testare, iar echipei i s-a alăturat, de anul trecut, și 

Digital Nation, în calitate de partener de tehnologie. Organizația dezvoltă astfel platforma pentru a 

deveni un instrument cât mai ușor de utilizat, intuitiv și indispensabil cadrelor didactice din 

România. Digital Nation va construi o nouă versiune, bazată pe tehnici automatizate de coordonare 

și motivare pentru cei 1.000 de educatori din toată țara, care fac parte din comunitatea 

ALFABETAR. Conform estimărilor comune, acest demers va avea impact asupra a 20.000 de elevi 

din întreaga țară. 

 

ALFABETAR, lansat în mai 2021, este coordonat de Edu Networks și dezvoltat împreună cu alte 

organizații non-guvernamental: Fundația Noi Orizonturi, Asociația OvidiuRo, InfinitEdu, Teach for 

Romania, BRIO, Asociația pentru Valori în Educație. 

 

Proiectele premiate de World Summit Awards, categoria „Learning & Education”, sunt selectate 

conform unor criterii precum folosirea digitalizării și a tehnologiei pentru a oferi acces tuturor la 

educație, crearea de comunități interactive de e-learning, sprijinirea profesorilor să îmbunătățească 

actul educațional sau crearea unui context favorabil pentru transferul de cunoștințe și competențe. 

ALFABETAR răspunde tuturor acestor nevoi. 

World Summit Awards este un sistem unic de premii, activ din 2003, care se desfășoară la nivel 

internațional în state membre ale Organizației Națiunilor Unite. Competiția premiază inovațiile 

digitale care au impact ridicat asupra comunităților locale din fiecare țară înscrisă.  

 

Despre alianța Edu Networks 
Edu Networks - alianță formată din 9 ONG-uri care lucrează împreună în 102 școli, pentru 

ca 48750 de elevi să vină cu drag la școală. Fac parte: Fundația Noi Orizonturi, Asociația OvidiuRo, 

Asociația InfinitEdu, Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România 

(ALSDGC), Finnish Teacher Training Center,  Școala de Valori, Romanian Business Leaders 

(RBL). Program coordonat de către Asociația pentru Valori în Educație (AVE România). 
sursa: www.stiriong.ro, 10 mai 2022 

http://www.stiriong.ro/
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 Alianța „O Voce pentru Educație”, propuneri pentru noua lege a educației: 

profesionalizarea managementului școlar din România și rute flexibile de carieră 

pentru toate cadrele didactice 

 

Alianța „O Voce pentru Educație” s-a întâlnit pentru a doua sesiune de lucru, în cadrul căreia 40 

de reprezentanți din sectorul public, privat și non-guvernamental au discutat despre cele mai 

importante măsuri care pot aduce o transformare a calității educației preuniversitare din România. 

Printre măsuri, profesionalizarea managementului școlar sau rute flexibile de carieră pentru 

profesori. 

 

„În primul rând, salut entuziasmul și dedicarea participanților, dar și conjuncția forțelor din 

societate pentru a avea o lege a educației cât mai adecvată viitorului pe care ni-l dorim. Dacă se vor 

regăsi ideile de aici în noua lege, putem spune că viitorul se scrie aici și că acesta va fi mai bun. 

Este crucială această coordonare și colaborare între Guvern și societatea civilă și ea trebuie 

menținută și chiar dezvoltată în viitor”, a spus Sorin Costreie, consilier de stat, Cancelaria Prim-

Ministrului. 

 

„Noi la Ministerul Educației considerăm că o reformă autentică trebuie să includă dezbateri de 

calitate cu toți stakeholderii relevanți pentru modernizarea școlilor din România. M-am bucurat de 

calitatea conversațiilor și relevanța propunerilor dezbătute astăzi și așteptăm cu interes propunerile 

finale care să ajute la transpunerea în lege a proiectului România Educată”, a spus Radu Szekely, 

consilier al ministrului Educației. 

Alianța „O Voce pentru Educație” a deschis un canal de comunicare cu toate organizațiile 

participante care au experiență și legitimitate în educație, pentru a oferi o oportunitate autentică de 

contribuție la noul proiect de lege a educației. Astfel, setul de propuneri de reformă formulate în 

cadrul întâlnirii vor fi trimise către Ministerul Educației și Administrația Prezidențială, pentru a fi 

incluse în noua lege a educației. 

 

Un sistem de învățământ modern și incluziv pentru cadrele didactice din România 
Printre măsurile discutate de alianță se numără: 

 Rute alternative de formare inițială pentru profesori, stagiatură obligatorie urmată de 

examen de licențiere în profesia didactică. Acestea vor urmări un profil unitar de 

competențe profesionale certificate de o instituție autonomă; 

 Rute flexibile de carieră, oportunități de evoluție atât pe orizontală, cât și pe verticală 

corelate cu structura de formare continuă; 

 Fiecare profesor va putea solicita și va primi sprijin personalizat de tipul: resurse pentru 

adaptarea activității de învățare la nevoile tuturor copiilor (inclusiv a celor cu cerințe 

educaționale speciale), mentorat, coaching, consiliere în utilizarea modelelor de bună 

practică; 

 Profesionalizarea managementului școlar prin standarde profesionale, referințe cadru pentru 

formarea profesională de specialitate pentru roluri de management educațional, care 

devine obligatorie și reglementată, asigurată de Ministerul Educației, ca o condiție pentru 

eligibilitatea candidatilor pentru rolurile manageriale; 

Demersul inițiat de alianța „O Voce pentru Educație” va continuă în ritm susținut sub forma unor 

grupuri tematice de lucru, pe 10 teme stringente de reformă, care au fost selectate pentru a contribui 

http://www.romaniapozitiva.ro/administratie/alianta-o-voce-pentru-educatie-propuneri-pentru-noua-lege-a-educatiei-profesionalizarea-managementului-scolar-din-romania-si-rute-flexibile-de-cariera-pentru-toate-cadrele-didactic/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/administratie/alianta-o-voce-pentru-educatie-propuneri-pentru-noua-lege-a-educatiei-profesionalizarea-managementului-scolar-din-romania-si-rute-flexibile-de-cariera-pentru-toate-cadrele-didactic/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/administratie/alianta-o-voce-pentru-educatie-propuneri-pentru-noua-lege-a-educatiei-profesionalizarea-managementului-scolar-din-romania-si-rute-flexibile-de-cariera-pentru-toate-cadrele-didactic/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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la modernizarea educației din România: (1) Cariera didactică și parcursul profesional al cadrelor 

didactice, (2) Management școlar și guvernanța sistemului de educație, (3) Finanțare, (4) 

Curriculum (abordări curriculare pentru susținerea dezvoltării competențelor relevante în societatea 

actuală – literație, STEM și SEL – social and emotional learning), (5) Evaluarea rezultatelor 

învățării, (6) Alfabetizare funcțională, (7) Educație incluzivă, (8) Digitalizare, (9) Învățământ dual 

(10) Infrastructură. 

„Zilele acestea am înțeles ce înseamnă împreună. Atunci când suntem toți preocupați de o educație 

mai bună pentru copiii noștri, facem eforturi comune de a aduce schimbarea esențială de care 

sistemul educațional din România are nevoie. Am pus laolaltă experiențe diferite care contribuie la 

un întreg ce ne dorim să dea un sens nou viitorului”, a spus Mariana Dogaru, președinte ARACIP. 

„Cred în puterea noastră de a muta munții din loc și în inteligența individuală și colectivă pentru a 

contribui la una din cele mai ample mișcări de reformă educațională ce au avut loc până acum în 

România. Îmi doresc un context favorabil care să permită transformarea în realitate a acestor 

propuneri de reformă”, a spus Elena Lotrean, fondator Finnish Teacher Training Centre. 

 

Despre „O Voce pentru Educație” 
„O Voce pentru Educație” este o alianță constituită cu scopul de a contribui la reformarea 

sistemului de învățământ din România, în contextul publicării unui nou proiect de lege a educației 

(2022). Alianța reprezintă o parte a societății civile și este formată din actori relevanți, cu experiență 

și pricepere în educație: organizații non-profit, camere de comerț și grupuri de business. 
sursa: Romania pozitiva, 09 Mai 2022 

 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


