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Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației 

 Ultimele zile de înscriere la ediția de toamnă a cursurilor online gratuite de educație digitală 

și programare vizuală #Techsoup 

 Proiect comun România – Republica Moldova pentru sprijinirea mamelor adolescente din 

comunități defavorizate 

 HartaEdu 

 Diriginta unei clase de a IX-a le-a dat o temă elevilor ei: să scrie pe două coloane cum arată 

„proful bun” vs. „proful rău”. Iată cum au răspuns adolescenții 

 

 

       
         Noutăți 

 

 Apel de selecție în vederea constituirii/completării grupurilor de lucru pentru 

evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2021 - 2022 

 

Data publicării: 24 septembrie, 2021 

 

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) gestionează procesul de 

constituire/completare a grupurilor de lucru pe discipline cu scopul de a pregăti: 

 Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II); 

 Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a 

(EN IV); 

 Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a (EN VI); 

 Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a (EN VIII); 

 Examenul naţional de bacalaureat (BAC); 

 Examenul naţional de definitivare în învăţământ (DEF); 

 Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 

învăţământul preuniversitar (TIT). 

În acest sens, CNPEE organizează selecţia cadrelor didactice cu statutul de colaboratori externi, în 

vederea constituirii/completării grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluările, examenele şi 

concursurile naţionale din anul şcolar 2021 - 2022. Cadrele didactice selectate participă la activități 

de proiectare a itemilor/testelor/variantelor de subiecte/biletelor de examen/fișierelor de lucru şi a 

caietelor cadrului didactic/baremelor de evaluare şi de notare, conform procedurilor specifice 

CNPEE. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/jSB5FJjMlbM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/jSB5FJjMlbM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Etapele procesului de selecție: 

 Etapa I:  27 septembrie - 11 octombrie 2021 
Înscrierea candidaţilor se face prin intermediul aplicației dedicate, cu respectarea instrucţiunilor și a 

ghidului de utilizare, disponibile în aplicația web. Candidații se pot înscrie pentru proiectare de 

itemi și/sau pentru activitățile de traducere a subiectelor în limbile minorităților naționale. 

 Etapa a II-a: 12 - 20 octombrie 2021 (selecţia candidaţilor) 

 Etapa a III-a: 21 - 22 octombrie 2021 (anunţarea rezultatelor selecţiei, individual).  

o Vor fi anunțați doar candidaţii selectaţi. 

 

Informatii suplimentare - https://rocnee.eu/examene/apel-cadre-didactice-evaluari-examene-

concursuri-2021-2022.html 
sursa- https://www.edu.ro/apel_selectie_cadre_didactice_grupuri_lucru_examene_nationale 

 

 

 Precizări privind creșterea cuantumului minim al burselor acordate elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat și dublarea bugetului alocat acestor burse 

 

Data publicării: Joi, 7 Octombrie, 2021 

 

În anul școlar 2020 - 2021, numărul total al elevilor eligibili pentru acordarea burselor școlare 

(separat de bursele profesionale și de bursa „Bani de liceu”)* a fost de 1.418.331 (710.731 elevi 

în învățământul gimnazial, 600.192 elevi în învățământul liceal și 107.408 în învățământul 

profesional). Dintre acestia, un număr de 753.400 de elevi au avut medii mai mari de 8.50 (mai 

mult de 53% din totalul elevilor eligibili); un număr de 578.743 de elevi au avut medii mai mari 

de 9.00 (mai mult de 40% din totalul elevilor eligibili); un număr de 346.698 de elevi au avut 

medii mai mari de 9.50 (aproape 25% din totalul elevilor eligibili). 

 

La începutul anului școlar 2021 - 2022, numărul total al elevilor eligibili pentru acordarea 

burselor școlare este de 1.421.467 (741.848 elevi în învățământul gimnazial, 576.507 elevi în 

învățământul liceal și 103.112 în învățământul profesional). 

În data de 14.09.2021, Consiliul Național al Elevilor (CNE) a propus o serie de amendamente 

la ordinul ministrului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat, conform adresei atașate. Astfel, CNE a propus modificarea 

art. 8 al ordinului prin următoarea formulare: „Bursele de merit se acordă elevilor care se 

încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: [...] cazul 2: au rezultate deosebite la 

învățătură - au obținut media generală între 9.50 - 10.00 ...” 

 

Ministerul Educației a analizat propunerea Consiliului Național al Elevilor și a promovat-o ca atare 

în Nota de Fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cuantumului 

minim al burselor, odată cu creșterea de 5 ori a cuantumului minim al bursei de performanță, 

cu dublarea cuantumului minim al burselor sociale și de merit și creșterea cu 50% a bursei de 

studiu. 

Numărul total estimat al burselor care vor fi acordate în anul 2022 este de 670.000 (cca. 47%, 

în raport cu numărul elevilor eligibili). Precizăm că bursa de ajutor social se poate cumula cu 

bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 

 

Reamintim că, în anul 2020, bugetul total (la nivel național) al burselor elevilor a fost de 270 

milioane lei, în anul 2021, bugetul total al burselor elevilor a fost de 540 milioane lei, iar pentru 

anul 2022, corespunzător acestor creșteri, bugetul estimat propus este de peste 1,031 miliarde de 

lei (de cca. 4 ori mai mare în raport cu bugetul de burse al anului 2020). Acestui buget i se 

https://competente.rocnee.eu/apel2021_09_ex/
https://www.edu.ro/sites/default/files/CNE_Amendamente.PDF
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adaugă cca. 240 milioane lei pentru bursa profesională și bursa „Bani de liceu”, fonduri alocate de 

la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației. 

Ministerul Educației se delimitează de orice informație falsă apărută în mass-media cu privire la 

micșorarea cuantumului burselor elevilor/micșorarea bugetului acordat pentru bursele elevilor. 

Ministerul Educației a făcut și face eforturi susținute pentru ca în anul 2022 să se asigure un buget 

de 4 ori mai mare față de anul 2020 și aproape dublu față de anul 2021. Creșterea semnificativă a 

cuantumului minim al burselor se constituie în egală măsură într-un instrument real și 

eficient de stimulare a performanței, dar și de reducere a abandonului școlar. 
* Numărul de beneficiari ai bursei profesionale (200 lei/luna) a fost 111.786, iar numărul de 

beneficiari ai bursei „Bani de liceu” (250 lei/lună) a fost 28.588. 

Sorin Mihai CÎMPEANU, 

Ministrul Educației 
sursa- https://www.edu.ro/precizari_ME_crestere_cuantum_minim_burse_elevi 

 

 

 Ultimele zile de înscriere la ediția de toamnă a cursurilor online gratuite 

de educație digitală și programare vizuală #Techsoup 
 

  Asociația Techsoup invită până pe 10 

octombrie 2021 învățători, elevi și profesori de la licee cu profil pedagogic și profesori de 

informatică și TIC din întreaga țară, să se înscrie la o nouă ediție a 2 cursuri online gratuite 

menite să îi sprijine în explorarea practică a educației digitale și a programării vizuale într-o 

abordare pedagogică intensivă și colaborativă.  

 

Înscrieri pe: www.indreptardigital.ro și www.predauviitor.ro  
 

Cursul online Introducere în Scratch pentru profesori de gimnaziu, sprijinit de Romanian-

American Foundation, Societe Generale Global Solution Centre și Google, își propune să îi inițieze 

pe profesori în utilizarea la clasă a unuia dintre cele mai iubite și folosite programe gratuite de 

învățare a programării: Scratch, program care se regăsește dealtfel în programa școlară.  

Înscrieri pe Introducere în Scratch pentru profesori de gimnaziu (toamnă 2021) – Predau Viitor 

 

Cursul online Intensiv de educație digitală pentru învățământ primar, sprijinit de Google.org și 

SAP România, îi așteaptă pe învățători, elevi și profesori de la licee pedagogice să descopere și să 

http://www.indreptardigital.ro/
http://www.predauviitor.ro/
https://www.rafonline.org/
https://www.rafonline.org/
https://predauviitor.ro/cursuri/introducere-in-scratch-pentru-profesori-de-gimnaziu-toamna-2021/
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aplice activități facilitate de tehnologie încă de la ciclul primar, unde învățătorul digital poate fi un 

model real pentru elevii mici în lumea digitală. 

 

Înscrieri pe Intensiv de educație digitală pentru învățământ primar (toamnă 2021) – Îndreptar 

Digital (indreptardigital.ro) 

Cele două cursuri îi pregătesc pe profesori pentru a utiliza tehnologia la clasă atât într-un context 

de predare online sau hibridă, cât și pentru școala față în față.  

 

Înscrieri și absolvire 
Învățătorii și profesorii se pot înscrie gratuit până pe 10 octombrie pe site-urile dedicate cursurilor 

online, prin crearea unui cont pe platformele: www.indreptardigital.ro (pentru învățători, elevi și 

profesori din licee pedagogice) și www.predauviitor.ro (pentru profesori de informatică și TIC). 

Cursurile se finalizează cu realizarea unei activități la clasă. Pe durata cursurilor, participanții sunt 

invitați la activități de comunitate care să încurajeze colaborarea și să susțină un ritm intens al 

învățării. Participanții care îndeplinesc condițiile de absolvire vor primi o diplomă de absolvent la 

final. 

 

Reușitele și rezultatele din cursurile online 
Cursurile Asociației Techsoup din edițiile de toamnă 2020 și primăvară 2021 au fost absolvite 

de 3.476 de profesori, care au integrat în activitatea lor de la clasă activități de învățare facilitate de 

tehnologie. Astfel, 69.564 elevi din toate județele țării au beneficiat de activități educaționale 

interactive menite să le dezvolte competențe interdisciplinare de literație, numerație, investigație, 

creativitate, lucru în echipă, gândire critică și computațională. 

Acceleratorul Predau Viitor 2021 
În plus, absolvenții profesori de informatică și TIC ai cursurilor #Techsoup au fost invitați să se 

înscrie la Accelerator Predau Viitor construit într-o nouă formulă: o experiență de învățare online 

care se derulează pe parcursul unui întreg an școlar și care și-a propus să aducă practici de inovație 

și dezvoltare de produse IT direct în ora de informatică sau la cluburile extracurriculare din școli. 

Acceleratorul este un antrenament pentru inovație extrem de necesar pentru viitorul elevilor, și 

conține inclusiv un curs de dezvoltare de produse IT creat împreună cu George Diță, fondator 

WiseUp. 

Acceleratorul Predau Viitor cuprinde și întâlniri online periodice și discuții exclusive cu lideri din 

industria locală de IT pentru profesori și elevi pe perioada activității și transferului la clasă ale 

metodei, care să aducă și mai aproape de clasă realitatea dezvoltării de produse pe toată perioada 

experienței de învățare. 
sursa – www.stiriong.ro, 7 oct 2021 

 

 

 Proiect comun România – Republica Moldova pentru sprijinirea mamelor 

adolescente din comunități defavorizate 
 

Proiect comun România – Republica Moldova pentru sprijinirea mamelor adolescente din 

comunități defavorizate: 2 din 5 gravide adolescente din zonele rurale defavorizate din 

România nu au efectuat analizele recomandate în sarcină, din cauza lipsei accesului la servicii 

medicale și a resurselor financiare. 

 Ratele mortalității infantile din țara noastră sunt excesive raportat la alte țări europene, iar 

maternitatea la vârste precoce este în ambele țări un fenomen demografic ce nu poate fi 

neglijat. 

 Vârsta medie a nașterii primului copil în cazul mamelor minore din zonele rurale 

defavorizate din România este mai mică de 16 ani. Sunt mame care, la nici 23 de ani 

https://indreptardigital.ro/courses/intensiv-de-educatie-digitala-pentru-invatamant-primar-toamna-2021/
https://indreptardigital.ro/courses/intensiv-de-educatie-digitala-pentru-invatamant-primar-toamna-2021/
http://www.indreptardigital.ro/
http://www.predauviitor.ro/
http://www.stiriong.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/jSB5FJjMlbM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/jSB5FJjMlbM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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împliniți, nasc deja al cincilea copil. 

 În Republica Moldova, 6 din 100 de copii sunt născuți de mame adolescente. 

 8 din 10 adolescente care au devenit mame în 2020 în Republica Moldova provin din mediul 

rural. 

 

Vârsta medie la nașterea primului copil în cazul mamelor adolescente din zonele rurale devaforizate 

din România este de 16 ani la prima naștere și de 18 ani la al doilea copil. Sunt tinere mame care, la 

nici 23 de ani împliniți, nasc deja al cincilea copil. 

 

În condițiile în care sarcinile timpurii pot avea consecințe majore asupra sănătății mamelor 

adolescente și a copiilor lor, ancheta sociologică realizată de Salvați Copiii relevă că 2 din 5 gravide 

adolescente din zonele rurale defavorizate din țara noastră nu au efectuat analizele recomandate în 

sarcină din cauza lipsei accesului la servicii medicale și a resurselor financiare. În ceea ce privește 

tatăl copiilor gravidelor sau mamelor minore, vârsta medie se situează la 20.4 ani. Mai mult, datele 

cercetării comunitare realizate de Organizația Salvați Copiii România arată că un procent covârșitor 

– 74% dintre gravidele sau mamele din aceste comunități – afirmă că principala sursă de venit a 

familiei este alocația copilului. 

 

Analiza situației mamelor adolescente din zone rurale defavorizate, realizată sub forma unei anchete 

sociologice, derulată în perioada iulie-august 2021, în 46 de comunități rurale din România, relevă 

deficiențe cronice și alarmante din perspectiva serviciilor de sănătate destinate mamelor precoce și 

punctează aspecte sociale defavorabile relevante în acest context. Datele au fost făcute publice în 29 

septembrie, în cadrul dezbaterii organizate de Salvați Copiii România și Senatul României. 

Evenimentul a marcat lansarea proiectului transfrontalier “Un model integrat de asigurare a 

accesului la servicii medicale și sociale pentru adolescentele însărcinate și mamele adolescente din 

zonele rurale defavorizate din România și Republica Moldova”, proiect ce beneficiază de un grant 

MSD for Mothers și MSD România în valoare totală de 1.400.000 USD. În Republica Moldova 

proiectul este derulat în parteneriat cu Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile 

Copilului și Asociația Sănătate pentru Tineri din Chișinău. 

  

Analiza a fost realizată pe un eșantion de 640 de gravide și mame adolescente din 46 de comunități 

rurale din 16 județe din România. În aceste comunități defavorizate Organizația Salvați Copiii, cu 

ajutorul experților locali, desfășoară intervenții integrate în vederea creșterii accesului gravidelor, 

mamelor și copiilor sub 5 ani la servicii medicale, educaționale și sociale adaptate nevoilor lor. 

 

Analiza relevă câteva aspecte cronice și cu repercusiuni sociale pentru România. Astfel: 

 39% dintre mamele și gravidele adolescente din zonele rurale defavorizate ce au făcut parte 

din eșantionul cercetării au afirmat că nu au efectuat analizele recomandate în sarcină, din 

cauza lipsei accesului la servicii medicale și/sau a resurselor financiare necesare; 

 87% dintre gravidele și mamele adolescente din zonele rurale defavorizate din țara noastră 

nu au utilizat nicio metodă contraceptivă; 

 3 ani este vârsta medie a nașterii primului copil în cazul mamelor adolescente din zonele 

rurale defavorizate. Cele cu mai mult de un copil au în medie 18.1 ani la nașterea celui de-
al doilea copil, 19.5 ani la al treilea, 20.9 ani la al patrulea și 22.9 ani la cel de-al cincilea 

copil; 

 4 ani au în medie tații copiilor acestor gravide sau mame minore din zonele rurale din 

România; 

 72% din tinerele fete și femei intervievate afirmă că locuiesc într-o cameră sau cel mult 

două, împreună cu alte persoane din familie, fapt ce indică precaritatea condițiilor în care 

trăiesc ele și copiii lor; 

 55% din mamele și gravidele adolescente apreciază că veniturile le ajung doar pentru strictul 

http://www.salvaticopiii.ro/
https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/media/Documente/Raport-cercetare-situatia-mamelor-adolescente-2021.pdf
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necesar; 

 74% dintre ele afirmă că principala sursă de venit a familiei este alocația copilului; 

 iar 58% dintre respondente apreciază că perioada de pandemie a afectat negativ șansele 

adulților din familia lor de a lucra (în munci ocazionale sau cu ziua), în comparație cu 

luna februarie a anului 2020. 

 

(…) Din 2021, Salvați Copiii România a extins modelul de intervenție integrată și în Republica 

Moldova, unde, în colaborare cu Asociaţia „Sănătate pentru Tineri” și Centrul de informare și 

Documentare privind Drepturile Copilului din Chișinău, cu sprijinul MSD România, 6.300 de 

gravide și mame adolescente beneficiază de servicii socio-medicale și educaționale. 

Acest demers este esențial, în condițiile în care este cunoscut, pe de-o parte, faptul că graviditatea la 

vârste tinere asociază riscuri legate de sarcină mai mari (tensiune arterială mare, anemie, naștere 

prematură, greutate mică la naștere a bebelușului, depresie post-partum, etc.), iar, pe de altă parte, 

 maternitatea prematură expune aceste tinere mame la riscul de abandon școlar, de a intra în cercul 

vicios al sărăciei, cu efect transgenerațional. În timp ce îngrijirile prenatale de calitate sunt cu atât 

mai importate la mamele tinere, perioada pandemiei, care a impus restricții sociale și a generat 

implicit acces limitat la servicii medicale, a expus acest grup deja vulnerabil unor riscuri 

suplimentare legate de sănatate și acces la resurse. 

Implementat ca parte a iniţiativei globale MSD for Mothers, programul transfrontalier pentru 

asigurarea accesului la servicii medicale pentru gravidele și mamele minore din zone rurale 

defavorizate se desfășoară pe o perioadă de 3 ani (2021-2024) în cele două țări vecine. 

Proiectul ținteşte un număr de circa 6.300 de beneficiari (adolescentele însărcinate sau cu risc de 

sarcini nedorite, mame minore și copii cu vârsta de până la 5 ani) din 61 de comunități rurale 

defavorizate din cele două țări, cu cele mai mari incidențe ale sarcinilor la adolescente. 

Printre obiectivele intervenției se numără: 

 îmbunătățirea stării de sănătate a 1.800 de adolescente (1.500 în România și 300 în 

Republica Moldova) în timpul sarcinii și reducerea cazurilor de mortalitate infantilă. 

 reducerea numărului de sarcini nedorite, prin consiliere și educație pentru 4.500 de 

adolescente din zone rurale defavorizate (3.500 în România și 1.000 în Republica 

Moldova). 

 crearea de parteneriate cu instituțiile relevante la nivel local și național pentru găsirea de 

soluții în vederea asigurării accesului la servicii socio-medicale de calitate pentru 

gravidele adolescente din zonele rurale defavorizate și prevenirea sarcinilor în rândul 

adolescentelor. 

Proiectul este implementat în 16 județe din România – Argeș, Brașov, Botoșani, Caraș-Severin, 

Constanța, Dolj, Hunedoara, Iași, Mureș, Neamț, Prahova, Suceava, Timiș, Vaslui, Dâmbovița și 

Tulcea, în 46 de comunități și toate comunitățile rurale din 15 unități teritoriale din Republica 

Moldova: Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Comrat, Drochia, Glodeni, Hîncești, Orhei, Sîngerei, 

Soroca, Strășeni, Șoldănești, Telenești și Municipiul Chișinău. 

CONTEXT 

 În ciuda unor progrese evidente, România continuă să se mențină pe primul loc în UE27 în 

ceea ce privește rata mortalității la copii sub un an, valoarea la care s-a ajuns în 2019 

(5,8/1000 născuți vii) fiind practic similară cu rata medie a vechii Uniuni Europene de 
acum circa 20 de ani. 

 Dintre cele 199.720 de nașteri înregistrate în România în 2019, 749 provin de la fete sub 15 

ani și 17.933 de la adolescente cu vârsta între 15-19 ani. Statistica arată că unu din zece 

nou-nӑscuţi din România provine din mame adolescente. De altfel, țara noastră contribuie 

cu aproape un sfert dintre mamele sub 18 ani (23%) din toată Uniunea Europeană. 

 Potrivit datelor Federației Naționale a Asociațiilor Medicilor de Familie, 53% din localitățile 

din România nu au deloc medic de familie sau nu au suficienți medici de familie. Multe 

fete și femei din zonele rurale defavorizate recurg la auto-medicaţie în timpul sarcinii, nu 
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ajung la medic pentru luarea în evidenţӑ şi monitorizarea adecvatӑ a sarcinii şi așteaptă 

până când situația lor se precipitӑ sau se înrăutățește. 

 În ceea ce privește Republica Moldova, 27 la mie din adolescentele cu vârsta între 15-19 ani 

au devenit mame în 2020, iar 6 din 100 de copii născuți provin de la mame adolescente. 

 8 din 10 adolescente care au devenit mame în 2020 în Republica Moldova provin din mediul 

rural (Biroul Național de Statistică). 

 
sursa – Romania pozitiva, 2 octombrie 2021 

 

 HartaEdu - Profesorii au dat peste 120 de alerte din școlile lor, în doar 24 de 

ore, pe HartaEdu, platforma care, în premieră în România, oferă profesorilor 

și membrilor societății civile posibilitatea să semnaleze urgențele din 

Educație. Cum funcționează (P) 
 

Probleme de conectivitate sau lipsa tehnologiei necesare educației digitale, instituții fără sursă de apă 

autorizată, fără grupuri sanitare sau săli de sport, ori nevoi punctuale ale sălilor de clasă, ale elevilor 

sau ale profesorilor, toate acestea sunt probleme pe care cadrele didactice le pot semnala și pe care în 

peste 120 de școli deja le-au semnalat pe HartaEdu în prima zi de funcționare a acestui proiect. 
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Foto: Narada 

 

Pe 6 octombrie, la o zi distanţă de Ziua Mondială a Educației, Narada a dat startul unui proiect unic 

în România, HartaEdu, platformă susţinută de partenerii strategici Mastercard şi BRD Groupe 

Société Générale, ce oferă profesorilor și tuturor persoanelor interesate posibilitatea să semnaleze 

situațiile de urgență din sistemul de învățământ, indiferent de natura lor, urmând ca acestea să se 

încerce a fi rezolvate prin implicarea mediului de business.  

 

18.000 de unități școlare ale sistemului public de educație primesc prin intermediul HartaEdu.ro un 

instrument de semnalare a necesităților pe care le au, după cum o demonstrează cele peste 120 de 

alerte prezente deja pe platformă în ziua lansării. Pentru prima dată în România, problemele 

sistemului de învățământ sunt “mapate” transparent și accesibil pe o hartă a urgențelor și astfel se 

realizează un prim pas către soluționare, prin identificarea surselor de finanțare. Narada va mobiliza 

mii de agenți economici care își doresc să investească în educație, obiectivul general al organizației 

fiind acela ca pe parcursul anului şcolar 2021-2022, un număr de până la 100.000 de elevi să 

beneficieze de condiții mai bune de învățare.  

 

Statisticile infrastructurii şcolare din România arată îngrijorător: 

 500.770 de elevi nu au acces la o bibliotecă; 

 1 din 6 şcoli din România nu au acces la o sursă autorizată de alimentare cu apă, în contextul 

pandemiei de coronavirus când normele de protecţie a sănătăţii sunt vitale; 

 mai mult de ½ din şcolile din România nu au o sală de sport; 

 845.000 de elevi nu au acces la un laborator de ştiinţe; 

 230.000 de elevi nu au acces la grupuri sanitare în incinta şcolii.  

Astfel că, şcolile cu probleme de infrastructură, fără biblioteci sau laboratoare, lipsite de 

conectivitate și de tehnologie necesară educației digitale, instituții fără sursă de apă autorizată, fără 

grupuri sanitare sau săli de sport sunt doar câteva dintre urgențele frecvent întâlnite în educație. La 

acestea se adaugă nevoi punctuale ale sălilor de clasă, elevilor sau ale profesorilor. Din 6 octombrie, 

toate aceste tipuri de alerte se vor putea regăsi pe HartaEdu, proiect inovativ, de amploare al 

organizaţiei Narada și partenerilor ei strategici, Mastercard și BRD Groupe Société Générale.  

 

HartaEdu este platforma care conferă „o voce” profesorilor, învățătorilor și altor reprezentanți ai 

societății civile interesați să semnaleze situații de urgență din învățământul românesc. Scopul 

acesteia este, pe de-o parte să stimuleze implicarea comunității în rezolvarea problemelor punctuale, 

iar pe de altă parte, să realizeze o punte între mediul de afaceri și educație. 

 

https://hartaedu.ro/
http://www.hartaedu.ro/
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Cum funcționează HartaEdu.ro 

Prin accesarea HartaEdu.ro, orice persoană poate înregistra o alertă de educație, precum: un elev 

care nu are tabletă, o sală de clasă cu mobilier vechi, o școală nerenovată sau fără internet etc. După 

ce este verificată de Narada, urgența apare imediat pe hartă și ulterior este sesizată către 

Inspectoratul Școlar Judeţean sub jurisdicția căruia se află unitatea de învăţământ respectivă. 

Totodată, necesitatea semnalată pe HartaEdu este transmisă și agenților economici, pe o rază de 60 

de km, obiectivul fiind acela de a fi rezolvată de comunitatea locală. IMM-urile, firmele mari sau 

persoane din societatea civilă care doresc să ajute pot contacta direct solicitanții. Prin intermediul 

HartaEdu, fiecare dintre aceștia poate deveni eroul unei școli sau cel care schimbă în bine destinul 

unui copil dintr-o comunitate vulnerabilă. După soluționarea urgențelor, acestea vor apărea în 

continuare pe hartă, sub eticheta „alerte rezolvate”, alături de numele companiilor care s-au 

implicat. Un element important este că profesorii și cei care introduc alerte pot beneficia de ajutor 

din partea Narada.  

 

(…) Narada dă startul noului trend de implicare a companiilor mari și IMM-urilor în ecosistemul 

educațional 

HartaEdu mijlocește soluționarea problemelor din Educație prin implicarea mediului de business. 

Companiile beneficiază de ajutorul Narada pentru a răspunde apelului de urgență mapat pe Harta 

Educației și pot alege cauzele pe care să le soluționeze. Astfel, contribuie concret la realizarea unui 

sistem de învățământ modern și sustenabil. Mii de companii vor fi mobilizate de Narada, 

organizație care pare a da startul unui nou trend de implicare a companiilor mari și IMM-urilor în 

ecosistemul educațional.  

 

(…) Modernizarea educației – posibilă doar prin implicarea activă a comunității 

Un avantaj al platformei lansate de Narada este că oferă acces societății civile, în timp real, la 

informații despre starea concretă a sistemului de învățământ. Oricine vrea să fie la curent cu 

urgențele din educație, dintr-un anumit oraș, comună sau județ se informează simplu, 

accesând HartaEdu.ro.  

Profesorii devin prin intermediul HartaEdu un element-cheie al procesului de modernizare a 

educației, pentru că joacă un rol principal în semnalarea urgențelor care privesc infrastructura 

școlilor, procesul de învățământ sau nevoile specifice ale elevilor. Profesorii au oportunitatea să fie 

adevărați influenceri pentru școlile și elevii lor și să le facă cunoscute necesitățile în societate și în 

mediul de business. HartaEdu invită astfel profesorii să se implice în optimizarea condițiilor de 

educație din România și să devină eroii școlilor și elevilor lor.  

Orice persoană poate deveni susținător activ al Educației printr-un simplu SMS la 8845 cu textul 

„ELEV” sau o donație pe site-ul organizației. Un mic gest de ajutor poate schimba viețile unor 

copii, iar acestea, la rândul lor, o societate întreagă.  
sursa - https://www.edupedu.ro/profesorii-au-dat-peste-120-de-alerte-din-scolile-lor-in-doar-24-de-ore-pe-hartaedu-

platforma-care-in-premiera-in-romania-ofera-profesorilor-si-membrilor-societatii-civile-posibilitatea-sa-semnal/ 

 

 

 Diriginta unei clase de a IX-a le-a dat o temă elevilor ei: să scrie pe două 

coloane cum arată „proful bun” vs. „proful rău”. Iată cum au răspuns 

adolescenții 
 

Una dintre temele care fac legătura dintre predarea psihologiei și predarea sociologiei, la clasa a X-

a, este dedicată comportamentelor pro-sociale și anti-sociale. 

Imaginați-vă un profesor de psihologie care invită elevii să construiască liste de comportamente 

pro-sociale și anti-sociale, iar la final afișează rezultatele muncii elevilor pe pereții sălii de clasă. 

 

http://www.hartaedu.ro/
https://hartaedu.ro/
https://hartaedu.ro/
https://hartaedu.ro/
https://narada.ro/doneaza/
https://www.edupedu.ro/profesorii-au-dat-peste-120-de-alerte-din-scolile-lor-in-doar-24-de-ore-pe-hartaedu-platforma-care-in-premiera-in-romania-ofera-profesorilor-si-membrilor-societatii-civile-posibilitatea-sa-semnal/
https://www.edupedu.ro/profesorii-au-dat-peste-120-de-alerte-din-scolile-lor-in-doar-24-de-ore-pe-hartaedu-platforma-care-in-premiera-in-romania-ofera-profesorilor-si-membrilor-societatii-civile-posibilitatea-sa-semnal/
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Și imaginați-vă un scenariu în care în sala de clasă respectivă intră o persoană care reacționează urât 

când vede pe pereți listele comportamentelor anti-sociale identificate de elevi (perfid, duplicitar, 

oportunist, demagog, sadic, crud etc.), care reclamă directorului munca elevilor și a profesorului de 

psihologie, iar directorul îi cere profesorului să elimine materialele elevilor din sala de clasă.  

Argumentul persoanei: faptul că la un pian există deopotrivă clape albe și negre, iar astfel, toate 

comportamentele, chiar și cele deviante, sunt justificate și necesare. 

Nu este un scenariu care implică infractori și politicieni. Deși exemplul ne poate duce cu gândul la 

asta. 

Este însă un exemplu didactic. Cazul real este mult mai șocant. 

 

Cazul real nu vizează orele de psihologie, ci o activitate desfășurată de profesoara de științe socio-

umane Gabriela Popescu, în cadrul programului “Școala altfel”, împreună cu elevii clasei a IX-a, 

clasa la care este dirigintă. 

Este o activitate desfășurată în regim non-formal, așa cum profesoara a învățat să organizeze în 

urma participării la un curs acreditat de Ministerul Educației.  

Tema activității, “profesorul bun vs profesorul rău”. Din nefericire, subiectul se întâlnește rar în 

agenda educației formale, o evaluare a profesorilor de către beneficiari, părinți sau elevi, a fost 

constant blocată și subminată chiar de profesori, însă profesorii care nu se tem de percepțiile 

elevilor au libertatea ca în cadrul programului „Școala altfel” să abordeze și teme tabu. Cât de tabu 

ar putea fi tema evaluării cadrelor didactice, cât timp totul se decide în funcție de ea: concurența la 

licee, rezultatele școlare, piața meditațiilor, premiile la olimpiade, atractivitatea mediului școlar, 

decideți dumneavoastră.  

Se pare că tema i-a atras pe elevii profesoarei. Contribuțiile lor, cât se poate de generoase, sunt 

materializate în figurine și în planșe completate după propria lor judecată. Toate materialele 

rezultate sunt folosite pentru a decora sala de clasă la finalul activității.  

 

 
Nu există nimic supărător în aceste materiale, exceptând multe din descrierile profesorului rău, care, 

fie “țipă întotdeauna la ore”, fie „se supără dacă nu înțelegi de prima dată un lucru” (după părerea 

membrilor echipei Pijamalele), fie „consideră că nota 10 este doar pentru el”, fie „se folosește de 

violența verbală pentru a intimida” (după părerea membrilor echipei Haremul lui Tomiță!), fie „știe 

să jignească”, fie „întârzie la ore” (după cum reiese din textul echipei Pisicile albastre de Rusia), și 

exemplele ar putea continua. 
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Argumentul clapelor pianului, aplicat la situația concretă a profesorilor buni și răi, este aberant. 

Nu poți justifica necesitatea profesorilor agresori, violatori, traumatizanți doar pentru o estetică a 

complementarității. O școală fără valori este populată cu profesori fără valori. Iar pentru 

profesorii fără valori, eroii și lașii, călăii și victimele, sfinții și torționarii sunt deopotrivă de 

necesari pentru societate, pentru că fără agresori, fără violatori, fără lași, fără victime și fără 

torționari, nu ar fi claviatura umană completă 

   Dacă cineva și-ar propune să 

valideze cumva percepțiile copiilor, probabil că ar descoperi că peste 95% dintre descrierile lor sunt 

conforme cu simțul comun. Dar, cine și-ar propune asta? De ce un exercițiu colectiv (fiind realizat 

pe grupe de elevi) de exprimare a percepțiilor asupra celor două categorii de profesori, ar trebui 

evaluat și validat în alte condiții decât discutând cu ei, analizând împreună, aflând argumentele și, 

eventual contraargumentele lor. Poate chiar și perspectiva dihotomică asupra calității profesorilor ar 

putea face obiectul unei interogări și ar servi ca temă unei dezbateri între elevi sau între profesori și 

elevi. Și totuși, un profesor s-a simțit ofensat când a văzut materialele realizate de elevi și a cerut 

conducerii liceului ca materialele respective să fie înlăturate de pe pereții sălii de clasă. Paradoxal, 
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între descrierile profesorului rău, elevii niciunei grupe nu au cuprins și “devalorizarea muncii 

elevilor”, „cenzurarea dreptului elevului la opinie”, “incapacitatea de a învăța”, “lașitate”. Dar, cu 

ocazia aceasta descoperă însușiri suplimentare pe care, chiar dacă nu le mai afișează pe pereți, le 

vor reține în mințile și inimile lor. Pentru că ceea ce “profesorul rău” nu vrea să vadă, nu înseamnă 

că nu există. Și ceea ce „profesorul rău” nu știe este că poți să ștergi urmele profesorilor răi de pe 

pereți, dar nu le poți șterge urmele din sufletele celor care au nefasta neșansă de a nu-i putea refuza. 

Nu trebuie să ne fie frică să recunoaștem. Chiar dacă statul providențial nu acceptă asta, cancelariile 

nu sunt chiar spații paradisiace. Mecanisme perverse de evaluare a calității muncii creează impresia 

că toți profesorii sunt perfecți. O impresie falsă. Cu cât vom renunța mai curând la mitul perfecțiunii 

tuturor profesorilor, cu atât vom da șanse mai mari sentimentelor de admirație și proceselor de 

învățare, de perfecționare, de adaptare, de asumare a aspirațiilor superioare și de angajare în scopul 

atingerii lor, și cu atât mai curând cancelariile vor fi igienizate de frică. De frica evaluării elevilor și 

părinților, de frica evaluării comunității. Până atunci, „profesorii buni” rămân idealurile copiilor, 

părinților și ale tuturor celor care interacționează vreodată cu școala, mai puțin ale „profesorilor 

răi”, care, după cum exemplul de mai sus o dovedește, nici nu vor să audă de ei. 

Argumentul clapelor pianului, aplicat la situația concretă a profesorilor buni și răi, este aberant. Nu 

poți justifica necesitatea profesorilor agresori, violatori, traumatizanți doar pentru o estetică a 

complementarității. O școală fără valori este populată cu profesori fără valori. Iar pentru profesorii 

fără valori, eroii și lașii, călăii și victimele, sfinții și torționarii sunt deopotrivă de necesari pentru 

societate, pentru că fără agresori, fără violatori, fără lași, fără victime și fără torționari, nu ar fi 

claviatura umană completă. Și, de parcă nu ar fi destul, profesorii fără valori, deși teoretizează 

acceptarea diversității în toate formele ei, chiar și imorale, se sperie când văd diversitatea pe pereții 

unei clase și acționează pentru a o ascunde. 
sursa – www.republica.ro, 2017, autor Dumitrel Toma 
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