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pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 3, anul 9, săptămâna 1 – 7 februarie 2021 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației 

 TamTam lansează „Ghidul de supraviețuire civică” 

 Aplicația educațională de feedback Teleskop, sau despre cum micșorăm elefantul din școlile 

noastre 

 Platforma adolescenti.deprehub.ro TeenLine-ul (0374.461.461) este gratuit și disponibil 

24/7 pentru toți adolescenții care au nevoie de răspunsuri 

 Școala de Bani lansează cursul online de educație financiară pentru părinți 

 Cum să începi din timp lupta cu analfabetismul functional 

 Predicția unui reputat expert britanic în educație care (nu) ar trebui să-i sperie pe profesori: 

în 10 ani veți fi înlocuiți de roboți! 

 

       
Noutăți  

 
 Se micșorează numărul elevilor în clasă! 

 

Data publicării: joi, 21 Ianuarie, 2021 

 

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a decis că numărul de elevi în clasele de început de 

ciclu, în învăţământul liceal cu frecvență - zi, se va reduce: 

 

- de la 28 la 24 de elevi în clasă pentru filiera tehnologică și învățământul profesional, inclusiv 

dual, precum şi pentru filiera vocațională - profil sportiv, teologic, pedagogic şi învățământul liceal 

de artă; 

- de la 28 la 26 de elevi în clasă pentru filiera teoretică. 

 

Joi, 21 ianuarie 2021, a fost transmis la Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, 

evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și 

emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar 

pentru anul școlar 2021-2022. Astfel, decizia modifică ordinul de ministru nr. 5.599/2020. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/b2R-RIuOJ8E/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/b2R-RIuOJ8E/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/_AO8td5CNeM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/_AO8td5CNeM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Având în vedere modificările promovate, activitățile specifice mobilităţii personalului didactic de 

predare din învăţământul preuniversitar (privind constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor 

didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar) au fost decalate corespunzător. 

 

Astfel, inspectoratele şcolare vor transmite până la data de 1 februarie 2021, la Ministerul 

Educaţiei, proiectele planurilor de școlarizare revizuite conform noilor reglementări, în vederea 

fundamentării cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat. 

Această măsură se constituie într-un pas concret în direcția României Educate. 
sursa: https://edu.ro/se-mic%C8%99oreaz%C4%83-num%C4%83rul-elevilor-%C3%AEn-clas%C4%83 

 

 

 [Consultare publică] Proiectele metodologiilor de organizare a programului „A doua 

șansă” pentru învățământul primar și învățământul secundar inferior 

 

Data publicării: 18.01.2021 

 

În cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED, cod SMIS 

118327, al cărui beneficiar este Ministerul Educației, este prevăzută o subactivitate 

dedicată revizuirii metodologiilor, planurilor-cadru și programelor școlare pentru 

programul A doua șansă. 

 

Derularea acestui proces de revizuire rezultă din nevoia de a corela planurile și programele școlare 

specifice programului A doua șansă cu abordările curriculumului din sistemul general de educație, 

centrat pe competențe-cheie. 

 

Vă invităm să accesați documentele atașate și să ne oferiți feedback, pe adresa de 

mail contact@educred.ro, până la data de 12 februarie 2021. 

 Proiect de metodologie privind organizarea programului „A doua şansă” - învăţământ 

primar  

 Proiect de metodologie privind organizarea programului „A doua şansă” - învățământ 

secundar 
sursa: https://edu.ro/consultare_publica_proiecte_metodologii_organizare_program_A_Doua_Sansa 

 

 

 

 TamTam lansează „Ghidul de supraviețuire civică” 
 

Te-ai împiedicat de gunoaie și gropi pe trotuar? Te-ai bucurat, poate, că stai într-o zonă verde, 

până să vezi cum copaci sănătoși sunt toaletați în exces sau mai rău, cum „fac loc” unui nou bloc 

construit între blocuri? 

 

mailto:contact@educred.ro
https://www.edu.ro/sites/default/files/Proiect_Metodologie_Program%20ADS_primar.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Proiect_Metodologie_Program%20ADS_primar.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Proiect_Metodologie_Program%20ADS_secundar%20inferior.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Proiect_Metodologie_Program%20ADS_secundar%20inferior.pdf
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Dacă te regăsești în situații ca acestea, dar credeai că nu stă în puterea ta să le rezolvi, de acum ai la 

dispoziție un instrument nou: Ghidul de supraviețuire civică, un material realizat de TamTam – 

Grupul ONG-uri pentru Cetățean și adresat tuturor celor care își doresc să se implice civic. 

Disponibil pe site-ul coaliției TamTam - https://www.stareademocratiei.ro/ghid/, ghidul te ajută 

să înțelegi care îți sunt drepturile și ce poți face atunci când sunt încălcate. Vei descoperi o colecție 

ilustrată de situații comune, din care vei învăța să recunoști câteva din cele mai frecvente încălcări 

ale drepturilor cetățenești, dar și să faci primii pași spre rezolvare: cum să te aperi de abuzuri, unde 

să reclami ilegalități și cât de mult contează să faci echipă cu cei care gândesc la fel ca tine. 

Totodată, ghidul își propune să le reamintească oamenilor că fiecare are la fel de multă 

responsabilitate și putere de a influența sau schimba lucrurile în societate și că este important să 

acționeze în interesul comunității, de fiecare dată când simt că le sunt încălcate drepturile. 

"Mulți spun acuzator că unele organizații nu fac decât să critice. Nu e nimic rău în asta. Unul 

dintre rolurile societății civile este să fie atentă la cum își fac instituțiile treaba și să le critice 

atunci când nu o fac bine. Critica nu este “de dragul criticii”. Din critica asta pot să rezulte legi 

mai bune, spitale mai bine dotate, școli mai primitoare cu copiii, copaci salvați de la tăiere. În cele 

din urmă, pentru că le criticăm, instituțiile pot să devină mai responsabile." declară Oana Preda, 

Director Executiv CeRe, membru al coaliției TamTam. 

 

Pe lângă un îndemn la acțiune, odată cu lansarea ghidului, TamTam arată și câteva povești de 

succes care s-au născut din spirit civic și din dorința de a nu mai asista pasivi la problemele din jur. 

Două dintre acestea sunt spuse de echipa Recorder, într-un reportaj video care aduce în prim-plan 

Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu și Grupul Civic Iancului, ai căror inițiatori povestesc cum au 

reușit să producă schimbări pozitive în cartierul lor. Alte reușite civice, alături de informații din 

ghid, pot fi urmărite pe paginile de social media ale TAMTAM - Grupul ONG-uri pentru 

Cetăţean: Facebook și Instagram. 

 

https://www.stareademocratiei.ro/ghid/
https://recorder.ro/activismul-de-cartier-cum-poti-schimba-lucrurile-la-tine-pe-strada/?fbclid=IwAR3ZhYnEBwTDiXD_jBA3Kou2L9W5l3ComQRufsHmvzDWXz-Dre2_3AfJCxM
https://www.facebook.com/TamTamONGuripentruCetatean/
https://www.instagram.com/tamtam_onguripentrucetatean/
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Ghidul de supraviețuire civică a fost scris de CeRe – Centrul de Resurse pentru participare publică 

și APADOR-CH și ilustrat de Tuan Nini. Conceptul ghidului și campania de comunicare au fost 

realizate împreună cu agenția FCB Bucharest. 
sursa: www.stiriong, 27 ian 2021 

 

 

 Aplicația educațională de feedback Teleskop, sau despre cum micșorăm 

elefantul din școlile noastre 
 

Avem în școlile noastre un elefant care se plimbă nestingherit și despre care, ca despre toți 

elefanții de acest tip, nu vorbim destul: nu preluăm și nu integrăm suficient feedback-ul 

elevilor noștri, deși este parte importantă a procesului de învățare. 

 

Preluarea feedback-ului elevilor este un proces esențial într-o școală pentru că oferă indicii 

relevante asupra metodelor folosite, permite reglaje în timp util și generează informații despre 

participarea și starea de bine a elevilor. Pentru acest proces e nevoie de construire de chestionare, de 

aplicare și procesare, ca și de integrarea rezultatelor în acțiunile ulterioare din clasă. Deși colectarea 

feedback-ului elevilor este prevăzută explicit în standardele fiecărei școli, nu există indicii 

referitoare la preluarea și utilizarea lui efectivă și sistematică. Dimpotrivă. 

 

Aplicația de feedback Teleskop vine în sprijinul profesorilor pentru a prelua rapid, simplu și 

în regim anonim feedback-ul elevilor, facând astfel învățarea mai relevantă. Profesorii își 

descarcă aplicația, elevii având nevoie de un telefon / device cu conexiune la internet, nefiind 

necesară logarea. Formularul se selectează și link-ul generat se trimite clasei, completarea 

chestionarului durând câteva secunde/minute. Răspunsurile sunt anonime iar rezultatele sunt 

disponibile doar profesorului care a trimis formularul, în contul propriu. 

 

De la lansare, Teleskop a înregistrat 10,000 de completări ale formularelor de către elevi din 

România și Republica Moldova. Echipa formată din profesori, antreprenori și programatori a 

dezvoltat la începutul acestui an un sistem de preluare de feedback cu răspunsuri deschise, ajungând 

la standardul aplicațiilor internaționale de acest fel. Procesul de construcție a formularelor 

presupune testare și pilotare prealabilă, acestea putând fi aplicate la orice materie. 

 

Întrebările din chestionare îi încurajează pe elevi să reflecteze asupra învățării: Descrie în  câteva 

cuvinte un moment în care ai fost mulțumit/ă de tine la această materie sau Ai posibilitatea la 

această materie să răspunzi, chiar dacă nu ești sigur/ă că răspunsul e cel  corect?  

 

Pe profesori îi ghidează în relația cu elevii și a pașilor de urmat: Metodele propuse de profesor la 

clasă te-au ajutat să înțelegi lecțiile? sau Felul în care ai fost evaluat în acest semestru reflectă 

corect efortul și cunoștințele tale?. Iar pe toți oamenii din școală, profesori și echipă de 

management, îi susține să dezvolte o cultură a feedback-ului în școală. 

 

În semestrul al doilea, Teleskop va propune un kit dedicat școlilor care să le sprijine în procesele 
interne de măsurare și investigare atât a culturii organizaționale, cât și a stării de bine a elevilor și 

profesorilor.  „Digitalizare în educație nu înseamnă doar simpla utilizare a unor instrumente și 

metode  online, ci și sensibilizarea școlilor în a interpreta date, a lua decizii și a adapta metodele 

în funcție de informațiile primite. La Teleskop aducem un suflu nou în acest proces, punând 

împreună soluții curajoase și forța tehnologiei”, spune Monica Mocanu, fondatoarea aplicației. 

https://cere.ong/
https://apador.org/
https://www.tuannini.com/
https://www.fcb.com/location/bucharest
http://www.stiriong/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/b2R-RIuOJ8E/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/b2R-RIuOJ8E/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.teleskop.ro/
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Dacă feedback-ul nepreluat al elevilor noștri ar fi un elefant, aplicația Teleskop utilizată de mai 

mulți profesori dintr-o școală ar avea puterea să îl împingă într-un colț până s-ar face atât de mic 

încât l-am putea pune, ca o mascotă, pe raftul cu cataloage. Începem anul 2021 cu obiectivul de a 

vedea această imagine în cât mai multe școli.  

www.teleskop.ro  
sursa: Romania pozitivă, 27 ian 2021 

 

 

 Platforma adolescenti.deprehub.ro TeenLine-ul (0374.461.461) este gratuit 

și disponibil 24/7 pentru toți adolescenții care au nevoie de răspunsuri 
 

TeenLine, proiectul lunii ianuarie susținut de Asociația Zi de Bine, se încheie cu lansarea 

platformei adolescenti.deprehub.ro 

TeenLine-ul (0374.461.461) este gratuit și disponibil 24/7 pentru toți adolescenții care au 

nevoie de răspunsuri 

 

Primul proiect de anul acesta susținut de Asociația Zi de Bine, în colaborare cu Asociația Happy 

Minds, se încheie cu lansarea unei platforme dedicate adolescenților,  adolescenti.deprehub.ro 

 

Totodată, pentru a primi sprijin dar și răspunsuri la întrebările care-i macină, tinerii sunt încurajați 

să sune la TeenLine – 0374.461.461, număr cu acoperire națională, disponibil 24/7. Prima 

platformă de sănătate emoțională și de prim ajutor emoțional din România are scopul de a oferi 

asistență de specialitate tinerilor și de a le pune la dispoziție articole și materiale video concepute de 

psihologi, pe înțelesul lor. 

 

Asociația Zi de Bine susține câte o cauză socială în fiecare lună a anului și este martora unor povești 

cu un mare impact emoțional care trebuie să ajungă și la publicul larg. Astfel, odată cu finalizarea 

cauzei lunii ianuarie, Asociația Zi de Bine lansează seria de Podcast-uri Zi de Bine, prin vocea 

Melaniei Medeleanu. Primul podcast Zi de Bine este despre povestea Georgiei, o tânără de 17 ani 

care și-a luat viața, spusă de mama ei: https://bit.ly/2LUbSFO. 

 

Asociația Zi de Bine și-a propus să lanseze podcast-uri lunare cu scopul de a trage un semnal de 

alarmă în privința unor cauze ignorate și de a relata povești de viață din care putem extrage 

învățăminte vitale. 

„Cu toții știm că adolescența este momentul în care tinerii încearcă să înțeleagă ceva din avalanșa 

de mesaje și opinii venite din partea tuturor, de la colegi, profesori sau părinți. Uneori această 

multitudine de informații poate fi prea mult pentru ei și au nevoie de un umăr pe care să plângă. 

Dar ce se întâmplă atunci când acest sprijin nu există? Astfel, la începutul lunii ianuarie am 

demarat pentru adolescenți, TeenLine, un proiect menit să ofere alinare dar și răspunsuri. Acum, la 

sfârșitul lunii, suntem fericite că am reușit să lansăm help line-ul promis adolescenților care se 

confruntă cu anxietatea sau depresia. Sunând la numărul 0374.461.461, tinerii vor putea găsi peste 

60 de psihologi voluntari cu care vor putea discuta deschis despre orice situație. Așa că, îi 

încurajăm să intre pe platformă sau să sune ori de câte ori vor simți nevoia”, au declarat Melania 

Medeleanu și Luciana Zaharia, fondatoarele Asociației Zi de Bine. 

Proiectul Teen Line a costat aproximativ 30.000 de euro, sumă susținută de cei trei parteneri 

strategici ai Asociației Zi de Bine: Lidl România, Grupul EON România și UniCredit Bank. 

 

Prin intermediul proiectului TeenLine, tinerii vor avea acces gratuit la: 

http://ww.teleskop.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/_AO8td5CNeM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/_AO8td5CNeM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://adolescenti.deprehub.ro/
http://adolescenti.deprehub.ro/
https://bit.ly/2LUbSFO
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 Suport psiho-emoțional prin #teenline-ul 0374.461.461, o linie telefonică cu apel gratuit și 

acoperire în toată țara. Numărul poate fi apelat 24/7 de adolescenții care experimentează 

situații de dezechilibru emoțional. Peste 60 de psihologi voluntari au fost pregătiți pentru 

a oferi suport prin intermediul acestei platforme, conform unor protocoale specifice pentru 

depresie, anxietate, suicid, tulburări sexuale, tulburări de comportament, bipolaritate, 

borderline. 

 Psihoterapie gratuită pentru adolescenții din familii defavorizate. Pentru primul trimestru al 

anului 2021, depreHUB va aloca 190 de sesiuni de terapie gratuită. Selecția cazurilor se 

va face în funcție de gravitatea diagnosticului și de situația financiară a familiei. 

 Termometrul stării de bine – un instrument gratuit de screening al sănătății emoționale prin 

care adolescenții pot afla cât de afectată le este emoționalitatea. 

 Articole și materiale video – informații și sfaturi practice de la specialiști, prezentate într-un 

limbaj accesibil, și pe teme de interes pentru adolescenți, precum: școală, relații, 

sexualitate, vocație, bullying, jocuri online, nutriție, sentimente și tulburări emoționale. 

 TeensUP – primul joc online de educație emoțională din România, menit să stimuleze 

adolescenții în adoptarea unor comportamente dezirabile și sănătoase. Jocul este dezvoltat 

pe platforma parteneră Vruuners și va fi lansat pe 15 februarie printr-o etapă pilot cu 5 

săptămâni de provocări și recompense. La acestă primă etapă vor putea participa gratuit 

50 de adolescenți, în urma unui regulament de înscriere care va fi postat pe contul de 

instagram deprehub.teens. 

 

Scopul Asociației Zi de Bine este acela de a crea comunități, de a sprijini mii de oameni aflați în 

situații vulnerabile și de a crea notorietate în jurul unor cauze ignorate. Asociația va susține câte un 

ONG în fiecare lună a anului. Fiecare cauză selectată de Asociația Zi de Bine se adresează unei 

comunități și se implementează cu ajutorul unui ONG local. 

 

Mecanismul de funcționare este unul simplu: la fiecare început de lună se va anunța cauza susținută 

și se vor descrie nevoia și beneficiarii. La finalul lunii, donatorii vor afla ce s-a întâmplat cu banii și 

vor fi invitați să vadă rezultatul implicării lor. 

 

Dacă aveți un proiect în care credeți dar pentru care nu ați găsit încă finanțare, îl puteți înscrie 

pe www.zidebine.ro 
sursa: Romania pozitiva, 29 ian 2021 

 

 

 Școala de Bani lansează cursul online de educație financiară pentru 

părinți 

  La început de 2021, BCR vine cu o nouă propunere în cadrul 

programului său de educație financiară Școala de Bani: un curs de educație financiară 

adresat, în premieră, părinților. Cursul este gratuit și cuprinde 7 lecții, ce abordează subiecte 

menite să-i ajute pe aceștia să contribuie la educația financiară a celor mici, folosindu-se de 

tel:0374461461
http://www.zidebine.ro/
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exemple practice, dar și jocuri distractive și fișe de activități, pe care cei mici le pot folosi 

pentru a învăța despre bani. 
 

Modulul special de educație financiară pentru părinți poate fi accesat gratuit pe 

platforma www.scoaladebani.ro, prin crearea unui cont sau prin intermediul contului de Facebook. 

Școala de Bani a încheiat anul 2020 cu peste 33.000 de absolvenți. Începând cu luna martie, toate 

cursurile au fost adaptate și transferate în online, astfel încât să poată fi accesate în continuare de 

oriunde din țară, chiar și în contextul restricțiilor impuse de Covid-19. Și atelierele de educație 

pentru copii FLiP - Școala de Bani pe Roți s-au transformat în cursuri virtuale, la care au participat 

peste 20.000 de elevi și 1.200 de profesori, în cadrul a peste 600 de ateliere cu durata a 1,5 ore. 

Atelierele FLiP au fost realizate în parteneriat cu Școala de Valori. 

 

Prin Școala de Bani, BCR își propune creșterea nivelului de cunoștințe financiare în rândul 

populației de toate vârstele. Un studiu efectuat recent în Uniunea Europeană a plasat România pe 

ultimul loc în ceea ce privește educația financiară. Românilor le lipsesc noțiunile de bază care i-ar 

ajuta să își administreze eficient bugetul personal, de aceea, astfel de cursuri gratuite reprezintă un 

prim pas în acest demers. 

 

Școala de Bani este cel mai amplu program de educație financiară din România. În ultimii cinci ani, 

peste 1.500 de angajați ai BCR au devenit profesori de educație financiară și au reușit să ofere astfel 

de cursuri gratuite către aproape jumătate de milion de români – copii, tineri și adulți. Cei interesați 

se pot înscrie la cursuri prin completarea formularului disponibil pe www.scoaladebani.ro 
sursa: www.stiriong.ro, 26 ian 2021 

 

 

 

 „Nu poți spera de la un angajat să înțeleagă un contract sau o cerință la 

job, dacă el nu și-a format în școală obișnuința de a înțelege ce citește”. 

Cum să începi din timp lupta cu analfabetismul funcțional 
 

Ultima ediție a testelor PISA, cea din 2018, a scos la iveală procentul extrem de mare de elevi nu 

pot atinge bornele minimale în ceea ce privește capacitatea de a înțelege un text citit, de a duce la 

capăt un raționament matematic de bază sau de a-și explica un fenomen științific. Potrivit PISA, în 

rândul populației școlare cu vârsta de 15 ani din România, analfabetismul lingvistic este la un 

procent de 44%, la fel ca și cel numeric, în timp ce nivelul analfabetismului științific se situează la 

45%. 

 

„Datele PISA arată că România înregistrează un decalaj considerabil față de restul țărilor UE și față 

de alte țări cu care ne comparăm aspirațional în ceea ce privește rezultatele educației. Potrivit PISA, 

în proporție de aproape 50%, elevii care compun populația școlară a României nu au atins nivelul 

minim educațional așteptat la vârsta lor cronologică. Acest lucru are efecte negative asupra ierarhiei 

României. Mai mult, situația are repercusiuni semnificative asupra dezvoltării acestor elevi în 

cetățeni activi și în viitori membri autonomi ai forței de muncă, a dezvoltării României pe termen 

mediu și lung, dat fiind că generează un decalaj de calificări care știrbește direct competitivitatea 

națiunii”, spune Dragoș Iliescu, Chief Scientist și fondatorul platformei de teste standardizate Brio. 

 

http://www.scoaladebani.ro/
http://www.scoaladebani.ro/
http://www.stiriong.ro/
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Săptămâna trecută, Brio a lansat o secțiune de teste de literație, al căror scop este acela de a evalua 

nivelul de alfabetizare funcțională a elevilor români din clasele I-VIII și de a identifica zonele cu 

dificultăți unde este necesară intervenția din partea profesorilor.   

 

Ce înseamnă de fapt „analfabet funcțional”? 
De fiecare dată când sunt date publicității rezultatele la testele internaționale, opinia publică din 
România are un moment de „respirație tăiată” urmat de un altul de uitare, a remarcat Gabi Bartic, 

COO și Director al Diviziei Consumer a Brio. 

 

„Știm cu toții, rezultatele testelor PISA sunt momentul în care mai toți oamenii din România, fie că 

sunt părinți, copii, profesori sau doar spectatori la peisajul educației, au un moment de respirație 

tăiată. „Românii, analfabeți funcționali” sau diverse variații pe această temă sunt titluri pe care le 

vedem vreme de câteva săptămâni pe toate ecranele. Și apoi lumea uită. Și așteaptă următorul val de 

gafe de la BAC sau de rezultate la testele PISA pentru a arăta, din nou, cu degetul, spre vinovații pe 

care-i identifică fiecare, înăuntrul sau în afara sistemului de educație. Ce înseamnă de fapt 

„analfabet funcțional”? În scurte cuvinte, că citești dar nu poți opera cu informațiile citite pentru că 

NU LE ÎNȚELEGI, nu ai obișnuința de a pricepe ce citești. Lectura e un act pasiv de a pune litere la 

un loc și cam atât. Cum zice poetul, „deși vorbești pe înțeles, eu nu te pot pricepe””, explică Gabi 

Bartic. 

 

„Nu poți interveni acolo unde nu poți măsura” 
De aici a pornit ideea testelor de literație care pot fi accesate astăzi gratuit pe Brio. „Lucrând zilnic 

cu aceste date, am decis, împreună cu o mulțime de ONG-uri implicate activ în educație că trebuie 

să facem ceva. Și, fideli credinței că nu poți interveni acolo unde nu poți măsura, am construit acest 

instrument care măsoară literația la copii de clasele I-VIII. Literația, adică măsura în care copilul 

înțelege ce citește și poate opera mental cu conceptele citite”, spune Gabi Bartic. 

 

Testele au fost realizate prin implicarea voluntară, alături de Brio, a unor asociații și organizații din 

domeniul educației - AVE România, Teach for Romania, IfinitEdu, Asociația Lectura și Scrierea 

pentru Dezvoltarea Gândirii Critice, Asociația Ovidiu Ro, Fundația Noi Orizonturi. Acestea 

măsoară capacitatea copilului de a procesa în mod complex un text la prima vedere, mai exact 

literația de bază (cunoașterea și utilizarea elementele de scriere și de citire - corespunde nivelului 1 

din cadrul testelor PISA) și literația funcțională (înțelegerea noțiunilor scrise și vorbite pentru 

integrarea și funcționarea în societate - corespunde nivelului 3-4 din testele PISA)”, precizează Gabi 

Bartic. 

 

„Implicarea tuturor actorilor din acest proiect a fost voluntară și extrem de valoroasă, de la 

framework-ul testului, la scrierea itemilor, testarea și calibrarea acestora, la implementarea efectivă. 

https://brio.ro/info/literatie
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=outLyb8vdBgj0YGJxGq2w8TYfSu1Mq7b9F7w0r2LRkz.t7/stparam=sakfbomlmg/fastid=kaqksfwaibtijcntgusdptkfjxlc/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB25281153.293345215%3Bdc_trk_aid%3D486444829%3Bdc_trk_cid%3D144500089%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D%24%7BGDPR%7D%3Bgdpr_consent%3D%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=outLyb8vdBgj0YGJxGq2w8TYfSu1Mq7b9F7w0r2LRkz.t7/stparam=sakfbomlmg/fastid=kaqksfwaibtijcntgusdptkfjxlc/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB25281153.293345215%3Bdc_trk_aid%3D486444829%3Bdc_trk_cid%3D144500089%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D%24%7BGDPR%7D%3Bgdpr_consent%3D%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=ofiaeD8df2JZ0ft0yLbBcsVHfbo1r0dMoeP.j7_vHLL.e7/stparam=rcfmpvefwn/fastid=nnrqctflbaakykghfemnafazxykf/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=http%3A%2F%2Frepublica.ro%2Ftag%2Fmarketplace-de-idei
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=ofiaeD8df2JZ0ft0yLbBcsVHfbo1r0dMoeP.j7_vHLL.e7/stparam=rcfmpvefwn/fastid=nnrqctflbaakykghfemnafazxykf/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=http%3A%2F%2Frepublica.ro%2Ftag%2Fmarketplace-de-idei
https://brio.ro/info/literatie
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Vorbim despre efortul concertat a câtorva zeci de profesori, psihologi, voluntari care au lucrat la 

aceste teste timp de mai bine de un an. Testele sunt gratuite pe platforma Brio, fiind necesară doar 

înrolarea cu o adresa valida de mail, nu și introducerea unor date de card (ca în cazul celorlalte teste 

Brio)”, subliniază COO-ul Brio. Concepute deocamdată pentru clasele I-VIII, testele urmează să fie 

extinse și la liceu. Ele pot fi un instrument util pentru orice părinte care vrea să vadă în ce măsură 

copilul înțelege ce citește și pentru orice profesor care vrea să vadă dacă elevii au capacitatea de a 

internaliza și opera cu informațiile transmise, spun reprezentanții Brio. 

 

„Singurul fel în care putem, în mod real, să intervenim în vindecarea unui simptom este să-l 

analizăm și diagnosticăm. Dacă-mi e permisă o analogie, orice diagnostic începe cu un set de 

analize. Rezultatele sunt prezentate sub forma Indicelui de literație, un scor care poate varia între 0 

(foarte slab) și 100 (foarte competent). Scorul total reflectă nivelul general al abilității de literație. 

Acest scor poate fi o estimare a capacității generale a elevului de a înțelege și analiza informațiile 

dintr-un text dat. În raport sunt furnizate, de asemenea, și scorurile pentru cele trei componente ale 

literației: localizarea informației, înțelegerea și reflecția. Având acest scor, precum și știind unde 

anume stă copilul mai bine sau mai rău, putem interveni efectiv, prin exercițiu, revenind apoi la 

testare pentru a vedea în ce măsură intervenția a fost eficientă. 

Am gândit testele de literație Brio ca pe un antrenament pentru acest tip de exercițiu: nu poți spera 

de la un angajat să înțeleagă, la vârstă adultă, un contract, sau o cerință la job, dacă el nu are 

obișnuința de a înțelege efectiv ce citește formată de la vârsta școlară. Așadar, dacă de la vârste mici 

reușim să identificăm problema și să lucrăm cu ea, putem spera că viitorul adult va fi un individ 

capabil să înțeleagă cerințe complexe și să opereze cu concepte complexe, în mediul profesional sau 

în orice alt mediu”, este de părere Gabi Bartic. 
sursa: www.republica.ro, autor Raluca Ion, 25 ian 2021 

 

 

 Predicția unui reputat expert britanic în educație care (nu) ar trebui să-i 

sperie pe profesori: în 10 ani veți fi înlocuiți de roboți! 

 
În 2017, profesorul Anthony Seldon de la Universitatea Buckingham, o figură proeminentă în 

Europa în domeniul educației, afirma că, până în anul 2027, profesorii vor fi înlocuiți cu inteligența 

artificială, adică roboți. 

Este acesta un motiv de îngrijorare pentru profesori? 

Cât de plauzibil este acest lucru și cum a afectat pandemia COVID-19 evoluția? 

În articolul de mai jos, voi încerca să răspund la aceste întrebări, dar nu din perspectiva unor 

cercetători din domeniu, ci din perspectiva de mamă și formator preocupată de educația pe care 

generațiile viitoare o primesc. 

 

Utilizarea tehnologiei în procesul de învățare poate aduce numeroase beneficii. 
Situația cauzată de pandemie a dus la digitalizarea forțată a procesului de învățare, dar gestionarea 

acestei digitalizări a fost, din păcate, descentralizată și a scos la iveală mai multe nevoi pe care 

sistemul de învățământ le are. 

Tocmai aceste nevoi pot fi rezolvate cel mai ușor cu ajutorul tehnologiei, cu condiția să se creeze o 

infrastructură și un sistem funcțional de implementare a noilor tehnologii în școli. 

Cu ajutorul tehnologiei: 
 Profesorii pot înregistra cursuri și pot crea materiale educaționale atractive pentru elevi și 

studenți 

 Elevii și studenții pot urmări cursuri online ținute de profesorii lor, pe care le pot revedea ca 

să aprofundeze cunoștințele 

https://brio.ro/info/literatie
http://www.republica.ro/
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Seldon
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 Părinții se pot educa împreună cu copiii lor și îi pot ajuta mai bine la teme 

 Prezențele, notele și catalogul pot fi în format digital, accesibil tuturor online 

 Se pot înregistra ședințele cu părinții, ca și cei care nu au putut să participe să fie la curent 

cu ce se întâmpllă în clasă 

 Tehnologia oferă o comunicare mai eficientă între elev și profesor sau între profesor și 

părinte 

 Cu ajutorul tehnologiei avem acces mai ușor la informații. Avantajele pe care tehnologia le 

oferă țin de eficiență, automatizare a proceselor, economisire de timp și resurse etc. 

 

Dar oare chiar poate tehnologia să înlocuiască un profesor? 
Un profesor poate să-și învețe elevii ca un robot, dar un robot nu își poate învăța elevii ca un 

profesor. 

Indiferent cât de mult va avansa tehnologia și chiar dacă vor apărea roboți cu capacități de predare, 

latura umană nu va putea fi reprodusă niciodată. Iar învățarea se face mai ușor atunci când în spatele 

informațiilor pe care le primește elevul se află un om care îl poate îndruma, nu doar prin procesul de 

dobândire a cunoștințelor, dar și prin viață, pregătindu-l pentru ceea ce îl așteaptă. 

 

Doar un profesor: 
 Poate să își inspire elevii prin exemplul pe care îl oferă 

 Oferă ajutor și suport moral celor care au dificultăți în a învăța anumite lucruri 

 Repetă cu răbdare și explică până elevul înțelege, apoi se asigură că a înțeles 

 Inovează și găsește noi modalități de a face materia mai plăcută 

 Are grijă de elevi ca de proprii copii 

 Ascultă, înțelege și dă sfaturi elevilor 

 Oferă experiența de ani de zile pentru ca elevii să învețe din ea. 

Informația goală nu are valoare pentru că valoarea ei este dată de oameni.  Învățăm ca să fim mai 

oameni, mai buni la ceea ce facem, mai înțelegători, să ajutăm, să dăm mai departe și să creștem 

împreună o lume mai bună. 

Profesorii nu sunt doar o sursă de informații pentru elevii care au nevoie de ele, ci sunt îndrumători, 

susținători și protectori, iar nicio tehnologie, oricât de avansată, nu va putea să înlocuiască asta. 

 

În concluzie… 
Profesorii care își fac meseria cu pasiune nu vor putea fi niciodată înlocuiți, nici în școală și nici în 

amintirea sutelor de elevi care „au parte” acum datorită lor. 

Cercetătorul din domeniul Inteligenței Artificiale, Andrew Ng, declara că, deși evoluția tehnologiei 

este impresionantă, posibilitățile sunt încă destul de limitate, permițând doar operațiuni simple și 

recunoașterea unor tipare. 

Cu toate acestea, tehnologia va putea permite în viitor crearea unor asistenți virtuali pentru 

profesori, care vor putea analiza mai exact performanțele fiecărui elev și astfel, procesul de învățare 

va putea fi adaptat de către profesor mai bine, ca elevul să crească. 

Rolul profesorilor va fi întotdeauna asigurat, pentru că școala nu este doar despre informații. 

Este despre oameni. Despre viață. 

Acest articol a fost publicat și pe profesorinonline.ro și face parte dintr-o serie de articole dedicate 

profesorilor, parinților și oamenilor pasionați de educație. 
sursa:www.republica.ro, 29 ian 2021, autor Armina Sîrbu 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

https://profesorinonline.ro/

