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Prima etapă a analizei a constat în identificarea acelor documente programatice și normative care ar 

putea direcționa sau ar putea oferi niște jaloane pentru procesul de integrare a tehnologiei în educație. 

Și fiindcă România, ca stat membru al Uniunii Europene, are obligația de a ține seama sau de a 

transpune la nivel național eventualele documente comunitare, am pornit chiar de la acest context 

european. 

În ciuda obligațiilor pe care le are, România eșuează adeseori în transpunerea la nivel național 

a unor abordări europene. Acest lucru se întâmplă nu numai în domenii cu componentă economică, ci 

și în educație, unde România nu reușește în primul rând să respecte recomandările europene privind 

asigurarea unei finanțări adecvate sistemului de învățământ. Însă, referitor la subiecul nostru în mod 

particular, prin compararea celor două contexte normative, se va putea observa că, deși instituțiile 

europene fac eforturi majore de impulsionare a digitalizării educației, implementarea și abordările 

deficitare de la nivel național reprezintă piedica majoră în schimbarea de paradigmă în învățământul 

preuniversitar românesc. 

 

 

§3.01. Contextul european 
 

La începutul lui octombrie 2017, cu ocazia lansării lui SELFIE, un instrument menit să sprijine școlile 

în folosirea tehnologiilor digitale, comisarul european pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport, Tibor 

Navracsics, afirma că, „în viitor, 9 din 10 locuri de muncă vor necesita abilități digitale”, iar rolul 

școlilor este acela de a echipa elevii cu „setul corect de abilități de la bun început”.
1
 Cuvintele 

funcționarului european nu sunt deloc departe de nevoia reală pe care o vor resimți din ce în ce mai 

mult elevii și studenții europeni. O spun toate studiile de foresight privitoare la evoluția tehnologică a 

economiei, în care roboții vor prelua din ce în ce mai multe din activitățile noastre lucrative, casele în 

care locuim vor fi dotate cu o multitudine de soluții de automatizare, iar mașinile autonome vor câștiga 

teren în defavoarea mijloacelor clasice de transport. 

 Declarația comisarului european nu trebuie înțeleasă ca o îngrijorare cu privire la viitorul 

elevilor din Uniunea Europeană, ci mai degrabă ca o preocupare constantă și coerentă din partea 

Comisiei Europene pentru a asigura un cadru de promovare a competențelor digitale și accesului liber 

la Internet. Nu la fel stau lucrurile cu Parlamentul European, care, într-o analiză proprie, afirma cu o 

oarecare disperare că 45% din populația UE, respectiv 37% din forța de muncă disponibilă în statele 

membre nu au suficiente abilități digitale, iar dintre cei lipsiți de abilități digitale 42% nu au un loc de 

muncă.
2
 

 Elementul comun al tuturor declarațiilor și documentelor europene este reprezentat de 

interesul major pentru impactul pe care educația îl are asupra „capitalului uman, angajabilității și 

competitivității” la nivelul Uniunii. Cu alte cuvinte, atât Comisia Europeană și experții săi, cât și 

Parlamentul European privesc problema educației, și în special cea a digitalizării sistemului de 

învățământ, ca fiind strâns legată de ceea ce ei numesc „Piața Unică”. 

În 2015, Comisia Europeană a extins ideea de „piață comună” (European Single Market), care 

garantează libertatea de mișcare a bunurilor, capitalurilor, serviciilor și forței de muncă în interiorul 

Uniunii, propunând o politică europeană care să adreseze spațiul digital și cel al comunicațiilor. Așa a 

apărut conceptul de „Piață Unică Digitală” (Digital Single Market), care este parte din Agenda 

Digitală pentru Europa 2020. În cei mai simpli termeni, politica privind Piața Unică Digitală 

presupune o reformare a legislației europene în diverse domenii (protecția datelor cu caracter personal, 

                                                      
1 Url: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/are-schools-making-most-digital-technologies, ultima accesare: 2019-08-20. 
2 Digital Skills in the EU Labour Market; Parlamentul European, ianuarie 2017. Url: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595889/EPRS_IDA(2017)595889_EN.pdf, ultima accesare: 

2019-08-20. 
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drepturile de proprietate intelectuală, audio-vizual, emarketing etc.), precum și angajamente din partea 

statelor membre cu privire la conectivitatea cetățenilor europeni la Internet și accesul la servicii 

publice digitale (e-health, e-justice, e-procurement etc.). 

 

 Tabel 3.01.a. Documentele programatice emise de Comisia Europeană 

Titlu 
Tip 

document 
ID 

Data 

adoptării 

Regândirea educației: investiții în competențe pentru 

rezultate socio-economice mai bune 

Comunicare COM(2012) 669 20.11.2012 

Regândirea educației: Analiza pe țări Partea I Document 

de lucru 

SWD(2012) 

0377 

20.11.2012 

Deschiderea educației: Metode inovatoare de predare și 

învățare pentru toți, facilitate de noile tehnologii și de 

Resursele Educaționale Deschise 

Comunicare COM(2013) 654 25.09.2013 

Analiza și cartografierea metodelor inovatoare de predare 

și învățare pentru toți prin intermediul noilor tehnologii și 

al Resurselor Educaționale Deschise din Europa – 

Însoțitoral documentului „Deschiderea Educației”  

Document 

de lucru 

SWD(2013) 341 29.09.2017 

O nouă Agendă pentru Competențe în Europa. Să lucrăm 

împreună pentru consolidarea capitalului uman, a 

capacității de inserție profesională și a competitivității 

Comunicare COM(2016) 381 10.06.2017 

Dezvoltarea școlilor și calitatea excelentă a predării 

pentru un început bun în viață 

Comunicare COM(2017) 248 20.05.2017 

Comunicarea privind Planul de Acțiune pentru Educație 

Digitală 

Comunicare COM(2018) 22 17.01.2018 

 

 Tabel 3.01.b. Alte documentele relevante ale Comisiei Europene 

Titlu 
Anul 

adoptării 

Anchetă în școli: TIC în educație. Analiză comparativă a accesului, a utilizării și a atitudinilor 

față de tehnologie în școlile din Europa 

 

Un document de reflecție privin digitalizarea, capacitatea de inserție profesională și 

incluziunea. Rolul Europei 

2017 

Cadrul european al competențelor digitale pentru cetățeni (DigComp 2.1) 2016, 2017 

Cadrul european al competențelor digitale pentru educatori (DigCompEdu) 2017 

Cadrul european pentru organizații educaționale competente din punct de vedere digital 

(DigCompOrg) 

2018 

Politici privind educația digitală în Europa și dincolo de ea. Principii cheie privind design-ul 

pentru politici mai eficace (DigEduPol) 

 

TIC în muncă: comeptențe digitale la locul de muncă 2016 

Blockchain în educație 2017 

   

 Cadrul normativ european este delimitat de mai multe comunicări ale Comisiei Europene către 

Parlamentul European, Consiliul European, Comitetul Economic și Social European și către Comitetul 

regiunilor, documente ce regândesc educația în tendințele ecomomice, sociale și tehnologice actuale, 

în pas cu procesul de digitalizare dictat de tehnologiile noi și emergente. Întrucât evoluția tehnologică 

și-a pus amprenta adânc pe partea economică și socială a comunităților de pretutindeni, instituțiile 

europene au simțit nevoia de a regândi rolul educației și de trasa direcții comune de acțiune astfel încât 

sistemele naționale de învățământ să răspundă noilor provocări de pe piața muncii. În această 
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abordare, școala trebuie să țintească dezvoltarea componentei digitale, prin dotarea cu echipamente 

performanțe și prin perfecționarea cadrelor didactice care trebuie să-și dezvolte competențe digitale 

necesare utilizării tuturor acelor instrumente digitale care sunt necesare creșterii calității predării și, 

finalmente, educării beneficiarilor direcți ai învățământului.  

 Pentru a avea un cadru european comun, așa cum s-a întâmplat și în cazul competențelor 

lingvistice, Comisia Europeană a elaborat în anul 2012 un prim document, sub forma unei comunicări, 

în care și-a propus regândirea educației prin investiții făcute în competențe care să ducă la obținerea 

unor rezultate socio-economice mai bune. Astfel, în noiembrie 2012, la Strasbourg, acest prim 

document își propunea dezvoltarea competențelor pentru secolul XXI, educația fiind considerată „un 

activ strategic pentru creșterea economică”, pe fondul unei crize economice la nivel global și în 

contextul unei slabe pregătiri a forței de muncă.  

 Documentul în cauză înregistrează nevoia acută a unui personal înalt calificat și necesitatea 

dezvoltării competențelor pentru creșterea economică a Europei, subliniind că la momentul respectiv, 

adică anul 2012, situația educațională se prezintă în tonuri sumbre, școala europeană de educație și 

formare profesională neoferind competențe adecvate inserției pe piața muncii. În același ton, în 

document se constată existența unor probleme care persistă în ultimele decade: abandonul școlar 

timpuriu, competențe insuficiente de citire, un procent ridicat al adulților cu un nivel scăzut de 

educație, participare aproape inexistentă la programe de învățare pe tot parcursul vieții, precum și 

probleme care generează o slabă pregătire a forței de muncă, determinând rezultate socio-economice 

scăzute la nivel european.   

 Întrucât digitalizarea presupune tehnologizarea multora dintre procesele de producție, Comisia 

Europeană consideră că se impune dezvoltarea tuturor acelor competențe care ajută la creșterea 

gradului de profesionalizare digitală a forței de pe piața europeană a muncii, mai ales că ”până în 

2020, 20% de noi locuri de muncă vor necesita cunoștințe la un nivel mai ridicat”.
3
 Progresul 

tehnologic impune și un progres educațional, astfel că furnizorii de forță de muncă trebuie să ofere 

toate condițiile tehnice și umane pentru a crește competitivitatea.   

 Comisia și-a propus prin acest document să forțeze statele membre să investească mai mult în 

dezvoltarea competențelor transversale necesare atingerii unor standarde ridicate și depășirii cu succes 

a tuturor fluctuațiilor înregistrate pe piața muncii, în dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, 

în promovarea formării la locul de muncă, dar și să încurajeze parteneriatele între instituții publice și 

private. Gândirea critică, capacitatea de a lua inițiativă, de a rezolva probleme și de a colabora, 

compentențele antreprenoriale, competențele STEM, dar și compentențele lingvistice sunt toate 

aspecte pe care educația din școală trebuie să le formeze pentru ca indivizii să poată face mai ușor față 

noilor nevoi economice. Cererea de personal calificat și înalt calificat nu este acoperită în bună măsură 

de oferta absolvenților de instituții profesionale și superioare, iar pentru rezolvarea acestui deficit 

Comisia propune numeroase soluții printre care încurajarea stagiilor de formare și ucenicie la locul de 

muncă sau recunoașterea titlurilor academice. 

 Un rol important în creșterea economică este identificat de Comsia Europeană ca fiind cel al 

dezvoltării competențelor digitale și exploatarea resurselor educaționale accesibile permanent și gratuit 

pentru învățare, instrumentele digitale oferind posibilitatea unei învățări mai eficiente și a unei educații 

dincolo de formatele și frontierele sale tradiționale. Noile moduri de învățare, dar și de predare oferă 

profesorului oportunitatea de a-și crea propriul conținut didactic în concordanță cu nevoile 

educaționale ale elevilor săi, iar elevului oportunitatea de a accesa informații în timp real dincolo de 

frontierele propriei țări. Totuși, pentru aceasta este nevoie de acces la Internet, de disponibilitatea 

instrumentelor și a conținutului educaționale bazate pe TIC. Comisia remarcă inechitatea în această 

privință între diferitele state membre UE și recomandă: 

                                                      
3 COM (2012) 669, p. 2. 
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„1. sprijinirea cadrelor didactice care să își îmbunătățească nivelul de pregătire și calitatea 

predării în concordanță cu noile tehnologii pe care să le integreze în procesul educațional, 

de la predare și până la evaluare; 

2. finanțarea educației pentru furnizarea de servicii de educație de înaltă calitate; 

3. încurajarea partneriatelor pentru identificarea corectă a nevoilor economice ale pieței și 

armonizarea conținutului educațional în concordanță cu acestea și dezvoltarea 

competențelor necesare creșterii economice.” 

În cadrul aceluiași document, Comisia identifică o listă de șase priorități
4
 pentru statele 

membre, care vin în sprijinul măsurilor pentru ocuparea forței de muncă și care reprezintă de fapt 

acțiuni-cheie pentru redresarea problemelor fundamentale ale educației: 

„1. promovarea excelenței în învățământ profesional și tehnic; 

2. îmbunătățirea rezultatelor grupurilor de elevi cu risc ridicat de părăsire timpurie a școlii 

și cu un nivel scăzut de competențe de bază; 

3. consolidarea ofertei de competențe transversale care sporesc șansele de angajare, precum 

inițiativa antreprenorială, competențele digitale și limbile străine.  

4. reducerea numărului de adulți slab calificați.  

5. intensificarea utilizării învățării bazate pe TIC și a accesului la OER de înaltă calitate.  

6. revizuirea și consolidarea profilului profesional al tuturor profesiilor didactice.” 

Privitor la recomandările Comisiei Europene, pentru o mai bună utilizare a instrumentele TIC 

și a resurselor deschise acestea se concentrează pe acțiuni-cheie legate de: 

„a. modernizarea infrastructurii TIC a școlilor; 

b. sprijinirea predării și a practicilor de evaluare bazate pe TIC; 

c. promovarea transparenței în privința drepturilor și obligațiilor utilizatorilor de conținut 

digital; 

d. instituirea unor mecanisme pentru validarea și recunoașterea aptitudinilor și a 

competențelor dobândite prin intermediul resurselor educaționale accesibile permanent și 

gratuit; 

e. sprijinirea instituțiilor de învățământ și formare profesională în demersul de adaptare a 

modelelor lor de afaceri la apariția resurselor educaționale accesibile permanent și gratuit.” 

 Ceea ce se remarcă la comunicarea din 2012 este abordarea comprehensivă: la provocările 

actuale și viitoare, răspunsul instituțiilor europene și naționale trebuie să privească o serie de elemente 

care împreună contribuie la schimbare, fără ca unul sau altul dintre ele să aibă prioritate față de restul. 

Pe de altă parte, investiția în infrastructura TIC este legată în mod direct de investiția în dezvoltarea 

competențelor digitale și de cea în programe de învățare pe tot parcursul vieții. 

 

 Un an mai târziu, în 2013, Comisia Europeană publică o nouă comunicare, intitulată cât se 

poate de sugestiv „Deschiderea educației: Metode inovatoare de predare și învățare pentru toți, 

facilitate de noile tehnologii și de Resursele Educaționale Deschise”. La această comunicare se 

observă faptul că tehnologia și resursele educaționale sunt înțelese nu ca soluții la problemele cu care 

se confruntă piața muncii ori sistemul educațional, ci ca „oportunități [subl.n.] de remodelare a 

educației din UE”. În acest sens, documentul stabilește măsuri concrete la nivel european și național 

pe 4 linii directoare: 

„- sprijinirea instituțiilor de învățământ, a profesorilor și cursanților în demersul de 

dobândire a competențelor și metodelor de învățare digitale; 

                                                      
4 COM (2012) 669, pp. 16-17. 
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- sprijinirea dezvoltării și disponibilității resurselor educaționale deschise; 

- conectarea sălilor de clasă și utilizarea de dispozitive digitale și de conținut digital; 

- mobilizarea tuturor părților interesate (profesori, cursanți, familii, parteneri economici și 

sociali) pentru a modifica rolul tehnologiilor digitale în instituțiile de învățământ.” 

 În comunicare se menționează faptul că sistemele naționale de învățământ din statele membre 

nu sunt pregătite „să țină pasul cu societatea și cu economia digitală” în timp ce elevii și studenții 

așteaptă mai multă personalizare de la școlile și universitățile în care se află. Cifrele privind accesul la 

tehnologie în context educațional furnizate de comunicare nu sunt de natură să creeze o imagine 

optimistă, ci, dimpotrivă, să reliefeze un nou decalaj în interiorul UE, și anume decalajul digital, între 

cei care au acces și cei care au acces la învățământul bazat pe tehnologie.”
5
  

 Comunicarea enumeră o serie de măsuri sau acțiuni dezirabile (vezi tabel 3.01.c), dar nu se 

oprește aici. Ea stabilește mecanisme (de genul Erasmus+, Orizont 2020 sau precum platforma Open 

Education Europa) prin care să fie implementate acele măsuri și acțiuni. Pe lângă acestea, Comisia își 

propunea „să elaboreze instrumente de măsurare și indicatori pentru monitorizarea mai îndeaproape a 

integrării TIC în instituțiile de învățământ și de formare profesională și să realizeze anchete cantitative 

la nivel european”.
6
 

 

 Tabel 3.01.c. Măsurile prevăzute de COM (2013) 654 

Domeniul de 

intervenție 
Măsurile propuse 

1. Mediile de învățare 

deschisă 

Prin noile programe Erasmus + și Orizont 2020, Comisia va: 

• Sprijini instituțiile de învățământ la dezvoltarea unor noi modele de afaceri și 

educaționale și la lansarea cercetării la scară largă și a abordării pedagogice 

inovatoare cu caracter experimental, precum și la elaborarea de programe și 

evaluarea calificărilor; 

• Sprijini dezvoltarea profesională a profesorilor cu ajutorul cursurilor 

deschise online, conform angajamentelor asumate în temeiul Marii coaliții ]n 

favoarea locurilor de muncă din sectorul digital și prin crearea unor noi 

platforme europene pentru comunitățile de practică ale profesorilor, precum și 

prin actualizarea celor existente, cum ar fi eTwinning, EPALE) pentru 

stabilirea practicilor de predare colaborative (între colegi) în UE.  

Examina și testa, în cooperare cu părțile interesate și cu statele membre, 

cadrele de competențe digitale și instrumentele de autoevaluare pentru 

cursanți, profesori și organizații; 

• Cerceta modul în care instrumentele existente și instrumentele noi de 

validare și recunoaștere a competențelor, cum ar fi „certificatele deschise”, pot 

fi adaptate în funcție de nevoile în materie de învățare ale cursanților. 

• Coordona, facilita schimbul de experiență și rezultatele obținute în 

programele naționale între statele membre și va furniza orientări politice 

direcționate către grupuri de state membre, pentru a le ajuta să-și rezolve 

problemele din perspectiva recomandărilor specifice fiecărei țări în cadrul 

semestrului european/Europa 2020. 

Statele membre și instituțiile de învățământ ar trebui să: 

• Sprijine mediile inovatoare de predare și de învățare, inclusiv prin utilizarea 

fondurilor structurale și de investiții (ESIF); 

• Asigure faptul că transparența și instrumentele de recunoaștere utilizate în 

educația formală sunt adaptate la noi forme de învățare, inclusiv validarea 

competențelor dobândite online, în conformitate cu instrumentele naționale în 

contextul Recomandării Consiliului privind validarea învățării non-formale și 

informale, 

• Sprijine profesorii să dobândească un nivel ridicat de competențe digitale și 

să adopte practici inovatoare de predare prin formarea flexibilă, sisteme de 

                                                      
5 COM (2013) 654, p. 2. 
6
 Ibidem, p. 14. 
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stimulente, programele de învățământ revizuite pentru formarea inițială a 

profesorilor și noi mecanisme de evaluare profesională; 

• Consolidarea competențelor digitale în instituțiile de învățământ și de 

formare 

profesională, inclusiv în rândul grupurilor dezavantajate, și analizarea  

valuărilor cursanților pentru a asigura că toate competențele dobândite prin 

învățarea digitală pot fi recunoscute. 

2. Resurse educaționale 

deschise 

Comisia urmărește să: 

• Asigure că toate materialele educative sprijinite de programul Erasmus + 

sunt disponibile publicului pe bază de licențe deschise și să promoveze 

practici similare în temeiul programelor UE; 

• Utilizeze noile programe Erasmus + și Orizont 2020 ca să încurajeze 

parteneriatele între creatorii de conținut educativ (de exemplu profesori, 

editori, companii din sectorul TIC), pentru creșterea ofertei de OER și de alte 

materiale educaționale digitale în diferite limbi, să elaboreze noi modele de 

afaceri și să dezvolte soluții tehnice care să furnizeze informații transparente 

privind drepturile de autor și licențele deschise pentru utilizatorii de resurse 

educaționale digitale; 

• Lanseze, odată cu prezenta comunicare, portalul Open Education Europa 

care face legătura cu resursele OER existente în diferite limbi și care alătură 

studenții, profesorii și cercetătorii pentru a îmbunătăți atractivitatea și 

vizibilitatea OER de calitate produse în UE. 

Statele membre și instituțiile de învățământ ar trebui să: 

• Stimuleze politicile de acces liber la materiale educaționale finanțate din 

fonduri publice; 

• Încurajeze educația formală și instituțiile de formare pentru a include 

conținutul digital, inclusiv OER, în medii/materialele educaționale recomandate 

cursanților la toate 

nivelurile de învățământ și să încurajeze producția, inclusiv prin achiziții 

publice, de materiale didactice de înaltă calitate, din materiale ale căror drepturi 

de autor ar urma să aparțină autorităților publice.   

3. Conectivitate și 

inovare 

Prin noile programe Erasmus + și Orizont 2020, Comisia va: 

• Promova dezvoltarea cadrelor și standardelor deschise pentru 

interoperabilitatea și portabilitatea conținutului educațional digital, a 

aplicațiilor și serviciilor, inclusiv OER, în cooperare cu organizațiile și 

programele de standardizare europene, precum și elaborarea unor componente 

pentru o piață eficientă a tehnologiilor educaționale, inclusiv coordonarea 

specificațiilor comune pentru achizițiile publice de soluții inovatoare pentru a 

contribui la implementarea de dispozitive, software și conținut la prețuri 

accesibile; 

• Promova cercetarea și inovarea în materie de tehnologii de învățare 

adaptativă, analitica învățării și jocuri digitale didactice, creând legături cu 

antreprenori inovatori. 

Statele membre și instituțiile de învățământ ar trebui să: 

• Conecteze fiecare școală, în mod ideal, inclusiv fiecare sală de clasă, la 

internetul de banda largă, să-și modernizeze echipamentele TIC și să dezvolte 

centrale naționale ale învățării digitale, utilizând fondurile structurale și de 

investiții până în 2020. 

4. Un efort concertat în 

direcția valorificării 

oportunităților oferite de 

revoluția digitală 

Prin noile programe Erasmus + și Orizont 2020, Comisia va: 

• Lansa o platformă accesibilă tuturor părților interesate (profesori, cursanți, 

familii, comunități digitale, parteneri economici și sociali etc.) pentru a 

înregistra și etalona instituțiile de învățământ; 

• Institiui un centru european al instituțiilor de învățământ inovatoare digital, 

expunând și ghidând practici pedagogice și organizaționale inovatoare, bazate 

pe TIC, completat de un premiu european de excelență digitală specific 

domeniului. 

Statele membre și instituțiile de învățământ ar trebui să: 

• Îndemne rețelele de profesori voluntari, comunitățile digitale și experții TIC 

să lanseze inițiative (cum ar fi cursuri de codificare sau programe de 

reintegrare școlară) și să acorde profesorilor premii pentru buna utilizare 

pedagogică a TIC în toate sectoarele educaționale. 
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Un alt document de referință este Agenda pentru Competențe în Europa, o comunicare din 

2016 prin care Comisia Europeană să uniformizeze sistemele naționale în materie de competențe și să 

le coreleze cu transformările prin care trece economia. În ceea ce privește competențele digitale, 

Comisia își propune un mai mare accent pus pe dezvoltarea acestora, întrucât întreaga societate se 

transformă și trăim într-o eră digitală, în care chiar și serviciile medicale intră sub incidența 

digitalizării. Recomandările Comisiei insistă pe dobândirea de competențe digitale întrucât ”aproape 

jumătate din populația UE nu dispune de competențe digitale de bază, iar aproximativ 20% din 

persoane nu au deloc aceste competențe”.
7
 Comisia propune ca ”statele membre, întreprinderile și 

cetățenii trebuie să (...) investească mai mult în formarea competențelor digitale (inclusiv 

programare/informatică) pentru întreg spectrul educației și formării”.
8
 De asemenea, statele membre 

sunt invitate să dezvolte strategii naționale privind competențele digitale până la jumătatea anului 

2017, pe baza obiectivelor stabilite până la sfârșitul anului 2016. Strategiile trebuiau să includă:  

1. înființarea unor coaliții naționale pentru competențe digitale care conectează autoritățile 

publice cu părțile interesate din cadrul întreprinderilor, din sistemul de educație și formare 

și de pe piața muncii; 

2. dezvoltarea unor măsuri concrete pentru a aduce competențele digitale la toate nivelurile 

de educație și formare; 

3. sprijinirea profesorilor și a educatorilor; 

4. promovarea unei implicări active a întreprinderilor și a altor organizații. 

 Nimic din cele de mai sus nu s-a concretizat în vreun fel în România; nici în termenul 

Comisiei, nici până la finalul anului 2018. De exemplu, Inițiativa ”Coaliția pentru Resurse 

Educaționale Deschise” din România aparține societății civile și presupune participarea unor 

specialiști în educație și IT din diferite organizații non-guvernamentale și din firme specializate, fără 

niciun fel de sprijin din partea Ministerului Educației.  

 Tot prin intermediul documentului din 2016, Comisia sprijină inovarea în pedagogie, 

incluzând aici ”susținerea dezvoltării profesionale pentru a îmbunătăți practica pedagogică inovatoare, 

inclusiv modalități de a folosi și de a aduce instrumente digitale în sala de clasă și de stimulare a 

spiritului antreprenorial”.
9
     

 În 2017, Comisia Europeană publică o nouă comunicare: Dezvoltarea școlilor și calitatea 

excelentă a predării pentru un început bun în viață. În aceasta se vorbește despre dezvoltarea școlilor 

și calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viață, motiv pentru care recomandă statelor 

membre să investească în oameni și în școli pentru o educație de înaltă calitate, de aceea este nevoie 

de acțiuni pentru îmbunătățirea calității și performanței învățământului la întreg nivelul european, 

existând deficiențe în dezvoltarea competențelor, inclusiv un nivel scăzut al competențelor digitale.   

 În sprijinul statelor membre, UE își propune să elaboreze un ”instrument de autoevaluare a 

capacității digitale, astfel încât școlile din UE să se poată autoevalua în mod voluntar cu privire la 

poziția pe care o ocupă în ceea ce privește criteriile comune și să fie sprijinite în dezvoltarea și 

îmbunătățirea utilizării eficace a tehnologiilor pentru învățare în era digitală.” Acest instrument avea 

să fie SELFIE.
10

 Conform Comisie Europene, învățarea și predarea pot fi îmbunătățite cu ajutorul 

tehnologiilor digitale, sprijinind dezvoltarea dincolo de competențele digitale, însă ”doar un sfert 

dintre copiii din școlile europene sunt instruiți de cadre didactice care stăpânesc bine competențele 

digitale”.  

                                                      
7 COM (2016) 381, p. 8. 
8 COM (2016) 381, p. 8. 
9 COM (2016) 381, p. 17. 
10 COM (2017) 248, p. 4. Vezi https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool. 
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 Un alt rol benefic identificat de Comisie este acela al folosirii tehnologiilor digitale pentru a 

sprijini comunicarea și cooperarea în cadrul școlilor/ între școli și pentru a stimula participarea elevilor 

și a familiilor acestora la viața școlară. Și nu în ultimul rând, Comisia precizează că va sprijini 

formarea cadrelor didactice pentru creșterea gradului lor de profesionalizare prin crearea de: 

1. comunități și resurse online pentru personalul didactic; 

2. noi oportunități privind eTwinning pentru studenții viitoare cadre didactice; 

3. rețele online pentru cadrele didactice aflate la început de carieră și mentorii acestora; 

4. cursuri online (inclusiv MOOC); 

5. schimburi de bune practici între furnizorii de cursuri de formare inițială a cadrelor 

didactice și un cadru de competențe digitale pentru a sprijini autoevaluarea și dezvoltarea 

cadrelor didactice.  

Un aspect important în configurarea cadrului normativ la nivel european îl constituie noua 

redefinire a celor opt competențelor cheie, printre care și competențele digitale. Acestea includ o mai 

mare importanță acordată competențelor de bază (abilitatea de a citi și de a scrie, învățarea limbilor 

străine și competențele digitale de bază), dar și o definiție actualizată a competențelor digitale care 

include programarea, securitatea cibernetică și aspecte legate de cetățenia digitală.  

 

 La începutul lui 2018, Comisia Europeană a lansat o nouă comunicare prin care urmărește 

consolidarea educației digitale. Documentul conține un Planul de Acțiune pentru Educație Digitală, 

subsumat Agendei Digitale 2020. Consolidarea educației digitale urmează să întâmple propriu-zis prin 

intermediul unei serii de inițiative distincte prin care să sprijine oamenii și organizațiile să facă față 

schimbărilor rapide din universul digital. 

Planul de acțiune se concentrează pe dezvoltarea competențelor digitale (competențe, 

cunoștințe și atitudini) necesare pentru a putea lucra și participa la societate în sens mai larg, pe 

utilizarea eficace a tehnologiei în procesul de educație și pe folosirea datelor și a previziunilor pentru a 

ameliora sistemele de educație. Măsurile vor include sprijinirea școlilor pentru ca acestea să aibă acces 

la conexiuni de mare viteză în bandă largă, folosirea mai intensă a SELFIE și o campanie de 

sensibilizare a publicului cu privire la siguranța online, la igiena cibernetică și la educația în domeniul 

mass-mediei. Planul de acțiune indică o serie de inițiative pe care le va implementa Comisia, în 

parteneriat cu statele membre și părțile interesate, până la sfârșitul anului 2020.  

 În aceeași direcție merge și inițiativa prin care a fost creat un cadru european de referință 

pentru competențele digitale ale profesorilor (DigCompEdu), care să vină în sprijinul creșterii gradului 

de profesionalizare a cadrelor didactice și care să îmbunătățească performanțele și calitatea 

învățământului, prin ralierea la noile tendințe tehnologice și didactico-pedagogice creionate în noua 

eră digitală. Acest cadru este însoțit de instrumente de auto-evaluare, platforme MOOC, politici pentru 

integrarea și utilizarea inovativă a tehnologiile digitale în educație (DigEduPol). Direcția JRC va 

realiza în perioada următoare și un studiu menit să exploreze utilizarea tehnologiei blockchain în 

educație.  

 România, ca stat membru, are obligația de a realiza propriul Plan de Acțiun pentru Educație 

Digitală pornind de la documentul european. Acest lucru nu s-a întâmplat încă. 

 

 

3.01.1. Competențele digitale profesionale ale profesorilor 
 

Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului 2006/962/CE, din decembrie 2006, referitoare 

la cele 8 competenţele cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, deschide drumul pentru ceea ce 

astăzi este cunoscut drept DigCompEdu, adică acel Cadrul al Competenţelor Digitale pentru 
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Profesori. Însă înainte de DigCompEdu, International Society for Technology in Education (ISTE) 

elaborase și publicase în anul 2000 un standard TIC pentru profesori, revizuit în 2008. Lui ISTE i-a 

urmat UNESCO, care a publicat în 2011 propriul Cadrul al Competenţelor TIC pentru Profesori, o 

versiune îmbunătăţită a documentului original realizat de ISTE în 2008, menţionându-se că nu este 

suficientă achiziţia de competențe TIC care să fie predate elevilor, ci este nevoie şi de cunoaşterea şi 

buna mânuire a instrumentelor digitale, ceea ce îi va ajuta pe elevi să dezvolte competenţe necesare 

devenirii lor ca cetăţeni autonomi, bine integraţi în societatea actuală şi capabili de învăţarea pe tot 

parcursul vieţii în pas cu tendinţele tehnologice digitale viitoare. 

Pe parcursul ultimilor 5 ani, Comisia Europeană începe să discute din ce în ce mai mult despre 

competențele digitale ale cetățenilor europeni. În 2017, Comisia face un pas înainte și particularizează 

aceste competențe digitale la contextul educațional, oferind un cadru al competențelor digitale 

profesionale pentru profesori și formatori. Acesta este DigCompEdu. 

 

 

Cadrul UNESCO al Competenţelor TIC pentru Profesori (2011) 

 

O lecţie importantă pe care o oferă documentul UNESCO este aceea a recunoaşterii multiplelor faţete 

cu care se confruntă integrarea TIC în politicile educaţionale (competenţele profesorilor, materiale 

didactice, echipamente TIC, motivaţia elevilor, dar şi a profesorilor pentru a dezvolta competenţe 

digitale, dar şi conexiuni cu alte politici publice naţionale şi de dezvoltare socio-economică) şi a 

recomandării adoptării unei abordări cross-curriculare în dezvoltarea competenţelor digitale care să 

ajute ţările şi sistemele de educaţie să obţină rezultate în toate domeniile relevante.  

Documentul UNESCO şi-a dorit să ajute ţările să dezvolte standarde şi politici proprii 

referitoare la competenţele digitale naţionale comprehensive, iar versiunea îmbunătăţită din 2011 este 

rezultatul colaborării dintre UNESCO, pe de o parte, şi CISCO, INTEL, ISTE şi Microsoft, pe cealaltă 

parte. 

Cadrul UNESCO al Competenţelor TIC pentru Profesori menţionează trei etape succesive în 

dezvoltarea competenţelor digitale ale profesorilor, corespunzătoare celor trei abordări diferite ale 

predării şi are drept scop informarea factorilor educaţionali decizionali, profesorilor-educatori, 

furnizorilor de instruire profesională şi profesorilor în exerciţiu despre rolul tehnologiilor în reforma 

educaţională. 

Prima etapă a dezvoltării profesionale a profesorilor din punct de vedere digital, denumită 

Technology Literacy sau Alfabetizarea Tehnologică, îi ajută pe elevi să folosească TIC pentru a învăţa 

mai eficient. 

A doua etapă, denumită Knowledge Deepening sau Cunoaşterea în Profunzime, îi ajută pe 

elevi să achiziţioneze temeinic informaţii din diferitele materii de studiu şi să le aplice la probleme 

complexe din viaţa reală 

A treia etapă se referă la Crearea de Cunoaştere sau Knowledge Creation şi îi ajută pe elevi, 

viitorii cetăţeni şi viitoarea forţă de muncă a societăţii să creeze o nouă cunoaştere necesară unor 

societăţi armonioase şi prospere. 

Documentul UNESCO oferă şi un ghid de implementare care oferă explicaţii potrivite pentru 

fiecare modul ţintit în dezvoltarea profesională a profesorului din punctul de vedere al tehnologiilor 

digitale: politica privind curriculumul şi evaluarea, pedagogie, utilizarea tehnologiilor la clasă, 

organizarea şi administrarea în şcoală din punct de vedere digital şi perfecţionarea cadrelor didactice.  

Pornind de la principiul inter-conectivităţii dintre educaţie, instrumentele digitale şi creşterea 

economică, UNESCO şi-a propus în documentul revizuit din 2011 să arate că profesionalizarea 

profesorilor trebuie adusă la acelaşi nivel cu ţelurile naţionale de dezvoltare şi că, în definitiv, atât 

elevii cât şi profesorii trebuie echipaţi cu competenţe sofisticate în pas cu noile tehnologii şi cu 
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societatea în continuă dezvoltare. Însă întrebuinţarea noilor tehnologii în educaţie implică diferite 

aspecte precum noile roluri îndeplinite de profesori, noi tendinţe pedagogice în predare şi noi 

perfecţionări pe care cadrele didactice trebuie să le susţină pentru a putea întrebuinţa TIC în 

conformitate cu noile conţinuturi. De aceea, susţine UNESCO, procesul de perfecţionare a cadrelor 

didactice este un element crucial în reforma educaţiei în cheie digitală.  

 

 Tabel 3.01.d. Cadrul general privind competențele TIC pentru profesori (UNESCO) 

CADRUL UNESCO PRIVIND COMPETENŢELE TIC PENTRU PROFESORI 

 
ALFABETIZAREA 

TEHNOLOGICĂ 

CUNOAŞTEREA ÎN 

PROFUNZIME 

CREAREA DE 

CUNOAŞTERE 

ÎNŢELEGEREA 

ROLULUI TIC ÎN 

EDUCAŢIE 

Conştientizarea politicii Înţelegerea politicii Inovarea politicii 

CURRICULUM ŞI 

EVALUARE 
Cunoştinţe de bază Aplicarea cunoştinţelor Cunoaşterea abilităţilor  

PEDAGOGIE Integrarea tehnologiilor 
Rezolvarea de probleme 

complexe 
Auto-gestionare 

TIC Instrumente de bază Instrumente complexe Instrumente pervazive 

ORGANIZARE ŞI 

ADMINISTRARE 
Clasă standard  

Grupuri de lucru 

colaborativ 
Organizaţii de formare  

PERFECŢIONAREA 

PROFESORULUI 
Alfabetizare digitală Gestionare şi îndrumare 

Profesorul ca model de 

învăţare 

 

La nivel practic, documentul elaborat de UNESCO exemplifică cum pot fi implementate 

recomandările specialiştilor astfel încât competenţele digitale ale profesorilor să fie dezvoltate. Sunt 

necesare schimbări în procesul educaţional, în practica pedagogică, implicând utilizarea de 

instrumente TIC şi de conţinut digital la nivelul întregii clase, pe grupe sau în studiul individual al 

elevilor. Schimbările ţin şi de optica profesorului, care trebuie să ştie când şi unde să folosească sau să 

nu folosească tehnologiile pentru activităţile de la clasă şi pentru prezentări, pentru sarcini de 

managementul clasei şi pentru achiziţia de noi cunoştinţe didactice şi pedagogice în vederea 

perfecţionării. Şi cum intervin puţine schimbări în structura socială a unei clase, este recomandată 

asigurarea accesului echitabil la instrumentele digitale folosite la clasă sau în laboratoare. 

Un exemplu interesant oferit de documentul creat de UNESCO şi pus la dispoziţia factorilor 

decizionali şi a tuturor actorilor implicaţi în procesul educaţional este cel al unui ipotetic profesor de 

educaţie fizică şi sport care în mod obişnuit nu foloseşte resursele digitale şi instrumentele TIC în 

timpul desfăşurării orelor de sport, dar care, alfabetizat din punctul de vedere al tehnologiilor digitale, 

decide să introducă elementele digitale la orele sale. Situaţia se prezintă astfel: crezând că poate folosi 

instrumentele TIC pentru a schimba atitudinea elevilor săi faţă de sport şi faţă de ideea de a fi mereu în 

formă, solicită şcolii câteva instrumente care l-ar putea ajuta în prezentarea inclusiv a unor elemente 

de anatomie 3D, explicând probleme de sănătate care iniţial erau prea abstracte cu ajutorul unor 

simulări pe calculator (video şi animaţii), evaluând cu mai mare uşurinţă performanţele elevilor pentru 

că poate înregistra activitatea acestora şi acordând feedback acestora pentru a-şi îmbunătăţi execuţia. 

Profesorul poate rula cu ajutorul videoproiectorului videoclipuri sau filme de documentare privind 

execuţia, privind beneficiile sportului etc. Tot cu ajutorul programelor şi instrumentelor digitale poate 
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înregistra bătăile inimii, trecând informaţiile ulterior într-o foaie de calcul unde poate observa evoluţia 

sau progresul elevilor sau poate identifica unele probleme de sănătate. Pe reţele de socializare, elevii 

dar şi profesorul pot schimba opinii, se pot autoevalua sau pot evalua evoluţia celorlalți elevi, inclusiv 

se pot încuraja pentru evoluţii viitoare, pot posta folosind telefonul sau computerul de la şcoală sau de 

acasă. Nu în ultimul rând, profesorul poate intra în legătură cu membrii comunităţilor virtuale de 

profesori, mai ales cu profesorii de educaţie fizică şi sport, având poate acelaşi grup ţintă de elevi, 

unde poate face schimb de informaţii avizate şi de opinii profesionale îmbunătăţindu-şi astfel 

abilităţile de comunicare dar şi expertiza didactică, făcând schimb de experienţă şi de bune practici cu 

alţi profesori.   

 

Cadrul European al Competenţelor Digitale pentru Profesori (DigCompEdu) 

 

Se poate spune că DigCompEdu este cel mai avansat efort de specificare a competențelor digitale pe 

care un profesor ar trebui să le aibă. Conform lui, există 22 de competenţe elementare organizate în 6 

zone (v. Figura 3.01.e): 

Zona 1 – se referă la dezvoltarea profesională a educatorilor; aceştia folosesc 

tehnologiile digitale în interacţiuni directe cu colegii, elevii, părinţii, alte părţi 

interesate de procesul educaţional. 

Zona 2 – se referă la competenţele necesare pentru utilizarea eficientă şi 

responsabilă, pentru crearea şi împărtăşirea resurselor digitale pentru activităţile de 

predare-învăţare.  

Zona 3 – se referă la gestionarea şi administrarea tehnologiilor digitale în 

activităţile de predare-învăţare. 

Zona 4 – se referă la utilizarea strategiilor digitale pentru evaluare. 

Zona 5 – se referă la potenţialul pe care îl oferă tehnologiile digitale pentru 

predarea centrată pe elev şi pentru îmbunătăţirea strategiilor de învăţare.  

Zona 6 – se referă la competenţele pedagogice specifice necesare dezvoltării 

competenţelor digitale la elevi.  

 

 Tabel 3.01.e. Cadrul general privind competențele digitale profesionale pentru profesori (UE) 
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De asemenea, se oferă un model de progres care situează educatorul pe un anumit nivel al 

dezvoltării competenţelor digitale. Acest model de progres se înfăţişează sub forma unor praguri pe 

cate educatorul trebuie să le treacă. Primele două etape sunt cea de Nou-sosit / Newcomer (A1) şi de 

Explorator/ Explorer (A2), când educatorii asimilează informaţii noi şi dezvoltă practici digitale de 

bază. În următoarele două etape, sunt Integrator (B1) şi Expert (B2), educatorii aflându-se în faza în 

care aplică, dezvoltă şi structurează practicile digitale. La sfârşit, pe nivelul cel mai înalt, se află Lider/ 

Leader (C1) şi Pionier/ Pioneer (C2), educatorii fiind acum capabili să transfere propriile cunoştinţe şi 

bune practici şi să dezvolte unele noi.  

 

 

§3.02. Contextul românesc 
 

Din decembrie 1989 și până astăzi, adică în 28 de ani, Ministerul Educației a schimbat nu mai puțin de 

28 de miniștri din tot spectrul politic.
11

 Unii dintre ei nepregătiți să coordoneze în mod coerent 

instituția pe care o conduceau vremelnic, alții cu grave carențe în propria lor formare, iar majoritatea 

lipsiți de o viziune închegată cu privire la rostul și configurația sistemului educațional. Această 

permanentă schimbare de leadership, de vânzoleală politicianistă, a condus în primul rând la întărirea 

controlului ierarhic de la nivelul ministerului înspre structurile din subordine (inclusiv înspre școli), 

dar mai ales la haos legislativ. 

În al doilea rând, a făcut ca Educația să aibă un rol insignifiant în strategiile guvernamentale, 

în ciuda declarațiilor populiste ale unor politicieni (unii chiar au vărsat râuri de lacrimi în Parlamentul 

României pentru a obține măriri de salarii nesustenabile pentru cadrele didactice în ultimele zile de 

mandat parlamentar) și solicitărilor repetate ale societății civile și tuturor celor interesați de soarta 

sistemului de învățământ.  

La acestea se adaugă vulnerabilizarea statutului cadrului didactic și absența cronică a 

resurselor financiare pentru învățământ. De exemplu, în ciuda prevederilor din Legea Educației 

Naționale (LEN), nu s-a alocat niciodată un buget de 6%. Dimpotrivă, la finalul lui 2018, Guvernul 

României a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care s-a prevăzut expres amânarea aplicării articolul 

8 din LEN pentru trei ani de zile în absența oricărei analize sau vreunui argument rațional.  

Schimbările dese de leadership au avut și o altă consecință nefastă asupra sistemului 

educațional românesc, și anume o permanentă stare de provizorat. Fiecare ministru care a trecut prin 

fotoliul respectiv a afirmat la un moment dat că se impune „o reformă a educației”, ceea ce a dus la 

modificări dese în arhitectura sistemului educațional, la schimbări efective sau doar la anunțarea lor. E 

suficient să privim la modificările aduse în ultimii ani examenelor naționale (Capacitate și 

Bacalaureat) sau la cele legate de curricula școlară pentru a ne face o idee despre impactul acestui tip 

de abordare. Fiecare generație de școlari a devenit în acest fel o generație de sacrificiu. 

 Pentru a fi și mai clar, putem invoca exemplul oferit chiar de actualul ministru al Educației, 

Ecaterina Andronescu, care, la nici o săptămână de la investire, într-o conferință organizată la 

București, anunța, atât prin propria voce, cât și prin cea a ministrului de Finanțe, că în prima jumătate 

a anului 2019 va fi modificată LEN: „Eu [Ecaterina Andronescu, subl.n.] cred că viitoarea lege a 

învățământului trebuie să genereze o viziune de evoluție a sistemului de învățământ.” 

 Din nefericire, majoritatea miniștrilor și a celor care se pronunță în mod public asupra acestui 

domeniu confundă opiniile personale cu o viziune strategică privind educația, asumată la nivel 

guvernamental și beneficiind de consensul stakeholderilor. În loc să construiască un demers 

profesionist pentru o construcție strategică pe termen lung (15-20 sau chiar 30 de ani), ei anunță ce 

                                                      
11 A se vedea Anexa 1. 
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schimbări consideră ei înșiși că ar trebui să aibă loc, lăsându-i pe toți ceilalți să găsească modalități de 

a acomoda opiniile lor în cadrul normativ și instituțional existent: 

„Din punctul meu de vedere, este un obiectiv personal, dar cred că în egală măsură este un 

obiectiv pentru societate. Toată şcoala profesională trebuie să devină duală. De aceea am 

cerut sprijinul mediului de business, mediului economic, de care avem nevoie pentru 

activitatea de practică. Liceul tehnologic trebuie să-l restructurăm şi să-l gândim ca un liceu 

care profesionalizează, un liceu dual, cu două posibilităţi de ieşire. (...) La ieşire, eu cred că 

trebuie să rămână opţiunea absolventului de liceu în a susţine un bacalaureat naţional, care 

să-i permită accesul într-o universitate, şi o altă rută, cu un bacalaureat tehnologic sau 

profesional, care să nu-i permită accesul în universitate, subliniez acest lucru, dar care să-i 

permită la nivelul următor de pregătire un acces într-o formă de profesionalizare duală. 

[subl.n.]”
12

 

 

Altfel spus, ministrul gândește ce este nevoie să fie reformat, iar specialiștii din minister, din sectorul 

non-guvernamental, sindicaliștii și cadrele didactice, sunt cu toții chemați să constate validitatea 

opiniei și să identifice soluția de aplicare. Ceea ce este contrar nu numai unei abordări profesioniste în 

materie de politici publice, ci și logicii democrației: o persoană dictează cum ar trebui să arate un 

sistem care își pune amprenta pe viața a sute, dacă nu chiar milioane de indivizi. 

 Tabloul exemplului ministrului actual poate fi și trebuie completat cu declarațiile primului-

ministru Viorica Dăncilă din ședința solemnă a Guvernului României de la Alba Iulia din data de 29 

noiembrie 2018. Premierul afirma în deschiderea ședinței de guvern, mai degrabă pentru presă decât 

pentru colegii din Cabinet, că va aproba prin memorandum un acord în domeniul educației care 

vizează patru elemente esențiale: (i) „acordarea a două salarii brute pe an pentru dezvoltare personală 

și materiale didactice”, (ii) „acordarea unei sume de până la cinci mii de Euro pentru achiziția și 

modernizarea unei locuințe pentru personalul didactic din mediul rural”, (iii) „acordarea unei prime de 

instalare în cuantum de trei salarii medii brute pe economie pentru personalul didactic care se 

titularizează în mediul rural”, (iv) precum și „acordarea, la pensionare, a șase salarii medii brute pe 

economie” pentru cadrele didactice cu o vechime de minimum 30 de ani în învățământ”.
13

 

 În primul rând, memorandumurile nu sunt documente care să fie încadrabile juridic în 

legislația noastră. Ele reprezintă simple hârtii prin care Guvernul României sau un minister se 

angajează să facă un lucru, în speță să acorde niște drepturi de natură financiară unor categorii 

profesionale, dar fără a exista vreun fel de constrângere de natură juridică în cazul în care nu se 

respectă cele scrise pe hârtie. În al doilea rând, nu există nici un fel de estimare a impactului pe care 

astfel de măsuri economice le-ar avea asupra bugetului de stat, asupra domeniului în ansamblul său, 

ori asupra celora care lucrează în educație. 

Să le luăm pe rând: (ad i) acordarea unei sume de bani, indiferent de cuantumul ei, pentru 

dezvoltare personală și materiale didactice este un lucru binevenit din perspectiva celor care lucrează 

în educație. Însă în condițiile în care salariile cadrelor didactice nu sunt la un nivel decent, cei care vor 

primi banii respectivi nu vor fi tentați în nici un fel să-i aloce dezvoltării personale și materialelor 

didactice ci acoperirii cheltuielilor curente pe care le au. De asemenea, chiar dacă sumele respective s-

ar acorda în baza unei obligații legale de a investi în dezvoltare personală și materiale didactice, 

păstrând în continuare închis sistemul de formare pe bază de credite de care se bucură Casele Corpului 

Didactic și universitățile, fără nici un fel de competiție și nici un control al calității programelor 

oferite, banii respectivi vor fi aruncați în vânt. Ca să nu mai amintim că dezvoltarea personală nu 

implică în mod necesar formare profesională continuă sau de specialitate, iar cadrele didactice, cel 

                                                      
12 Url: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/ecaterina-andronescu-vrea-sa-introduca-bacalaureatul-profesional-

cine-ar-putea-sustine-examenul-1039153. 

13 Url: https://www.biziday.ro/premierul-dancila-la-inceputul-sedintei-de-guvern-introducem-salariul-minim-brut-lunar-in-

constructii-de-3000-de-lei-cadrele-didactice-vor-primi-anual-doua-salarii-brute-in-plus/ 
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puțin teoretic, ar putea să meargă la cursuri oferite de organizații non-guvernamentale (dar nu și de 

firme fiindcă acestea au fost excluse în mod arbitrar din categoria organizațiilor care pot oferi formare 

profesorilor din preuniversitar).  

 (Ad ii) A acorda cinci mii de Euro pentru achiziția și/sau modernizarea unei locuințe pentru 

personalul didactic din mediul rural este precum am încerca să îndulcim Marea Neagră cu un cub de 

zahăr. Suma nu numai că este insuficientă pentru a stimula achiziția unei locuințe în mediul rural, dar 

ea poate influența un comportament economic nefast pentru cadrele didactice, și anume contractarea 

unui credit care să lege persoana în cauză pe o perioadă de timp foarte mare (cel puțin 15 ani) de 

fluctuațile indicilor bancari și economici. Ce se va întâmpla cu acel profesor care a luat un credit ca sa 

beneficieze de cei cinci mii de Euro pentru o casă în comuna X atunci când, de exemplu, numărul de 

elevi la nivel local ar scădea până la nivelul la care devine nesustenabilă o școală comunală și ea este 

desființată? Orice măsură guvernamentală trebuie să vină la pachet și cu o analiză serioasă a efectelor 

perverse pe care le pot avea pe termen scurt, mediu sau lung măsurile de genul celor amintite. 

 Pe de altă parte, România a investit prea puțin în ultimii 30 de ani în învățământul rural încât 

există situații în care între două corpuri de școală din aceeași comună sunt câteva sute de metri de 

străbătut ori toaletele sunt în afara corpului de clădire care găzduiește clasele. Oare nu ar fi mai 

indicată folosirea acestor fonduri guvernamentale pentru a rezolva problemele școlilor din mediului 

rural decât, ca să fie clar pentru toți, în scopuri electorale?
14

 

 (Ad iv) Este de neînțeles rațiunea pentru care un cadru didactic ar trebui să primească la 

pensionare, dacă îndeplinește criteriul de 30 de ani de vechime, șase salarii brute pe economie la 

momentul pensionării. Nu e vorba de o pensionare sau o disponibilizare forțată care ar trebui să fie 

compensată financiar, ci de un proces prin care trece orice angajat de la stat sau de la privat. De ce nu 

s-ar aplica un astfel de criteriu pentru toate categoriile de angajați aflați în sistemul de învățământ, 

adică inclusiv pentru bibliotecari, documentariști, administratori de rețea IT etc.? De ce profesorii 

trebuie să aibă un privilegiu de acest fel? Iar dacă noi comparăm modul în care este construit sistemul 

de salarizare și sistemul de pensii, oare nu vom descoperi că cele două sunt construite greșit, pe 

acordarea de beneficii și privilegii unor categorii de angajați plătiți de la bugetul de stat? Aceste 

întrebări sunt doar retorice fiindcă nu urmărim aici să găsim răspunsuri pentru ele, ci să scoatem în 

evidență un tip de abordare la nivel guvernamental care este cel puțin neprofesionist, care perpetuează 

o stare de provizorat și de precaritate în educația românească. 

 Observațiile de mai sus nu privesc numai evoluțiile sistemului educațional din ultimul an. Ele 

pot fi extinse și la perioada de dinainte de ianuarie 2018. De altfel, contextul pe care îl descriem aici 

nu a apărut peste noapte sau în ultimii doi ani de zile. 

 

 

3.02.1. Situația generală actuală a învățământului românesc 
 

Publicația online Recorder.ro a publicat în 2017 un scurt documentar despre modul cum învață elevii 

sau, dacă vrem să schimbăm unghiul, despre cum predau profesorii din învățământul profesional din 

România. În „Simulăm țeserea”, jurnaliștii Ionela Gavriliu, Alex Nedea și David Muntean oferă un 

tablou trist despre cum sunt pregătiți tinerii să intre pe piața forței de muncă. Nu există nici o diferență 

între metodele pedagogice de acum 30 de ani și cele prezentate în documentar, tot așa cum 

echipamentele care apar în înregistrările video, după cum mărturisește chiar un cadru didactic, sunt 

exact cele de dinainte de 1989. În ateliere, elevii dau la pilă, taie cu bonfaierul, se chinuiesc să dea 

găuri în bucăți de metal sau să lipească fire cu letconuri lipsite de fludor; într-o sală de curs, elevii de 

                                                      
14 Anul 2019 va fi un an electoral pentru România, iar guvernarea actuală are nevoie să câștige bunăvoința populației în 

condițiile în care există nenumărate nemulțumiri pe plan local, dar și internațional, cu privire la statul de drept, sistemul de 

salarizare unic și sistemul de pensii, condițiile birocratice din administrațiile publice locale, măsurile anti-corupție etc. 
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la o altă secție sunt încurajați să-și imagineze cum ar arăta un război de țesut de vreme ce lipsește 

echipamentul respectiv. 

Prin comparație, acești elevi ar trebui să ajungă să lucreze în fabrici care folosesc varii 

echipamente automatizate pentru a prelucra metalul, pentru a lipi circuite pe plăci proiectate pe 

calculator ori pentru a țese sau prelucra țesături. Nimic din ceea ce le oferă școala românească astăzi 

nu îi va ajuta atunci când se vor afla în fața unei mașini care are o unitate de comandă și necesită 

abilități digitale de nivel mediu pentru a o determina să urmeze anumite instrucțiuni.
15

 

 Acest handicap în predare se transmite în mod direct în achiziția de competențe de către elevi 

și, ulterior, în poziția acestora pe piața muncii. Singura modalitate de a-l depăși este prin măsuri de 

genul celor descrise în documentele europene menționate în secțiunea anterioară, care se concentrează 

atât pe inițiative la nivelul Uniunii, cât și pe inițiative și schimbări la nivel național și instituțional. 

 

Din altă perspectivă, sistemul de învățământ se confruntă cu două fenomene concurente: pe de 

o parte, în fiecare an, tot mai mulți elevi buni părăsesc școlile românești fie înainte de liceu, fie după 

susținerea Bacalaureatului, iar pe de altă parte, numărul analfabeților funcționali se menține la cel mai 

înalt nivel din UE. 

Cei care pleacă din sistemul educațional românesc sunt atrași de condițiile din școlile din țări 

precum Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Germania, Franța, Elveția, Suedia ori Statele Unite, dar 

și de ofertele financiare care adeseori permit unui elev cu merite să aibă costuri minime cu 

școlarizarea. Deși presa din România a subliniat în nenumărate rânduri existența acestui fenomen, el a 

rămas nestudiat de Ministerul Educației și nu există nici o statistică oficială în acest sens. Asta cu atât 

mai mult cu cât lui i se adaugă numărul de elevi români care își însoțesc părinții aflați la muncă în alte 

țări și sunt sau nu înscriși într-o formă de învățământ. 

Singurele entități care furnizează date estimative, neverificate, cu privire la anvergura 

fenomenului la nivel universitar, dar nu și preuniversitar, sunt firmele care intermediază astfel de 

plecări și statisticile unor foruri internaționale (UNESCO, OECD) sau naționale (Institute for 

International Education, pentru numărul de studenți români care studiază în Statele Unite ale Americii, 

ori DAAD pentru cei aflați în Germania). Din această cauză, cifrele vehiculate în presă pot părea 

foarte mari și, ca atare, necredibile.
16

 

 Acest fenomen al plecării elevilor și studenților poate fi privit în dublă cheie: una optimistă și 

alta pesimistă. Cheia optimistă este dată de faptul că la nivelul Uniunii Europene se încurajează în 

mod activ mobilitatea tinerilor și în mod special mobilitatea educațională deoarece este percepută de 

oficialii europeni ca un factor care influențează în mod pozitiv sentimentul de apartenență la spațiul 

european și respectul pentru valorile celorlalte state membre. Atunci când tinerii care pleacă la studii 

în străinătate nu se mai întorc în țările lor de proveniență fiind captați de dezvoltarea inegală a 

diferitelor regiunii de pe glob sau din interiorul Uniunii Europene, fenomenul capătă un sens negativ. 

El este, în cheie pesimistă, locul de unde pornește fenomenul de brain drain, adică exodul 

specialiștilor, dar și scăderea nivelului și a calității etajelor superioare (studii de licență, masterat și 

                                                      
15 Url: https://recorder.ro/video-romania-meseriasa-cum-am-ajuns-sa-ne-autosabotam-economia/, ultima accesare: 2018-08-

20. 
16 Într-o știre publicată la începutul lui 2017, reporterii Digi24 menționau cifra de „peste 36.000 de studenți români aflați la 

studii în străinătate” (20 martie 2017, url: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/peste-36-000-de-romani-invata-in-

strainatate-cati-mai-revin-in-tara-691185). La fel ca în cazul multor astfel de materiale de presă, nu ni se oferă o sursă care să 

poată conduce la verificarea numărului de elevi, respectiv studenți aflați la studii în străinătate. Este posibil ca „specialiștii în 

educație” citați în 2017 să fie aceiași cu cei care au fost consultați de Ziarul Financiar în 2010, când jurnaliștii se întrebau 

Câți studenți români învață în străinătate: 22.000, 35.000 sau 50.000? (Adelina Marcu, 18 august 2010, url: 

https://www.zf.ro/eveniment/cati-studenti-romani-invata-in-strainatate-22-000-35-000-sau-50-000-6952029). A se vedea și: 

Ileana Popescu (2018), Numărul tinerilor români care pleacă la studii în străinătate crește cu 20% anual. Cei mai mulți nu 

se mai întorc în țară; „Wall-Street”, 27 februarie, url: https://www.wall-street.ro/articol/Careers/218427/numarul-tinerilor-

romani-care-pleaca-la-studii-in-strainatate-creste-cu-20-anual-cei-mai-multi-nu-se-mai-intorc-in-tara.html. 
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doctorat, respectiv cercetare fundamentală și aplicată). Chiar dacă nu avem studii pentru a stabili 

cauzalități, realitatea care nu poate fi contestată de nimeni este aceea că plecarea tinerilor, înainte de 

liceu și după liceu, contribuie la micșorarea plajei de selecție pentru universități. Iar cu cât plaja de 

selecție este mai mică, cu atât nivelul valoric al celor care intră în programe de studii universitare 

scade.
17

 

 În ceea ce privește analfabetismul funcțional, după cum arătam la începutul capitolului 

anterior, cheia lecturii nu poate fi decât una pesimistă: 42% din populația școlară cu vârsta de 15 ani 

din România se află în această situație, în timp ce media la nivelul UE este estimată la 20%. Paradoxal 

este că MEN investește în infrastructura TIC din școli, dar șchiopătează considerabil în ceea ce 

privește proiectele de intervenție (de genul ROSE sau CRED), care au debutat târziu și se adresează 

exclusiv cadrelor didactice. Ceea ce pare să lipsească este o viziune așezată, consistentă și profesionist 

realizată în materie de învățământ preuniversitar, nu doar pe aspecte ce țin de digitalizare. 

 

 

3.02.2. În căutarea unei viziuni, a unei strategii 
 

La ora actuală, Ministerul Educației are patru strategii naționale pe teme bine determinate (v. Tabelul 

3.2.a) și nici un document de viziune care să ofere o perspectivă globală asupra direcției înspre care ar 

trebui să se îndrepte învățământul românesc în ansamblul său. Anterior au existat două documente de 

viziune, dintre care unul a devenit un pact național semnat de toate partidele politice, de sindicate și de 

societatea civilă, dar care nu a ajuns să fie pus niciodată în practică. Al doilea demers de acest fel a 

fost reprezentat de Strategia Dezvoltării Învățământului preuniversitar în perioada 2001-2004 

(reactualizată în 2002), însă care nu mai este în vigoare. Un al treilea demers a început în 2019, prin 

publicarea de către minister a unui document de viziune intitulat „Educația ne unește”. În 2018, 

independent de MEN, Președintele României a prezentat public primul rezultat al unui proiect intitulat 

„România educată”, iar câteva luni mai târziu partidul Uniunea Salvați România a publicat un 

document propriu despre învățământul românesc. Nici unul din aceste cinci documente nu se află la 

ora actuală în vigoare sau într-un stadiu care să influențeze politicile educaționale. 

 

Tabel. 3.02.a. Strategiile MEN în domeniul educației 

Titlu 
Anul 

adoptării 

Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România 2015 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 2016 

Strategia națională de învățăre pe tot parcursul vieții 2015-2020 2015 

Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020 2015 

 

 „Strategia Dezvoltării Învățământului preuniversitar în perioada 2001-2004” 

 În perioada 2001-2004, România a avut, cel puțin cu numele, o strategie care s-a ocupat de 

învățământul preuniversitar. În 2002, la cererea Comisiei Europene, documentul a fost actualizat 

pentru a reflecta noua viziune europeană în domeniul educației și formării profesionale și obiectivele 

strategice stabilite pentru perioada 2001-2010. La momentul adoptării documentului respectiv la nivel 

național, România se afla încă în plin proces de pre-aderare la Uniunea Europeană, ceea ce implicit a 

                                                      
17 Aici trebuie avut în vedere și faptul că există alți factori care contribuie la scăderea nivelului valoric al celor care intră în 

programele de studii universitare, dincolo de micșorarea plajei de selecție, și anume: diluarea sau chiar eliminarea procesului 

de selecție; propagarea unei viziuni negative cu privire la calitatea școlarizării în universitățile românești în ansamblu, care 

funcționează ca element de descurajare a celor care poate ar dori să studieze în țară și nu în străinătate etc. 
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însemnat o armonizare a abordării locale la constrângerile și direcțiile de dezvoltare europene. Din 

nefericire, acest proces de armonizare nu a reprezentat și o curbă de învățare, care să conducă la 

îmbunătățirea politicilor publice adoptate de Guvernul României în domeniul educației, ci o preluare 

simplistă a unor idei și obiective.  

 Strategia Dezvoltării Învățământului preuniversitar în perioada 2001-2004 nu este o strategie 

în sine, ci o aglomerare de „proiecte” referitoare la sistemul preuniversitar, fără nici o legătură 

evidentă între ele și cu o îndoielnică contribuție la prioritățile strategice așezate ca preambul la 

documentul respectiv. Printre aceste „proiecte”, regăsim și unul intitulat sec „Proiect Extinderea 

Învățării Informatizante”. Acest proiect, conform descrierii sale, își propunea „să creeze oportunități 

de învățare permanentă cât mai apropiate de domiciliul și de interesele beneficiarilor, sprijinite de 

sisteme multimedia și rețele de date.”
18

 Iar acest lucru putea fi obținut în viziunea celor care îl 

gândiseră doar prin: 

(1) „dotarea minimală cu tehnologie informatică pentru orice instituție de învățământ 

din România; 

(2) acces la Internet pentru fiecare instituție de învățământ; 

(3) pregătirea profesorilor pentru utilizarea calculatorului; 

(4) elaborarea și utilizarea de softuri educaționale; 

(5) multiplicarea canalelor de comunicare și a noi forme de socializare; și 

(6) dezvoltarea informaticii de gestiune în administrația școlară” 

 

Acest proiect a reprezentat în fapt punctul de pornire pentru Sistemul Educațional Informatizat 

(SEI), un proiect amplu prin care s-au dezvoltat o serie de instrumente electronice pentru sistemul 

preuniversitar românesc (de la portalul SEI până la AeL, o platformă de eLearning cu conținut creat 

pentru elevii români, de la Baza de Date Națională a Educației (BDNE) și Sistemul Informatic Integrat 

al Învățământului din România (SIIIR) la harta instituțiilor școlare din România).  

Dincolo de proiectele care au rezultat din această „strategie” și de problemele ulterioare 

cauzate  în diverse platforme informatice și aplicații, rămâne încă de evaluat în ce măsură acea 

strategie a reprezentat direcția bună pentru învățământul românesc. Dacă ne uităm exclusiv la cazurile 

de corupție asociate achiziției de infrastructură pentru sistemul de învățământ sau la cât de lucrurile 

create în acel cadru sunt cu adevărat eficiente
19

 s-ar putea să devenim sceptici. 

 

 Raportul „România educației, România cercetării” 

 În iulie 2007, Președintele României de la acea vreme anunța că așa-numita Comisie Miclea 

și-a finalizat activitatea înaintându-i raportul România educației, România cercetării. Documentul 

elaborat de Comisia Prezidențială pentru Analiza și Elaborarea Politicilor din Domeniile Educației și 

Cercetării (CPAEPDEC)
20

 își propunea să ofere „măsuri de restructurare a învățământului 

preuniversitar” pornind de la cele mai avansate cercetări în domeniu. Înainte de toate, autorii ofereau o 

diagnoză a întregului sistem educațional care arăta ineficiența, lipsa de relevanță, inechitatea și slaba 

calitate a acestuia, ca apoi să ofere „soluții”: 

„Soluții există. Comisia prezintă, în această secțiune, acele soluții specifice care, în urma 

analizelor noastre, s-au dovedit a fi cele mai viabile. Schimbările propuse sunt structurale, 

iar impactul lor se va face resimțit pe termen mediu și lung.”
21

 

 

                                                      
18 Strategia Dezvoltarea Învățământului Preuniversitar, p. 5. 
19 Unele platforme și resurse create în perioada 2001-2010 încă sunt funcționale, dar nu fără a pune probleme majore celor 

care le folosesc; altele, în schimb, au rămas doar în memoria colectivă, cum ar fi celebrul AeL. 
20 Url: http://old.presidency.ro/static/rapoarte/Raport_CPAEDPEC.pdf, ultima accesare: 2018-10-25. 
21 Raport „România educației, România cercetării”, p. 10. 



51 

 Pentru învățământul preuniversitar, documentul comisiei prezidențiale propunea o nouă 

organizare a ciclurilor de învățământ, introducându-se educația timpurie (0-5 ani) și clasa pregătitoare 

(5-6 ani), dar și ideea de curriculum flexibil și centrat pe competențe. În ceea ce privește competențele, 

autorii raportului ofereau o interpretare proprie a celor opt competențe cheie din Cadrul European de 

Referință:
22

 

Tabel. 3.02.b. Competențele cheie conform Raportului CPAEPDEC și ERF 

Raportul Comisiei Prezidențiale Cadrul European de Referință 

1. Competențe de comunicare în limba maternă și în 

două limbi de circulație internațională 

1. Competențe de comunicare în limba maternă 

2. Competențe de comunicare în limbi străine 

2. Competențe fundamentale de matematică, științe 

și tehnologie 

3. Competențe matematice și competențe de bază în 

științe și tehnologie 

3. Competențe digitale (de utilizare a tehnologiei 

informației pentru cunoaștere și rezolvarea de 

probleme) 

4. Competențe digitale 

4. Competențe axiologice sau de valorizare 

(necesare pentru participarea activă și responsabilă 

la viața socială) 

6. Competențe sociale și civice 

5. Competențe pentru managementul vieții personale 

și al evoluției în carieră 

-- 

6. Competențe antreprenoriale 7. Spirit de inițiativă și competențe antreprenoriale 

7. Competențe de expresie culturală 8. Conștientizare și exprimare culturală 

8. Competențe de a învăța pe tot parcursul vieții 5. A învăța să înveți 

 

 Ceea ce este interesant pentru prezenta analiză este faptul că în acest document al Comisiei 

Prezidențiale apar pentru prima oară în mod explicit ideea de digitalizare a curriculumului și 

„Biblioteca Virtuală multimedia”. Autorii propuneau ca toate „conținuturile curriculare să fie 

concepute astfel încât să corespundă noilor atitudini și strategii mintale ale elevilor care trăiesc 

cotidian într-un univers multimedia și digitalizat”. Asta presupunea inclusiv actualizarea conținuturilor 

curriculare din perspectiva actualității și actualizării informațiilor prezentate, nu numai din cea a 

modului în care acestea sunt structurate și propuse elevilor. Însă nu se spunea absolut nimic despre 

cum ar trebui să se întâmple acest proces de schimbare de vreme ce se promiteau soluții (adică măsuri 

concrete de schimbare). 

 În ceea ce privește „Biblioteca Virtuală multimedia”, aceasta ar fi trebuit „să acopere integral 

conținuturile care se predau elevilor și resurselor de învățare necesare”, „să fie cu acces liber și 

nelimitat pentru profesori și elevi. La fel ca în cazul digitalizării curriculumului, nu se spunea nimic 

despre eventualele modalități de punere în practică a ideii sau despre posibilele piedici și cum ar putea 

fi ele depășite. 

 Un an mai târziu, Raportul CPAEPDEC devenea subiectul unui Pact Național inițiat chiar de 

Președintele României și semnat într-o primă etapă cu toate partidele politice parlamentare. Ulterior, 

demersului respectiv s-au raliat și sindicatele, și o serie de organizații non-guvernamentale active în 

domeniul educației. În ciuda acestui sprijin public, toate acele propuneri au rămas la stadiul respectiv 

până în 2010, când același Președinte al României își asumă un nou proiect de lege privind sistemul de 

                                                      
22 Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Key Competences for Lifelong 

Learning (2006/962/EC); Url: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006H0962, ultima accesare: 

2018-10-25. Cf. Descriptivul Competențelor Cheie Europene. Traducere și adaptare după Recomandarea Parlamentului 

European și a Consiliului privind competențele cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC); Institutul de 

Științele Educației, url: https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/04/Competente-cheie-europene.pdf, ultima accesare: 

2018-10-25. 
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învățământ și, sub coordonarea lui Daniel Funeriu, ministrul Educației, apare în primele zile ale lui 

2011 Legea Educației Naționale. Dintre cele două idei, doar cea referitoare la Biblioteca Virtuală își 

găsește locul în noua lege, la articolul 70, alin. 2., dar va rămâne și ea nepusă în practică până în 

2017.
23

 

 

 Proiectul „România educată” 

 Instalarea lui Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni a însemnat și un nou „proiect de țară” 

dedicat învățământului din România. În calitatea sa de Președinte al României, el a păstorit proiectul 

„România educată”, un demers de tipul bottom-up prin care se urmărește construirea unei viziuni 

strategice transpartinice pentru anul 2030. 

Primul document a fost lansat oficial pe 5 decembrie 2018, după ce s-au desfășurat 7 grupuri 

de lucru tematice: (i) cariera didactică; (ii) echitatea sistemului educațional; (iii) profesionalizarea 

managementului educațional; (iv) învățământul profesional și tehnic; (v) autonomie, calitate și 

internaționalizarea învățământului superior; (vi) accesibilitatea educației timpurii; și (vii) evaluarea 

elevilor și studenților. Aceste grupuri tematice au fost de fapt 7 runde de consultări de tipă Delphi cu 

stakeholderii sistemului de învățământului preuniversitar și universitar, din care au rezultat 7 rapoarte 

cu probleme, provocări, posibile scenarii, obiective și acțiuni. 

 În raportul dat publicității pe 5 decembrie 2018, tema digitalizării educației apare în doar trei 

ipostaze: 

(a) În cazul carierei didactice, la obiectivul O2 („Implementarea unui nou sistem de pregătire 

inițială [subl.n.] a profesionistului în educație, cu creșterea substanțială a exigenței 

selecției și sporirea ponderii abilităților practice”) există o acțiune – A8, ultima – care se 

referă la „dezvoltarea competențelor digitale necesare carierei didactice prin module 

dedicate în acest sens, al căror conținut este actualizat pentru a ține cont de evoluția 

tehnologiei”. Din păcate, o astfel de abordare este minimalistă și nu spune nimic despre 

cei care se află la ora actuală în sistemul de învățământ sau despre formarea continuă a 

competențelor digitale profesionale ca profesorul să țină pasul cu tehnologiile care se 

dezvoltă pe parcursul carierei sale didactice. 

(b) La secțiunea dedicată echității în sistemul educațional, la obiectivul O5 („Creșterea 

gradului de alfabetizare funcțională în România”), există o acțiune care vizează apropierea 

elevilor de lectură și creșterea gradului de înțelegere a textului și la care se indică printre 

alte acțiuni și „digitalizarea/informatizarea completă a județelor cu asigurarea accesului 

elevilor și studenților, dar și a cadrelor didactice, la biblioteci virtuale, baterii de teste 

online și la resurse educaționale deschise.” Și de această dată abordarea nu este prea 

încurajatoare fiindcă astfel de resurse educaționale, mai mult sau mai puțin deschise, 

există și astăzi, doar că lipsesc practicile pedagogice care să dezvolte obișnuința elevilor 

de a merge către astfel de instrumente. 

(c) Cea de-a treia ipostază, și cea mai consistentă dintre ele, este prezentată în raportul celui 

de-al 7 grup de lucru, dedicat evaluării elevilor și studenților. Există în acel raport un 

întreg obiectiv, O4, despre „utilizarea sistemelor informatice atât în procesul de evaluare, 

cât și în cartografierea rezultatelor elevilor și studenților”. Cele 7 acțiuni care stau pentru 

acest obiectiv reprezintă singura manieră coerentă de a răspunde nevoii de digitalizare a 

evaluărilor, de gestionare a datelor despre performanța școlară a elevului prin intermediul 

unui „portofoliu educațional integrat digital” și de colectare de date din sistem cu privire 

la abandonul școlar, reușita/nereușita școlară și alte aspecte importante. 

 

                                                      
23 A se vedea Secțiunea 4.03. pentru detalii privind punerea în practică a obligației de la art. 70, alin. 2. 
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În ciuda bunelor intenții din spatele proiectului prezidențial, acesta a fost primit de un cor 

vehement de plângeri și critici din partea unor experți în educație. Culmea este că printre acești critici 

vehemenți s-au aflat chiar și participanți activi la grupurile de lucru, care, acum, se deziceau de 

raportul final. 

Cel mai dur critic a fost chiar fostul Ministru al Educației și președintele CPAEPDEC, Mircea 

Miclea. Acesta îi reproșa Președintelui României faptul că se aștepta la mai mult după 4 ani de zile de 

la preluarea mandatului. Mircea Miclea se aștepta „la soluții, nu teme de discuție”.
24

 Un alt lucru care 

nu i-a convenit fostului ministru este faptul că documentul „reșapează idei care au fost deja propuse, 

unele chiar implementate în lege”. Ceea ce scapă din vedere Mircea Miclea este tocmai ideea că multe 

au fost scrise în lege, dar puține implementate. De la finanțarea cu 6% a educației la Biblioteca Școlară 

Virtuală. A fi într-o lege nu este totuna cu a fi pus în practică.  

Ceea ce au reușit Mircea Miclea și toți cei care au criticat raportul „România educată” este să 

anuleze caracterul transpartinic și modalitatea de consultare folosită. Prin sintagma „Proiectul lui 

Iohannis”, toți aceștia au personalizat documentul și l-au agățat de reverul sacoului președintelui, ceea 

ce fusese făcut anterior chiar cu raportul comisiei prezidențiale condusă de Mircea Miclea. Reproșul 

principal și cel mai consistent al acestuia este că nu a dat acest exercițiu pe mâna unor experți în 

educație și a căutat cu tot dinadinsul consensul: 

„Noi [membrii CPAEPDEC] am pornit de la cercetările științifice și de la bunele practice 

international și am creat apoi documentul de propuneri. Aici nu s-a pornit de la cercetări 

științifice, ci de la o colecție de opinii. […] Dacă vrei să ratezi reforma de la început, atunci 

trebuie să cauți consensul. Consensul va fi întotdeauna la media populației sau de la medie 

în jos. […] Așa că eu i-aș răspunde foarte clar președintelui: dacă mergi pe consens de la 

început, reforma înseamnă a bate pasul pe loc.”
25

 

 

Lucian Ciolan, decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației de la Universitatea din București, 

care se recomandă drept specialist în politici publice în educație, uimește printr-o intervenție similară: 

„În toată lumea, strategiile nu se fac prin referendum sau prin consultări reprezentative. Strategiile se 

fac de experți, de specialiști. […] Da, educația e treaba tuturor. Dar proiecțiile strategice și politicile 

publice ale educației sunt treabă de înaltă expertiză.”
26

 

 Toți cei care acuză Proiectul „România educată” de faptul că a pornit și a căutat prea mult 

consensul și nu s-a bazat pe expertiza experților trebuie să le reamintim că nu există un singur model 

de construire de viziune, strategie și politică publică, și anume cel clamat de ei, de tipul top-down, de 

la experți către funcționari și apoi către „cetățenii de rând”. Există și modele de succes de tipul bottom-

up, care folosesc instrumente de extragere a unei viziuni consensuale de la experți, specialiști și 

practicieni, precum și de la alți stakeholderi, pentru ca apoi, prin rafinări succesive, să se ajungă la o 

variantă cât mai bună. Tocmai asta anunțase și consilierul pe Educație al președintelui Klaus Iohannis, 

Ligia Deca, cu privire la proiectul „România educată”, și anume că ne aflăm într-o primă etapă, 

urmând demersuri mult mai aplecat pe partea științifică (pentru a satisface criteriul de „bazat pe 

dovezi” – evidence-based). 

                                                      
24 Raluca Pantazi (2018), Mircea Miclea, reacție dură la Raportul lui Iohannis pe Educație. Este atât de vag, încât nu va 

produce nici un fel de soluție concretă; Edupedu.ro, 6 decembrie. Url: https://www.edupedu.ro/mircea-miclea-reactie-dura-

la-raportul-lui-iohannis/, ultima accesare: 2018-12-06. 
25 Ibidem. 
26 Raluca Pantazi (2019), Raportul prezidențial pe Educație – Lucian Ciolan, decanul Facultății de Științele Educației: 

Strategiile nu se fac prin referendum. Presupun că se va trece la o muncă bazată pe știință; Edupedu.ro, 7 decembrie. Url: 

https://www.edupedu.ro/raportul-prezidential-pe-educatie-lucian-ciolan-decanul-facultatii-de-stiintele-educatiei-de-la-

universitatea-bucuresti-strategiile-nu-se-fac-prin-referendum-presupun-ca-se-va-trece-la-o-munca-ba/, ultima accesare: 2018-

12-07. 
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 Alți contestatari i-au reproșat raportului că-i lipsește „zvâcul reformist și salvator”
27

, în timp 

ce un grup de peste 60 de organizații non-guvernamentale pro-life îl acuză că promovează „ideologia 

de gen”, diversitatea în școli, obligativitatea vaccinării ori folosirea tehnologiei. Aceștia din urmă 

susțin că „specialiștii atrag atenția asupra efectelor nocive pe care folosirea tehnologiei le are asupra 

sănătății copiilor” și îl citează pe „biofizicianul Virgiliu Gheorghe”, un personaj cheie al propagandei 

ultra-ortodoxe care se manifestă în on-line-ul românesc împotriva tehnologiei.
28

 La o analiză atentă a 

argumentele invocate de aceste ONG-uri se poate observa ușor că ele sunt lipsite de logică și de 

fundament științific chiar dacă ele par a cita și a trimite la studii academice. Nota aceasta de „științific” 

al protestului lor este menită tocmai de a convinge pe mai departe pe cei care, în lipsa unei educații 

adecvate și în lipsa manifestării propriului simț critic, cad în capcana unor opinii radicale și puternic 

încărcate ideologic (unde „ideologic” stă pentru ideologia asociată unei părți din ce în ce mai 

consistente a bisericii ortodoxe).  

 

 Policy brief „USR repară după PSD” 

La începutul lui 2019, partidul parlamentar Uniunea Salvați România a publicat un document 

de viziune pe domeniul educație, menit să prezinte abordarea propusă de experții partidului. Din 

păcate, documentul respectiv este construit greșit chiar și pentru un policy brief. În primul rând, 

fiindcă este construit în opoziție cu un partid, nu cu un program de guvernare sau cu o viziune politică 

exprimată undeva anume, recte într-un document. Mai precis, la începutul textului sunt menționate o 

serie de date – cu privire la situația abandonului școlar în UE (2016-2018), procentul elevilor cu 

rezultate slabe la testele PISA (2015), școlile care încă au toalete în curte și nu sunt racordate la apă 

curentă și canalizare etc. – care sunt puse toate în seama unui partid. Chiar dacă acele date sunt corecte 

și nu pot fi contestate, ele sunt imaginea unei situații care nu s-a petrecut peste noapte, ci, dimpotrivă, 

care a evoluat în mod negativ în ultimele trei decade. Ca atare, dacă ar fi să căutăm vinovați, ar trebui 

să ne uităm nu numai la acțiunile actualei echipe guvernamentale. Însă o astfel de abordare este ea 

însăși falită fiindcă elimină din start posibilitatea dialogului, lucru esențial pentru a organiza dezbateri 

cu privire la o viitoare strategie în domeniul educațional. Iar policy brief-ul amintit păcătuiește tocmai 

prin faptul că asumă că autorii săi sunt singurii care dețin cheia pentru rezolvarea respectivei situații. 

 În al treilea rând, deși punctează în mod corect problemele care apasă sistemul educațional 

(birocrația excesivă, politizarea etc.), documentul are unele lacune și nici nu oferă o imagine concretă 

a ceea ce se propune. De exemplu, la secțiunea „Acțiunile și propunerile USR pentru reformarea 

educației” se vorbește despre trei acțiuni „pentru învățământul primar și gimnazial”, lăsând în afara 

scopului documentului ciclul liceal. În ceea ce privește propunerile de măsuri aferente celor trei 

acțiuni, sunt propuse lucruri punctuale, dar care nu rezolvă în sine problemele amintite în partea 

introductivă. De exemplu, la prima acțiune – „Centrarea întregului sistem educațional pe nevoile 

elevului și schimbarea modului de învățare, orientat spre dezvoltarea gândirii critice și educație 

individualizată” – sunt propuse nouă măsuri, dar care nu sunt nici pe departe suficiente pentru a 

preveni sau reduce abandonul școlar, fenomen dependent mai ales de situația socio-economică a 

familiilor din care provin elevii aflați în risc de abandon școlar. Cele nouă acțiuni sunt: (1) reformarea 

programei școlare; (2) lărgirea curriculumului la decizia școlii; (3) încurajarea gândirii critice; (4) 

eliminarea manualului unic și liberalizarea pieței manualelor; (5) eliminarea temelor pentru acasă 

                                                      
27 Oana Moraru (2018), Oana Moraru, despre proiectul lui Iohannis pe educație: un document neambițios, cu surprinzător 

de mult limbaj de lemn; Edupedu.ro, 7 decembrie. Url: https://www.edupedu.ro/oana-moraru-despre-proiectul-lui-iohannis-

pe-educatie-un-document-neambitios-cu-surprinzator-de-mult-limbaj-de-lemn/, ultima accesare: 2018-12-07. 
28 Florian Ilinca & Vlad Părău (2019), Peste 60 de ONG-uri au depus la Palatul Cotroceni un memoriu prin care contestă 

proiectul „România educată” al Președintelui Iohannis. Mesajul lui Cristian Filip, președintele Alianței Părinților din 

România; Activenews.ro, 9 martie. Url: https://www.activenews.ro/stiri-educatie/Peste-60-de-ONG-uri-au-depus-la-Palatul-

Cotroceni-un-memoriu-prin-care-contesta-proiectul-%E2%80%9ERomania-Educata-al-Presedintelui-Iohannis.-Mesajul-lui-

Cristian-Filip-presedintele-Aliantei-Parintilor-din-Romania-VIDEO-154943, ultima accesare: 2019-04-09. 
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pentru elevii din ciclul primar; (6) introducerea asistenților de profesori în învățământul primar și 

gimnazial; (7) conștientizarea importanței lecturii și monitorizarea competențelor de lectură; (8) 

măsuri pentru elevii din grupurile vulnerabile; și (9) măsuri pentru copiii cu CES. Totuși, asta nu 

înseamnă că acele măsuri nu sunt necesare, ci doar că ele nu răspund problemelor sesizate de autorii 

documentului. 

 În ceea ce privește educația deschisă și digitalizarea sistemului de învățământ preuniversitar, 

policy brief-ul nu rostește nici un cuvânt, chiar dacă la pagina 4 citează din discursul cu care a început 

Forumul Economic Global din decembrie 2018: „65% dintre copiii care intră în școala primară în 

prezent vor ajunge să lucreze în joburi care astăzi nu există. Cum trebuie să se schimbe educația?”  

 

 Documentul de viziune „Educația ne unește” 

În aprilie 2019, Ministerul Educației Naționale a publicat pe propria pagină de Internet un document 

intitulat sugestiv „Educația ne unește. Viziune asupra viitorului educației în România”. Deși s-a 

bucurat de o primire bună din partea unor specialiști în educație, el a cunoscut o puternică reacție de 

opoziție în rândul cadrelor didactice, care acuză permanentizarea ideii de reformă în sistemul de 

învățământ, dar și schimbările radicale pe care acest document le propune. 

 „Educație ne unește” este singurul document care, din punct de vedere al conținutului, dar și al 

procesului de consultare (cel puțin așa cum început MEN, adică cu o consultare la nivelul școlilor 

precum și a stakeholderilor sistemului educațional) corespund ideii de viziune strategică. La nivel 

constructiv, documentul clarifică rolul educației, valorile și principiile fundamentale ale sistemului 

educațional, beneficiarii educației (copil/tânăr, familie și comunitate, societate), responsabilitățile ce 

revin pentru a asigura servicii educaționale „de succes”, obiectivele acestor servicii, dar și o propunere 

de scenariu privind implementarea viziunii și o nouă arhitectură a sistemului public de învățământ 

preuniversitar cu obiective generale pentru fiecare ciclu educațional. 

 La nivel terminologic, există de asemenea o puternică legătură cu noile cercetări și tendințe în 

materie de abordare a educației, una cu care nu suntem în genere obișnuiți la nivelul MEN. Se 

vorbește, de exemplu, despre autonomie atât în termenii rezultatului final al educației, în sensul în care 

școala pregătește copilul/tânărul pentru o „viață autonomă”,
29

 dar și ca „autonomie în învățare” prin 

prin introducerea unei categorii speciale de obiective generale pentru fiecare ciclu școlar intitulată 

„spirit de inițiativă și antreprenoriat”.
30

 Chiar dacă acest al doilea sens nu este abordat în plenitudinea 

lui și în genere pot fi aduse îmbunătățiri semnificative, viziunea din documentul amintit este un 

important pas înainte față de strategiile existente și merită notat acest lucru. 

 Totodată, documentul nu se referă doar la învățământul preuniversitar, ci și la cel universitar, 

ambele contribuind la scopul sistemului educațional, și anume dezvoltarea societății românești, și 

influențându-se reciproc. Cu toate acestea, spațiul acordat sistemului universitar este extrem de 

restrâns, autorul sau autorii limitându-se la a propune linii extrem de generale pe care să se înscrie 

dezvoltarea învățământului superior (e.g., autonomia universitară, corelația cu dinamica cererii piața 

muncii, internaționalizarea, obiectivele  programelor de licență, masterat, doctorat și post-doctorat 

etc.) 

 Educația deschisă și digitalizarea sistemului educațional sunt două subiecte care rămân, de 

asemenea, insuficient dezvoltate în documentul MEN. Singura componentă relevantă și explicit 

                                                      
29 „Școala asigură viitorilor adulți o alfabetizare funcțională în toate domeniile necesare unei vieți autonome [subl.n.] și 

împlinite în societate, care să contribuie la starea de bine individuală și a comunității. Viitorul adul este capabil să acceseze 

orice tip de informație și să o înțeleagă suficient pentru a o folosi ca resursă în performanța propriilor acțiuni sau în 

excelență.” MEN(2019), Educația ne unește. Viziune asupra viitorului educației în România; p. 5. Cf. Ibid., p. 9: „Parcursul 

școlar se construiește pe principiul flexibilității, este centra pe nevoile și aptitudinile beneficiarului și duce la autonomizarea 

[subl.n.] acestuia ca membru al societății, din punct de vedere personal și profesional.”  
30 Ibidem, p. 17: „Manifestarea curiozității în abordarea de sarcini noi și neobișnuite de învățare, fără teama de a greși.” 

Numai la grădiniță nu se regăsește această categorie. 
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formulată este cea legată de competențele digitale ale copiilor aflați în diferite stadii educaționale. Mai 

precis, autorii documentului au creionat câte un profil al competențelor pe care trebuie să le 

dobândească elevii în fiecare ciclu educațional, iar printre acestea se regăsesc și competențele 

digitale.
31

 Din modul cum sunt formulate competențele digitale, observăm că este vorba de o raportare 

minimalistă și puțin ambițioasă. De exemplu, nu există nici un rând care să vorbească despre gândire 

computațională, iar în cazul ciclului secundar superior, competențele respective au un caracter general, 

deși ar fi fost posibilă o abordare mult mai detaliată. Am putea chiar să spunem că formulările 

respective (v. tabelul 3.2.b.) reprezintă specificări ale celor patru aspecte ale competențelor digitale din 

curriculum suedez: „(1) înțelegerea modului în care digitalizarea afectează indivizii și societatea; (2) 

înțelegerea și cunoașterea modalităților de a folosi instrumentele și resursele digitale; (3) folosirea 

critică și responsabilă a instrumentelor și resurselor digitale; și (4) a fi capabil să rezolve probleme și 

să implementeze idei în practică.”
32

 

Tabel. 3.02.c. Competențele digitale specifice fiecărui ciclu educațional 

conform documentului de viziune „Educația ne unește” 

Categorie Descriere competențe 

Ciclul pre-școlar (3 ani | 3-6 ani | grădinițe) 

Dezvoltare cognitivă Manifestarea interesului pentru utilizarea tehnologiei, conștientizând modul în care 

aceasta îmbunătățește și afectează viața 

Ciclul primar inferior (3 ani | 6-9 ani | școli generale) și Ciclul primar superior (3 ani | 9-12 ani | școli 

generale) 

Competențe digitale Utilizarea în învățare a unor funcții și aplicații simple ale dispozitvelor digitale din 

mediul apropiat, cu sprijin din partea adulților 

Dezvoltarea unor conținuturi digitale simple în contextul unor activități de învățare 

Respectarea unor norme de bază privind siguranța în utilizarea a dispozitivelor, 

aplicațiilor, conținuturilor digitale și pe Internet. 

Ciclul secundar inferior (3 ani | 12-15 ani | gimnaziu) 

Competențe digitale Utilizarea unor dispozitive și aplicații digitale pentru căutarea și selecția unor 

resurse informaționale și educaționale digitale relevante pentru învățare. 

Dezvoltarea unor conținuturi digitale multimedia, în contextul unor activități de 

învățare. 

Respectarea normelor și regulilor privind dezvoltarea și utilizarea de conținut virtual 

(drepturi de proprietate intelectuală, respectarea privatității (sic!), siguranță pe 

Internet). 

Ciclul secundar superior (3 sau 4 ani | 15-18 ani/15-19 ani | programe de studii profesionale, studii liceale 

vocaționale, studii liceale de științe și socio-umaniste) 

Competențe digitale Construirea unui mediu digital personal de resurse și aplicații digitale, relevante 

pentru nevoile și interesele de învățare. 

Participarea constructivă și creativă în comunități virtuale de învățare, relevante 

pentru nevoile și interesele personale sau profesionale viitoare. 

Evaluarea critică și reflexivă cu privire la impactul tehnologiilor de informare și 

comunicare asupra propriei învățări, a vieții individuale și a relațiilor sociale, în 

general. 

                                                      
31 În document se vorbește despre „competență digitală”, la singular, ca și cum ar fi una singură, dar, cel puțin din faptul că 

sunt enumerate mai multe, ne dăm seama că este vorba de o eroare. 
32 Fredrik Heintz & Linda Mannila & Lars-Åke Nordén & Peter Parnes & Björn Regnell (2017), Introducing Programming 

and Digital Competence in Swedish K-9 Education; în Valentina Dagienė & Arto Hellas (eds.), Informatics in Schools: 

Focus on Learning Programming. 10th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution, and 

Perspectives, ISSEP 2017, Helsinki, Finland, November 13-15, 2017, Proceedings; Springer, pp. 117-128. 
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 Agenda Digitală pentru România 

Documentul care oferă cele mai multe elemente relevante pentru digitalizarea învățământului 

preuniversitar se regăsesc în Agenda Digitală pentru România 2014-2020,
33

 o strategie adoptată de 

Guvernul României pe 7 februarie 2015. El conține o întreagă secțiune dedicată „TIC în educație, 

sănătate, cultură și eInclusion”, dar îi lipsește formatul unei strategii, tot așa cum îi lipsește și coerența.  

 Referitor la „TIC în educație”, la fel ca în cazul Strategiei de Dezvoltare a Învățământului 

preuniversitar în perioada 2001-2004, sunt înșirate 3 domenii de intervenție la care sunt menționate 

niște proiecte cu fonduri europene care ar trebui să explice abordarea. De exemplu, la primul domeniu 

de intervenție, „Educația prin activitate curriculară bazată pe TIC” se spune că ”acest tip de educație se 

bazează în principal pe resursele OER și WEB 2.0 cu privire la învățare și evaluare bazate pe proiecte 

și e-Portofoliul rezultatelor elevului sau studentului și crearea unui conținut și a unor interacțiuni 

digitale originale.” Apoi sunt menționate drept modele de bună practică un proiect al Ministerului 

Comunicațiilor finanțat pe baza unui împrumut de la Banca Mondială – „Economia Bazată pe 

Cunoaștere”
34

 – și trei proiecte POSDRU: „Competențe cheie TIC în curriculum școlar”;
35

 

„Instrumente digitale de ameliorare a calității evaluării în învățământul preuniversitar”;
36

 și 

„Restructurarea curriculumului școlar în învățământul liceal”.
37

 Lăsănd deoparte faptul că absența unei 

virgule în documentul respectiv lasă să se înțeleagă că ultimul proiect este parte din cel de-al doilea, 

paragraful la care trimitem nu are logică. Mai mult, absența informațiilor despre cele două proiecte fac 

cu greu posibilă identificarea bunelor practici, chiar dacă aceste ar fi fost vreodată așa ceva. 

 Cele 3 linii strategice „de dezvoltare” sunt: ED1 – „furnizarea de infrastructură TIC în școli”; 

ED2 – „dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și profesorilor”, fără a se distinge între 

competențele digitale generale (în cazul elevilor) și competențe digitale profesionale pe care ar trebui 

să le aibă profesorii; și ED3 – „utilizarea TIC (OER și Web 2.0) în cadrul procesului de învățare și 

încadrul procesului de învățare pe toată durata vieții (Life-Long-Learning)”. 

 Strategia nu este plină doar de non-sensuri, ci și de exprimări vagi care par a da bine pe hârtie 

fiindcă folosesc limbajul de lemn al politicilor publice din România. De exemplu, la ED3, se spune că 

„stimularea elevilor pentru a fi implicați în procesul de învățare” reprezintă o linie de acțiune 

strategică. La descriere, autorii afirmă că „datorită gradului de noutate reprezentat de factorul 

tehnologic, elevii vor fi stimulați să devină mai implicați în procesul de învățare...”. Sau „Folosirea 

TIC va permite, de asemenea, adaptarea materiilor predate în concordanță cu aptitudinile elevilor, 

susținând învățarea personalizată și individualizată”.  

 La cum arată această secțiune din Agenda Digitală pentru România 2014-2020, este clar că 

autorii nu au avut expertiza minimală necesară pentru un astfel de demers și că s-a încropit „ceva” ca 

să nu se piardă din vedere domeniul educației. Altfel nu ne putem explica lipsa de precizie și claritate 

în modul în care se vorbește despre TIC în educație ori despre resurse educaționale deschise.  Cu 

siguranță acest document nu poate sta drept strategie pentru digitalizarea învățământului românesc și, 

mai mult decât atât, nu are nici o legătură cu ceea ce Uniunea Europeană solicită de la statele membre. 

 

                                                      
33 Url: https://www.comunicatii.gov.ro/agenda-digitala-pentru-romania-2020/, ultima accesare: 2018-09-08. 
34 Pagina de internet a proiectului (http://www.ecomunitate.ro/) nu mai este de ani buni disponibilă, iar resursele generate de 

experți s-au pierdut în online. Informații minimale: https://www.comunicatii.gov.ro/proiecte-finalizate/economia-bazata-pe-

cunoastere-ebc/. 
35 Informații minimale despre acest proiect nu mai există nici pe vechiul website al Ministerului Educației 

(http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/11697), nici pe pagina proiectului, iar singurul element relevant este un suport de curs 

care poartă sigla POSDRU (http://cnlr.ro/~tucu/Suport_de_curs_INFORMATICA.pdf). 
36 Câteva informații pot fi aflate de pe vechiul site al MEN (http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/c924/) și din diverse 

anunțuri publicate online, căci pagina de internet a proiectului (http://insam.softwin.ro/) nu mai este de mult timp activă. 
37 Detalii pot fi găsite pe site-ul CNEE (https://www.rocnee.eu/node/142), dar nu înțelegem relevanța acestuia pentru aria de 

intervenție respectivă. 
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 Planul Național de Acțiune 2018-2020 

 

Începând cu 2011, Guvernul României a făcut eforturi să facă parte din inițiativa Open Government 

Partnership și a dezvoltat un prim Plan Național pentru o Guvernare Deschisă (PNGD). În perioada 

2012-2016, trei astfel de documente au fost adoptate de guvern ca parte a angajamentului României. 

Toate aceste documente au fost corelate cu Strategia Națională Anticoruptie 2012-2016. Ulterior, 

Planul Național a fost ancorat și în alte documente strategice elaborate de Guvernul României. Din 

rațiuni care țin de subiectul acestei analize, ne vom referi doar la ultimele două Planuri Naționale, 

pentru perioadele 2016-2018 și, respectiv, 2018-2020. 

 Între cele două documente există diferențe semnificative. Referindu-ne strict la componenta 

educațională, în PNGD 2016-2018, există două angajamente relevante: #15 – Date deschise și 

transparență în educație, și #16 – Biblioteca Școlară Virtuală și Resurse Educaționale Deschise. În 

timp ce în PNGD 2018-2020 rămâne doar un angajament din cele două, #16, intitulat Educație 

deschisă.  

 Deficiența majoră a acestor documente este aceea că nu reiese de nicăieri în ce anume sunt 

ancorate ele. La o primă vedere, par niște idei aruncate într-un tabel. Cu alte cuvinte, nu există nici o 

referință în acest documente cu privire la sursa angajamentului. De exemplu, în cazul Bibliotecii 

Școlare Virtuale, putea fi menționată Legea1/2011. 

 Există și diferențe de nuanță între modul cum sunt formulate anumite acțiuni subsumate acelor 

angajamente: în PNGD 2016-2018, se vorbește despre „alegerea unei licențe libere pentru Biblioteca 

Școlară Virtuală”; în PNGD 2018-2020, termenul „alegere” este înlocuit cu „elaborare”. Altfel spus, 

Guvernul României își propune să elaboreze el un standard de licențiere liberă, deși există unul deja 

acceptat la nivel internațional (i.e., Creative Commons). 

 

Tabel. 3.02.d. Comparație măsuri prevăzute în PNGD 2016-2018 și 2018-2020 

PNGD 2016-2018 PNGD 2018-2020 

Crearea suportului tehnic pentru Biblioteca Școlară 

Virtuală 

Crearea suportului tehnic pentru Biblioteca Școlară 

Virtuală 

Colectarea, din surse publice și private, și publicarea 

depozitului inițial al Bibliotecii Școlare Virtuale 

Colectarea, din surse publice și private, și publicarea 

depozitului inițial al Bibliotecii Școlare Virtuale 

Alegerea unei licențe libere pentru Biblioteca 

Școlară Virtuală 

Elaborarea unei licențe libere pentru Biblioteca 

Școlară Virtuală 

Introducerea în toate programele operaționale 

finanțate din fonduri europene a unei clauze 

contractuale prin care orice resursă educațională 

creată va fi publicată sub licență liberă și vor fi 

adăugate la Biblioteca Școlară Virtuală 

-- 

Reglementarea modului în care resursele educațional 

vor intra în Biblioteca Școlară Virtuală, obligatoriu 

pentru cele produse cu fonduri publice și la cerere 

pentru cele private 

Lansarea spre aprobare a procedurii de verificare a 

resurselor educaționale deschise ce vor putea fi 

folosite 

Revizuirea, în urma unei dezbateri publice, a 

procedurilor privind achiziția manualelor școlare, 

astfel încât acestea să fie accesibile publicului sub o 

licență liberă 

-- 

Definirea și adoptarea unei strategii naționale 

privind dezvoltarea BȘV și folosirea RED în 

-- 
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sistemul public de educație 

-- Sesiuni de formare pentru profesori cu privire la 

resurse educaționale deschise și copyright 

 

 PNGD 2018-2020 aduce un lucru nou, și anume prevede că MEN trebuie să se ocupe să 

organizeze sesiuni de formare pentru profesori prin care să promoveze resursele educaționale deschise 

și să informeze cu privire la drepturile de autor. O astfel de măsură este binevenită, mai ales că este 

corelată explicit cu Proiectul CRED al IȘE.  

 Un lucru îngrijorător este faptul că s-a scos trei elemente (v. Tabel 3.02.c) care asigurau o 

coerență mai mare a angajamentului României. Poate că nu era nevoie de o strategie națională privind 

dezvoltarea Bibliotecii Școlare Virtuale și folosirea resurselor educaționale în sistemul public de 

educație, dar cu siguranță era nevoie de un document programatic la nivelul MEN care să adreseze 

această chestiune particulară. 

 Un alt lucru negativ este acela că a dispărut cu totul angajamentul privind transparența și 

datele deschise în educație. Acel angajament era esențial pentru ca MEN și societatea civilă să poată 

face analize serioase cu privire la ce se întâmplă în acest sector. Din păcate, PNGD 2018-2020 nu se 

mai referă la acest lucru nici măcare în angajamentul privind transparența sectorului public. 

 

 

3.02.3. Digitalizarea educației ca panaceu  
 

Există în România un curent destul de puternic care promovează digitalizarea educației ca panaceu 

pentru toate sau o bună parte din problemele cu care se confruntă sistemul de învățământ 

preuniversitar: de la analfabetismul funcțional până la abandonul școlar, de la diferențele semnificative 

în calitatea actului educațional între urban și rural până la chestiunile de integritate academică. Acest 

curent este manifest în nenumăratele declarații ale celor care susțin introducerea programării și/sau a 

roboticii încă din clasele primare. Pentru aceștia, dobândirea unor competențe digitale încă din ciclul 

primar poate fi răspunsul la nevoia creșterii atractivității școlii și la cea a unei pregătire mai adecvate a 

tânărului pentru lumea digitală în care deja trăiește.  

 O altă latură a acestui curent o întâlnim în documentele oficiale ale MEN sau altor instituții 

din zona educațională. De exemplu, în Agenda Digitală pentru România 2014-2020, se afirmă că „în 

cazul în care planul de investiție [în echipamente și sisteme TIC] se va concentra pe crearea unui 

echilibru între zonele urbane și rurale, pe termen lung se va îmbunătăți calitatea educației și fenomenul 

de decalaj digital se va estompa, conducând la incluziunea socială a zonelor defavorizate.”
38

 Nu se 

spune deloc cum ar urma să se întâmple acest lucru, mai ales că multe studii realizate de OECD și de 

JRC indică faptul că nu se pot corela așa de ușor aceste fenomene și că există mulți alți factori care 

influențează calitatea educației, incluziunea și disparitățile dintre urban și rural. 

 Această abordare nu este un caz izolat în mediul românesc și cu precădere în cel educațional. 

Dimpotrivă, ea tinde să fie o practică obișnuită: sunt foarte multe documente publice sau proiecte care 

pretind că rezolvă un lucru cu ajutorul unor chestiuni cu care nu se corelează nici măcar indirect. Un 

caz interesant din perspectiva noastră este cel al Proiectului CRED, prin care 55.000 de cadre didactice 

ar urma să beneficieze de formare. În descrierea acestui proiect, obiectivul general este formulat după 

cum urmează: „Prevenirea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri sistemice de aplicare inovativă și 

sustenabilă a noului curriculum național, urmărind creșterea accesului la experiențe de învățare de 

calitate ale elevilor din învățământul preuniversitar primar și gimnazial.”
39

 Lăsând deoparte o 

                                                      
38 A se vedea Obiectivul ED2 din op.cit., Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 240bis/19.05.2015. 
39 Url: https://www.ise.ro/cred-despre, ultima accesare: 2019-01-20. 
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eventuală acuzație că am căuta nod în papură, ne întrebăm pe ce studii s-au bazat autorii proiectului 

pentru a corela părăsirea timpurie a școlii cu curriculum și experiențele de învățare ale elevilor. 

Probabil că pentru autorii cererii de finanțare cei care abandonează școala în ciclul primar și gimnazial 

procedează în felul acesta fiindcă nu le place de cum predă profesorul sau de cât se implică acesta în 

activitățile didactice, nu din sărăcie sau multe alte motive independente de școală. 

 Această abordare „neserioasă” este printre principalii vinovați pentru falsele așteptări create în 

jurul digitalizării educației și haosul generat în materie de investiții în echipamente și resurse. Din 

nefericire, este imposibil să scăpăm repede de ea și, ca atare, trebuie să ne așteptăm în continuare la 

acțiuni și documente neprofesioniste.  
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