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 Profesorii pot fi sprijiniți la clasă, în procesul de predare-învățare, de primul robot educațional 

interactiv Photon™, care se dezvoltă împreună cu elevii (P) 

 Am fost la un curs pentru profesori la o școală din Londra, iar „marele specialist în educație” 

ne-a trimis pe toți în curtea școlii trei zile la rând 

 Peste 320 de mii de copii au abandonat școala în generațiile care au terminat clasa a VIII-a în 

ultimii 10 ani, un număr echivalent cu populația Clujului (selecții) 

 

 

                                                                         Noutăți  

 
 7 propuneri de îmbunătățire a proiectului de Ordonanță de Urgență pentru 

modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 

 

În urma dezbaterii publice a proiectului Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 prin care se asigură cadrul legal pentru plata/decontarea 

transportului elevilor școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu, la care au participat 

reprezentanți ai Consiliul Național al Elevilor și ai altor asociații ale elevilor, reprezentanți ai 

Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, ai Asociației Comunelor din România, ai 

Avocatului Poporului și ai societății civile, au fost agreate 7 propuneri de îmbunătățire a 

proiectului de act normativ: 

 

 Creșterea de 4 ori a sumei acordate pentru transportul elevilor școlarizați în altă 

localitate decât cea de domiciliu. Astfel, pentru facilităţile de transport acordate elevilor, se 

asigură o sumă forfetară lunară de 60 de lei/lună pentru distanţa de până la 3 km, iar pentru 

https://www.edu.ro/proiect_OUG_74_2022_modificare_LEN_2011
https://www.edu.ro/proiect_OUG_74_2022_modificare_LEN_2011
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distanţele ce depăşesc 3 km, suma de 60 lei/lună se suplimentează cu 6 lei/lună pentru 

fiecare kilometru; 

 În cazul în care costul transportului este mai mare decât suma forfetară, aceasta poate 

fi majorată cu până la 100%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de 

transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz, 

sumele se decontează pe baza documentelor de transport emise de operatorii de transport; 

 În situația în care suma forfetară lunară, majorată cu 100%, nu acoperă cheltuielile 

lunare de transport pe bază de abonament/pachet de bilete (din cauza pacticării unor tarife 

excesive, ajungând până la 30 lei/km/lună, față de alte situații în care tariful este de 3 

lei/km/lună), diferența poate fi decontată din bugetele consiliilor județene; 

 Reglementarea potrivit căreia cuantumul minim să poată fi majorat prin hotarâre a 

Guvernului pentru a asigura flexibilitate în funcție de evoluția situației economice și 

sociale; 

 Asigurarea cadrului legal care să permită autorităților locale să susțină transportul 

școlar specializat de tip curse şcolare pentru transportul de la/până la unitatea de 

învăţământ, pentru toate nivelurile învățământ (primar, gimnazial si liceal); 

 Alocația forfetară este neimpozabilă și nu va fi luată în considerare la calculul 

venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea bursei de studiu 

și/sau bursei de ajutor social; 

 Elevilor cazaţi la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea 

cheltuielilor de transport între localitatea în care studiază și localitatea de domiciliu, din 

bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi, atât pentru 

contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, cât și pentru contravaloarea unei călătorii dus-

întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale. Decontarea se face pe baza 

documentelor de transport. 
sursa: https://edu.ro/comunicat_presa_90_2022_actualzare_proiect_OUG 

 

 

 Proiect ASCEND – informații la zi 
 

După cum știți, proiectul ASCEND este focalizat pe întărirea capacității asociațiilor 

persoanelor cu dizabilități din Europa Centrală și de Est, este inițiat și susținut tehnic de către 

Forumul European al Dizabilității (EDF) și finanțat de Citi Foundation și este implementat în cinci 

țări, de către organizațiile persoanelor cu dizabilități: Bulgaria, Republica Cehă, România, Slovacia 

și Ungaria.  

 

La noi în țară, proiectul ASCEND este realizat de Consiliul Național al Dizabilității din 

România (CNDR), în parteneriat cu Asociația RENINCO România. 

 

A doua întâlnire a Comitetului consultativ al proiectului s-a desfășurat în ziua de 3 

octombrie a.c., la hotel Continental, București. 

 

 Comunicatul de presă care cuprinde toate informațiile despre conținutul discuțiilor poate fi 

consultat pe site-urile celor două organizații  

https://www.fcndr.ro/index.php/2022/10/07/sa-intelegem-necesitatile-si-solutiile-tinerilor-cu-

https://edu.ro/comunicat_presa_90_2022_actualzare_proiect_OUG
https://www.fcndr.ro/index.php/2022/10/07/sa-intelegem-necesitatile-si-solutiile-tinerilor-cu-dizabilitati-din-romania-a-doua-intalnire-a-comitetului-consultativ-al-proiectului-ascend/
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dizabilitati-din-romania-a-doua-intalnire-a-comitetului-consultativ-al-proiectului-ascend/) și 

www.reninco.ro 

 

 

 Apel de aplicații pentru programul “Bine360 - Suntem bine, facem bine” 

 

 Federația Fundațiile Comunitare din România, cu sprijinul financiar 
oferit de People In Need, Cehia demarează programul Bine360- Suntem bine, facem bine pentru a 

susține dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a sprijini refugiați. Bine360 este 

coordonat la nivel național de Federația Fundațiile Comunitare din România și implementat local 

prin Fundația Comunitară Iași. 

 

Programul Bine360 este menit să răspundă nevoilor ONG-urilor care vin în ajutorul refugiaților, în 

special al celor din Ucraina. Prin intermediul acestuia, cele cinci Fundații 

Comunitare din București, Iași, Brașov, Timișoara și Oradea vor contribui la dezvoltarea a cel 

puțin trei organizații din fiecare oraș. Programul va acomoda minim 15 și maxim 20 de organizații. 

Timp de 12 luni, ONG-urile selectate vor beneficia de suport organizatoric, psiho-emoțional și 

financiar pentru se dezvolta  în echipe puternice, reziliente și capabile să susțină refugiații pe termen 

lung.  

 

Ce presupune programul Bine360 - Suntem bine, facem bine? 

1. Creșterea capacității organizaționale a ONG-urilor 
ONG-urile care vor fi selectate vor avea parte de traininguri, workshop-uri, sesiuni de 

mentorat,stabilite în funcție de nevoile fiecărei organizații. La finalul programului va fi realizat un 

plan de învățare și dezvoltare, în timp ce beneficiarii vor avea parte de resurse pentru punerea în 

aplicare a cunoștințelor dobândite. 

2. Acordarea de suport financiar pentru organizațiile selectate în program  
Organizațiile vor beneficia de un prim grant de 6.000 Euro pentru nevoile imediate, care poate fi 

folosit pentru dezvoltarea organizației sau pentru continuarea unor proiecte aflate deja în derulare. 

Ulterior, un al doilea grant în valoare de până la 12.000 Euro va fi acordat pentru proiecte noi sau 

http://www.reninco.ro/
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existente ale fiecărui ONG care sprijină refugiații, în special pe cei din Ucraina. Proiectele vor fi 

implementate, cel târziu, până la 31 iulie 2023.  

3. Acordarea de suport psiho-emoțional pentru echipele ONG-urilor  
Programul Bine360 pune accentul pe dezvoltarea organizațiilor și din punct de vedere psiho-

emoțional. Astfel, ONG-urile selectate vor beneficia  de suport avizat în urma unei analize a 

nevoilor, pentru a menține starea de bine la nivel individual și de echipă. Membri organizațiilor  vor 

beneficia de ședințe de coaching și psihoterapie de echipă și individuale.  

4. Dezvoltarea unei comunități de practică, împreună cu organizații cu misiune similară din 

județele Brașov, Iași, Bihor, Timiș, București/Ilfov. 
Organizațiile  selectate, împreună cu Fundațiile Comunitare implicate vor dezvolta o comunitate de 

practică, suport și învățare. Dacă din această comunitate se va creiona un proiect comun, acesta 

poate fi susținut printr-un grant total în valoare de 20.000 Euro. 

Pentru cine este  programul Bine360? 
Programul se adresează ONG-urilor din București/Ilfov, Iași, Brașov, Timiș și Bihor care sprijină 

refugiații, în mod special cei veniți din Ucraina, și care vor să vină în continuare în ajutorul 

acestora. Pot aplica pentru a fi selectate în program acele organizații neguvernamentale care 

desfășoară, de cel puțin 3 luni, activități/servicii pentru refugiați, în special ucraineni și care își vor 

continua activitățile în acest sens pentru cel puțin încă un an.  

ONG-urile pot aplica pentru programul Bine360 - Suntem bine, facem bine în perioada 6 - 25 

octombrie 2022  

Toate informațiile despre program, lista criteriilor de eligibilitate, formularul de înscriere, precum și 

criteriile de selecție pot fi consultate pe paginile fundațiilor comunitare:  

Fundația Comunitară Iași: https://www.fundatiacomunitaraiasi.ro/programe/bine360 
sursa: www.stiriong.ro, 6 oct 2022 

 

 

 Profesorii pot fi sprijiniți la clasă, în procesul de predare-învățare, de primul 

robot educațional interactiv Photon™, care se dezvoltă împreună cu elevii (P) 

- Advertorial 

 

Editura Diana lansează în România robotul Photon, unul dintre primii roboți educaționali interactivi din 

lume care se dezvoltă împreună cu copilul. Robotul Photon sprijină profesorii în munca lor zilnică la 

școală și este ușor de utilizat datorită aplicațiilor sale intuitive pentru tabletă, PC sau smartphone. 

Robotul este extrem de durabil și gata de utilizare imediat ce este pornit. Doar descărcați gratuit 

aplicațiile online pentru Android sau iOS și puteți începe. 

 

Robotul Photon este un robot interdisciplinar care transmite emoții pozitive de la prima 

interacțiune, deoarece copiii îl asociază cu învățarea și experimentarea prin joc. Echipat cu un set de 

10 senzori, recunoaște zgomotul, obstacolele, distanța, liniile negre, atingerea și lumina. Photon este 

gata de folosire imediat ce este pornit și nu necesită nicio configurație. Doar descărcați aplicațiile 

digitale pentru tabletă, PC sau smartphone și puteți începe. 

 

Cea mai bună utilizare a robotului Photon este prin intermediul kiturilor pedagogice. Kit-urile 

Photon reprezintă un suport didactic complet, gata de utilizare. Acestea conțin planuri de lecții 

https://www.fundatiacomunitaraiasi.ro/programe/bine36
http://www.stiriong.ro/
https://www.edupedu.ro/author/advertorial/
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dedicate și fișe de lucru, toate integrate în aplicații digitale, ușor de utilizat, ce ghidează și susțin 

profesorii la clasă astfel încât elevilor să le fie explicate noțiuni noi într-un mod distractiv și 

atractiv. Photon devine astfel un instrument de predare complet, conceput pentru a lucra cu grupuri 

mari de copii, de la grădiniță până în clasa a XII-a. 

 

Toate produsele Photon au fost dezvoltate în strânsă cooperare cu cei mai importanți experți din 

lume din domeniul educației și psihologiei, iar mii de profesori continuă să găsească noi moduri de 

a folosi robotul în fiecare zi. 

 

Un singur robot, un Curriculum complet 

 

În învățământul preșcolar, Photon poate fi utilizat pentru a prezenta culori, animale sau figuri 

geometrice, pe când în învățământul primar, gimnazial și liceal, robotul poate fi folosit în predarea 

materiilor precum matematica, istoria, geografia, fizica, limbile străine sau programarea. Cu 

ajutorul kit-urilor pedagogice Photon, copiii dobândesc competențe de bază, iar profesorii pot 

extinde lecțiile din Curriculum. În plus, kiturile Photon pot fi utilizate pentru a ajuta copiii cu 

tulburări din spectrul autist și pe cei cu alte tulburări cognitive și socio-emoționale. 

 

Photon poate fi folosit de orice profesor, chiar și fără cunoștințe tehnice sau pregătire prealabilă. 

Profesorii au la dispoziție planuri de lecție special pregătite de experți internaționali în educație și 

pot crea propriile lecții. Utilizând Photon la clasă, elevii vor dobândi abilități precum rezolvarea de 

probleme, gândirea critică, gândirea algoritmică și creativitatea. 

 

Photon este, de asemenea, un instrument excelent care poate fi folosit în jocurile de grup în vederea 

consolidării operațiilor matematice și memorării numerelor sau explicării conceptelor de energie 

sustenabilă sau inteligență artificială. 

 

 
 

Editura Diana susține procesul de învățare individual sau integrat prin kituri digitale și softuri 

educaționale online cu acces gratuit și încurajează utilizarea instrumentelor didactice moderne 

dotate cu inteligență artificială. Când sunt utilizate corect, ele ajută la dezvoltarea unui obicei de 

învățare pe tot parcursul vieții și joacă un rol cheie în modelarea abilităților cognitive și lingvistice. 
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sursa: https://www.edupedu.ro/profesorii-pot-fi-sprijiniti-la-clasa-in-procesul-de-predare-invatare-de-primul-robot-

educational-interactiv-photon-care-se-dezvolta-impreuna-cu-elevii-p/ 

 

 

 Am fost la un curs pentru profesori la o școală din Londra, iar „marele 

specialist în educație” ne-a trimis pe toți în curtea școlii trei zile la rând 
 

 

Am fost cândva la un curs pentru profesori din toată lumea, ținut de specialiști renumiți în educație, 

într-o şcoală din Londra. 

Pentru că plătisem o groază, îmi pregătisem pix şi hârtie multă, ca să notez cât mai multe, deci să 

merite învățătura. 

Marele specialist care a deschis ziua a vorbit 15 minute, după care ne-a invitat să stăm în curtea 

şcolii, pe lângă pereți, ca umbrele, şi să urmărim copiii. Nu o zi, nu două, ci trei. Uneori şi în ploaie. 

M-au apucat toate furiile pe tehnicile astea vestico-modernistico-revoluţionare şi am stat ceva 

vreme îmbufnată că nu mi se predă nimic de banii ăia mulţi. 

După ce am epuizat cârcoteala interioară, am cedat şi-am urmărit cu atenție. Am notat ce am văzut 

timp de trei zile la rând. În tăcere, fără să schimbăm opinii, că aşa era impus exerciţiul. Mi-a trebuit, 

desigur, mai multă hârtie decât estimasem. 

 

 
Foto: Profimedia Images 

 

La final, alături de alți 25 de profesori din toată lumea am mai stat încă trei zile să vorbim despre ce 

am observat. Expertul a mediat discuția și a venit, la final, cu toate cele – cu studii, cu cercetări, cu 

ce credeam că am nevoie să știu de la început. 

A fost cel mai dens curs din viaţa mea. Deschizător de ochi. Ochii din cap, ochii din inimă, ochii 

din plex şi din viscere. Ochii fără judecată şi proiecții inutile. 

 

În curtea şcolii e toată viața, în toate formele ei de putere, de dinamică a puterii, de comunicare 

verbală şi nonverbală, de expresivitate, de energie. Curtea şcolii e laboratorul societăţilor actuale şi 
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viitoare. Este suma tuturor umbrelor parentale, a programărilor emoţionale şi culturale. Multe tipare 

se repetă dincolo de personalităţile distincte ale unui copil sau altuia. Apar ca forţe naturale ale 

vieţii - antagonice sau în armonie.  

Una dintre cele mai revelatoare lecţii a fost despre conflictele copiilor. Sâmburele lor este puterea 

fiecăruia de a-şi trasa limite personale în ochii celorlalți. Între copii asta se face discret, din priviri 

sau direct, impetuos - "Nu vreau eu şi basta!". 

Copiii nu cer permisiunea de a intra în joc, nici nu o oferă altuia. Intră în grup cine poate să adere 

natural la energia jocului, venind direct cu o idee sau asumându-şi instant un rol. 

 

Copiii prea dominatori nu sunt priviți cu ochi buni. Colegii lor nu apreciază deloc un şef de aceeaşi 

vârstă. 

Copiii care intră des în încurcături sau conflicte vor să fie buni şi iubiți, dar nu ştiu cum încă. Cele 

mai multe gesturi de agresivitate sunt descărcări infantile ale nevoii de conectare, mai ales în 

intervalul 5-9 ani. 

Grupurile de fete exersează, în ceartă, tema prieteniei exclusive, deci a fidelității. Își inventează 

secrete, pe care le trădează cu înfrigurată și satisfăcătoare anticipație. Indiferent de etnie, religie sau 

standard economic al familiei, ele țes tiparele manipulării din umbră. 

Bāieții îşi dispută mai ales supremaţia fizică, pe teren. Pentru ei, a pierde este echivalentul morții. 

Reflexele de respingere a celor mai puțin atletici sunt primare, neconștiente, fără răutăți calculate. 

Confruntările lor sunt deschise, pe șleau. 

Și fetele, și băieții resimt în egală măsură, în fiecare zi, frica de a rămâne fără prieteni și teama de a 

fi respinși. Frica de a fi exclus din trib, de a fi aruncat dincolo de zidurile cetății este foarte activă la 

nivel instinctual și motivează majoritatea comportamentelor bune sau mai puțin bune. 

Sunt excluși natural copiii care tind să se victimizeze imediat, fără să lupte puțin, cu umor sau 

vehemenţă, pentru poziția lor. Cei care se retrag şi aşteaptă bosumflați să fie invitaţi la joc nu sunt 

aproape niciodată observați de alții. Bosumflarea e o strategie care funcționează doar cu adulții. 

Dinamica unui conflict vechi, repetitiv, nu poate fi oprită prin ceartă de adult, nici prin dreptatea 

împărţită autoritar de acesta. Ci numai observând pattern-urile relaționale şi intervenind înainte de 

momentul declanşator al conflictului obișnuit. Mereu există un trigger vizibil care prinde doi copii, 
de pildă, într-un tipar de acţiune nedorită, pe care aceștia nu îl pot conștientiza. Soluția unor 

conflicte cronicizate este întâi observația de la distanță, apoi intervenția repetată înainte de secunda 

în care lucrurile încep să alunece la vale. 

 

Toți copiii vor să aparţină, să aibă prieteni. Unii găsesc calea natural, alții au nevoie de sprijin. 

O școală bună pune efort pedagogic în clase și în pauze, deopotrivă. 

Copiii au nevoie să le fii martor jocului și să poți interveni inteligent, digerând împreună cu ei 

impulsuri, neînțelegeri naturale, mecanisme automate ale umanității. Din conflict am evoluat cu 

toții. 

Avem nevoie, când suntem mici, să ne jucăm liber. Supravegherea adultă nu poate fi de tip 

”elicopter”, ci de ”vas” care ține toată energia spontană a jocului și, implicit, a conflictului - cu 

prezență discretă și activă în același timp. Cu înțelepciunea de a sta un pas în spate acolo unde e 

natural ca ei să învețe autoreglarea, și resortul imediat de a interveni direct acolo unde au nevoie de 

o călăuză. 
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Morala nu funcționează niciodată transformator. Nici disciplinarea lor. Pedepsele, condiționările 

sau consecințele au efect pe termen scurt, fără să modeleze comportamente mai bune cu adevărat. 

Doar mai ferite de ochiul polițaiului. 

Copiii știu ce e bine și ce e rău, numai nu reușesc să își autoregleze pornirile. 

 

De cele mai multe ori, autoreglajul depinde de mediul de acasă. Școala trebuie să aibă o echipă de 

oameni pregătiți și înțelepți care lucrează și cu familiile. De fapt, rolul școlii este să traseze clar, și 

pentru părinți, și pentru cadrele didactice, distincția între conflicte naturale – ca parte a procesului 

de maturizare - și conflictele care țâșnesc din relații familiale disfuncționale. Aici suferă mai toate 

școlile din lume, pentru că niciodată nu au suficient de mulți specialiști pregătiți să medieze 

terapeutic relația între profesori, copii și părinți. Ca niciodată în istoria omenirii, anxietatea se 

răspândește pandemic în rândul copiilor. Familiile, la rândul lor, spun studiile, sunt din ce în ce mai 

deconectate de la instinctul natural de ghidare a copiilor. 

Limitele personale pe care și le trasează sănătos copiii, în interacțiune, sunt mult influențate de 

limitele adulților: ce roluri își asumă ei, cu câtă claritate și responsabilitate. 

 

Curţile şcolilor sunt cel mai intensiv curs de pregătire pedagogică și sociologică - dacă ştii să vezi 

copiii cu toți ochii tăi, nu din resorturile fricilor şi al judecăților personale. Să supraveghezi copiii la 

joacă este și o formă de dezvoltare personală a ta, ca adult: înveți distincția între conștient și 

inconștient, între programele naturii umane și programarea socială, între disfuncționalitate cronică 

și cea organică, între înțelepciune și reactivitate. 

Locuiesc, prin natura meseriei, printre copii, în curtea școlii, 10 ore pe zi, de vreo 25 de ani și mai 

bine. Este locul cu cele mai multe oglinzi – personale, sociale, culturale, politice chiar. Tot aici, în 

curtea școlii, mă văd adesea cu părinții lor pe teme legate de evoluția școlară, dar mai ales de 

gestionarea conflictelor între copii. Pentru că părinții sunt reactivi și pentru că ei nu au harta 

completă a interacțiunii la diferite vârste, nu pot decât să respir adânc și să îi ajut să vadă lucrurile 

dincolo de fricile sau orgoliile de moment. 

 

Pentru relațiile bune între copiii din curtea școlii, cel mai bine funcționează: 
o Supravegherea adultă, conștientă și neinvazivă; 

o Consilierea sistematică a familiilor pe tema dinamicii relaționale, la vârste și etape diferite; 

o Prezența consilierilor școlari și a psihologilor în echipa oricărei școli; 

o Povestea și jocul de rol, în reglare și vindecare.  

 

Recent, am descoperit și recomandat cărțile Olinei Ortiz {https://edituraunivers.ro/collections/olina-

ortiz}, la finalul cărora am adăugat mereu câte două pagini de jocuri, activități și sugestii pentru 

părinți și profesori. Multe dintre poveștile autoarei, apărute la Editura Univers, vorbesc copiilor, 

sugestiv și necicălitor, despre acest cerc al limitelor personale în relație cu ceilalți. Despre ele și 

despre cum pot fi un instrument în școli și acasă am comentat mai pe larg în ghidul ”Copilul tău 

citește” {https://edituraunivers.ro/products/copilul-tau-cite%C8%99te}. 
sursa: www.republica.ro, 29 sept 2022, autor Oana Moraru 

 

https://edituraunivers.ro/collections/olina-ortiz
https://edituraunivers.ro/collections/olina-ortiz
https://edituraunivers.ro/products/copilul-tau-cite%C8%99te
https://edituraunivers.ro/products/copilul-tau-cite%C8%99te
https://edituraunivers.ro/products/copilul-tau-cite%C8%99te
https://edituraunivers.ro/products/copilul-tau-cite%C8%99te
http://www.republica.ro/
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 Peste 320 de mii de copii au abandonat școala în generațiile care au terminat 

clasa a VIII-a în ultimii 10 ani, un număr echivalent cu populația Clujului / În 

mediul rural o cincime dintr-o generație „se pierde” în primii 8 ani de școală (selecții) 

 

Peste 14% dintre generațiile elevi de până care au ajuns în clasa a VIII-a, în ultimii 10 ani – perioada 

2010-2020 – au abandonat școala, potrivit rapoartelor anuale privind starea învățământului, ale 

Ministerului Educației 

(https://edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2021/Transparenta/Stare%20invatamant/Rapor

t_stare_invatamant_preuniversitar_RO_2020_2021.pdf).  Înseamnă peste 323.600 de elevi. Este 

echivalentul populației unui oraș cât Iași sau Cluj-Napoca, copii dintre care unii dintre au ajuns adulți 

între timp, care nu au terminat nici măcar opt clase. Situația este și mai dificilă în mediul rural, unde unul 

din 5 elevi nu ajunge să termine clasa a VIII-a. 

 

Numărul celor care au abandonat poate fi echivalat cu 12.944 de clase a câte 25 de elevi fiecare, 

clase în care statul a eșuat să livreze serviciul public de Educație, garantat prin Constituție.  

 

În tabelul de mai jos sunt datele Ministerului Educației care arată câți elevi au intrat în clasa I în 

perioada 2003-2012 și câți au absolvit clasa a VIII-a din generațiile respective. Ministerul Educației 

îi scade pe cei rămași repetenți în clasa a VIII-a și rezultă procentul și numărul elevilor care au 

abandonat. 

 

Anul școlar 

al intrării în 

clasa I 

Elevi intrați 

în ciclul 

primar 

Anul școlar al 

absolvirii 

clasei a VIII-a 

Absolvenți 

de clasa a 

VIII-a 

Repetenți 

în clasa a 

VIII-a 

Abandonul 

școlar 

cumulat în 

ciclurile 

primar și 

gimnazial (%) 

Elevi care 

au 

abandonat 

școala, din 

total elevi 

înscriși cu 8 

ani în 

urmă* 

2003/2004  287.552 2010/2011  227.369 4888 19,2 55.210 

2004/2005  227.850 2011/2012  183.315 5081 17,3 39.418 

2005/2006  226.324 2012/2013  183.312 5817 16,4 37.117 

2006/2007  220.489 2013/2014  182.600 5967 14,5 31.970 

2007/2008  221.185 2014/2015  184.353 6558 13,7 30.302 

2008/2009  212.022 2015/2016  177.651 6880 13,0 27.563 

2009/2010  203.895 2016/2017  169.298 6485 13,8 28.137 

2010/2011  203.926 2017/2018  170.528 6386 13,2 26.918 

2011/2012  206.055 2018/2019  174.473 6379 12,2 25.138 

2012/2013  202.134 2019/2020  176.557 3749 10,8 21.830 

Total / medie 2.211.432  1.829.456 58.190 14,4 323.603 

Sursa: Ministerul Educației. Date calculate pe baza informațiilor INS, 2004-2021 

*Inclusiv cazurile de deces, migrație, exmatriculare, precum și elevii cu situația școlară 

neîncheiată 

https://edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2021/Transparenta/Stare%20invatamant/Raport_stare_invatamant_preuniversitar_RO_2020_2021.pdf
https://edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2021/Transparenta/Stare%20invatamant/Raport_stare_invatamant_preuniversitar_RO_2020_2021.pdf
https://edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2021/Transparenta/Stare%20invatamant/Raport_stare_invatamant_preuniversitar_RO_2020_2021.pdf
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Observație: Au fost luați în calcul elevii din învățământul de masă și din cel special. Pentru 

învățământul primar sunt luați în calcul toți elevii, indiferent de forma de învățământ, iar pentru 

gimnaziu datele se referă numai la forma de învățământ de zi. 

 

Abandonul școlar este o molimă a sistemului educațional românesc, iar la sat indicii de abandon 

sunt uriași. Aproape o cincime (19,7%) dintr-o generație școlară (cohortă) se pierde pe parcursul 

învățământului primar și gimnazial în mediul rural, comparativ cu numai 4,9% în mediul urban, mai 

arată rapoartele oficiale. 

 

Cu o strategie de părăsire timpurie a școlii în sertar, adoptată din 2015 (HG nr. 417/2015 pentru 

aprobarea Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România, publicata in MO nr. 

439 din 19.06.2015)  și care ar fi trebuit să scadă mult mai mult abandonul școlar, autoritățile se 

chinuie să lupte cu acest flagel. Recent au anunțat Programul Național pentru Reducerea 

Abandonului Școlar, finanțat din PNRR, dar până acum banii nu au ajuns în școli, cu toate că 

programul e anunțat și aprobat din aprilie, lista de școli bătută în cuie de atunci, au fost semnate 

contractele de finanțare pentru majoritatea celor 1.400 de unități de învățământ implicate abia în 

urmă cu o săptămână. 

 

Există însă programe de reducere și chiar de eradicare a abandonului școlar care dau rezultate foarte 

bune în școlile publice, cel puțin asta susțin profesorii implicați în acestea – proiectele sunt aplicate 

de organizații neguvernamentale care finanțează programe de tip after school care includ masa 

caldă, pregătire suplimentară și orientare școlară. 

 

Profesorii din două sate din județul Neamț – Vaduri și Bistrița – au reușit să stârpească abandonul 

din școlile în care predau. Au avut parte de sprijinul Fundației „Nouă ne pasă” care a înființat în 

cele două școli centre de pregătire pentru elevi. Rețeta lor e simplă – finanțează masa caldă pentru 

elevi, iar profesorii adună la orele suplimentare pe care le organizează în școală, după cursuri, elevii 

aflați în risc educațional și social. 

 
Dragoș Nistor, de exemplu, a aflat de la doamna dirigintă despre „orele de pregătire”, așa cum le 

spun copiii. Știa că mai rămâne în clasă, după orele normale, încă două ceasuri și că nu va sta acolo 

pe nemâncate, pentru că era și o masă caldă asigurată. „Aveam emoții mereu că nu știu să răspund 

corect și nu prea ridicam mâna la Matematică”, spune Dragoș pentru Edupedu.ro. După doi ani de 

lucru suplimentar la centru, alături de profesoarele sale, a reușit să ia note bune la Evaluarea 

Națională, să meargă la liceu și acum e în fața unei noi provocări pe care o privește de această dată 

cu mare încredere în forțele lui: anul viitor are bacalaureatul și vrea să meargă la Facultatea de 

Autovehicule Rutiere.  

 

„Cel mai mare câștig este faptul că vin la școală cu drag, se simt valorizați”, spune despre elevii săi 

coordonatoarea Centrului din comuna Vaduri, profesoara Daniela Semian. Aceasta a explicat 

Edupedu.ro că dezinhibarea pe care elevii o au atunci când înțeleg ceea ce le predau profesorii, după 

câteva ore petrecute în programul suplimentar, le dă acestora siguranță și îi face să fie mult mai 

implicați în activitatea de la școală.  

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2015/Strategie-PTS/Strategia-PTS-2015.pdf
https://www.nouanepasa.ro/centre-after-school/scoala-vaduri-judetul-neamt
https://www.nouanepasa.ro/centre-after-school/scoala-bistrita-judetul-neamt
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În mod natural vin și rezultatele atunci când copiii simt că au un partener de nădejde și un sprijin 

real în cadrele didactice. „Aici nu suntem așa de formali”, spune profesoara, arătând diferența între 

ce poate face un profesor la clasă, cu toți elevii, ce ar trebui teoretic să facă și ce reușește cu o grupă 

în programul de pregătire de după orele de școală.  

 

„În clasă poate unii se simt jenați să răspundă, nefiind sigur pe ei și ceilalți copii chicotesc sau își 

dau coate. Aici, la Centru, faptul că sunt tot timpul încurajați și pentru că nu există „nu știu”, „nu 

pot”, pentru ei înseamnă mult curaj. Iar ceea ce se simte după un an de centru se vede în atitudinea 

de la clasă, pentru că nu mai sunt inhibați, prind curaj să răspundă”, spune Daniela Semian.  

 

Programe ca acesta sunt finanțate din donații și reușesc să rezolve probleme fundamentale pe care 

autoritățile doar le problematizează public în ultima vreme, de zeci de ani. Recent au anunțat 

extinderea programului masa caldă care încă nu a început să fie derulat în cele 300 de școli, fiind în 

proceduri de licitație. Programul Scoala după școală pentru orele remediale a murit după terminarea 

fondurilor europene, în iunie 2021, iar banii pentru profesorii participanții nu au fost încă plătiți 

integral. 
sursa:edupedu, autor Mihai Peticilă, 8 octombrie 2022 

 

 

 
 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

https://www.emag.ro/lps/nouanepasa
https://www.edupedu.ro/author/mihai/

