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Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 5, anul 8, săptămâna 3 - 9 februarie 2020 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Educaţia 2030 – obiectivele României în Strategia UNESCO, după ce ţara a ratat ţintele 2020 

 Patrula de Reciclare a reînceput în sute de școli din țară, cu o nouă misiune – 20 de idei eco 

pentru 2020! 

 Noi cu teoria, ei cu teoria pusă-n practică. Cum au croit olandezii școala pe nevoile tuturor 

elevilor, chiar și pe cele ale copiilor mai puțin înzestrați 

 

 

 

       
Noutăți  
 

 Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologiile pentru 

organizarea concursului de ocupare a funcțiilor de inspectori școlari/inspectori școlari 

generali și adjuncți/directori CCD 

 

Data publicării: vineri, 31 ianuarie, 2020 

 

Ministerul Educației și Cercetării a lansat vineri, 31 ianuarie 2020, în consultare publică, 

următoarele metodologii: 

 Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de 

inspector școlar din inspectoratele școlare 

 Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de 

inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de 

director al Casei Corpului Didactic (CCD) 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/consultari%20publice%202020/Proiect%20Metodologie_inspectori%20scolari.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/consultari%20publice%202020/Proiect%20Metodologie_inspectori%20scolari.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/consultari%20publice%202020/Proiect%20Metodologie%20ISGA%20dir%20CCD.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/consultari%20publice%202020/Proiect%20Metodologie%20ISGA%20dir%20CCD.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/consultari%20publice%202020/Proiect%20Metodologie%20ISGA%20dir%20CCD.pdf


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.5, anul 8, saptamana 3 – 9 februarie 2020 

 

 

 

 

P
ag

e2
 

Propunerile, observațiile și sugestiile pe marginea proiectelor de metodologii propuse de Ministerul 

Educației și Cercetării pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro, până în 

data 14 februarie 2020. 

 

Calendarele acestor concursuri vor fi aprobate ulterior și anunțate în conformitate cu prevederile 

metodologiilor de concurs finale. 
sursa: https://www.edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-lansat-%C3%AEn-consultare-

public%C4%83-metodologiile-pentru-organizarea 

 

 

 Părinții sau alte persoane pot însoți elevii la cursuri, dacă aceștia au cerințe educaționale 

speciale și/sau dizabilitați, potrivit unei circulare cu nr. 10.108 din 15 ianuarie 2020, trimisă 

de Ministerul Educației și Cercetării către toate școlile, consultată de Edupedu.ro.  

 

Iată ce prevede circulara MEC: 

 

„În conformitate cu prevederile art. 63 din ordinul comun n.r 1985/1305/5805/2016, inițiat de 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în colaborare cu Ministerul Sănătății și Ministerul Educației 

și Cercetării, de aprobare a metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea 

încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, orientării școlare și profesionale a copiilor cu 

cerințe educaționale speciale, precum și vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau 

cerințe educaționale speciale, copiii cu cerințe educaționale speciale și încadrați în grad de handicap 

grav cu însoțitor pot beneficia de măsurile de sprijin pentru promovarea educației 

incluzive, formulate de managerul de caz/responsabilul de caz de servicii psihoeducaționale cu 

consultarea autorității locale de care aparține unitatea de învățământ, SPAS, unității de învățământ, 

IȘJ și a organizațiilor neguvernamentale, una dintre aceste măsuri fiind prezența 

facilitatorului, numit în literatura de specialitate shadow, alături de copil, în unitatea de 

învățământ. 

 

Facilitator-ul poate fi unul dintre părinți, asistentul personal sau însoțitorul, pentru copiii cu grad 

de handicap grav, o persoană numită de părinți și față de care copilul are dezvoltată o relație de 

atașament, un specialist recomandat de părinți sau reprezentantul legal, un specialist numit de 

părinți din organizații, universități, alte instituții cu care unitatea de învățământ are încheiate 

acorduri, cât și alte persoane prevăzute la art. 64 alin. 2 din ordinul mai sus menționat, iar numirea 

acestuia se face în urma includerii în planul de abilitare-reabilitare, respectiv planul de servicii 

psihoeducaționale, potrivit art. 64 alin. 4. 

 

Atribuțiile facilitatorului se regăsesc în art. 64 alin. 5, alin. 7 și alin. 8, un facilitator putând avea 

grijă de mai mulți copii cu dizabilități și/sau CES în aceeași clasă. 

În conformitate cu prevederile art 64 alin. 1 și cu Recomandarea Avocatului poporului numărul 8 

din 2018, unitățile de învățământ care școlarizează preșcolari/elevii cu dizabilități și/sau CES includ 

în regulamentul de organizare și funcționare proceduri privind aprobarea prezenței facilitatorului în 

unitatea de învățământ, precum și modul de organizare a activității acestuia.” 
sursa: https://www.edupedu.ro/parintii-pot-insoti-la-ore-in-clasa-elevii-cu-dizabilitati-sau-cerinte-educationale-

speciale-potrivit-unei-circulare-trimisa-de-ministerul-educatiei-catre-toate-scolile/ 

 

mailto:dezbateripublice@edu.gov.ro
https://www.edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-lansat-%C3%AEn-consultare-public%C4%83-metodologiile-pentru-organizarea
https://www.edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-lansat-%C3%AEn-consultare-public%C4%83-metodologiile-pentru-organizarea
https://www.isjbihor.ro/download/invatamant%20special/ORDIN%201985-1305-5805-2016%20Metodologia%20privind%20evaluarea%20si%20orientarea%20scolara.pdf
https://www.isjbihor.ro/download/invatamant%20special/ORDIN%201985-1305-5805-2016%20Metodologia%20privind%20evaluarea%20si%20orientarea%20scolara.pdf
https://www.isjbihor.ro/download/invatamant%20special/ORDIN%201985-1305-5805-2016%20Metodologia%20privind%20evaluarea%20si%20orientarea%20scolara.pdf
http://www.avp.ro/recomandari2018/recomandare8_2018_1.pdf
http://www.avp.ro/recomandari2018/recomandare8_2018_1.pdf
https://www.edupedu.ro/parintii-pot-insoti-la-ore-in-clasa-elevii-cu-dizabilitati-sau-cerinte-educationale-speciale-potrivit-unei-circulare-trimisa-de-ministerul-educatiei-catre-toate-scolile/
https://www.edupedu.ro/parintii-pot-insoti-la-ore-in-clasa-elevii-cu-dizabilitati-sau-cerinte-educationale-speciale-potrivit-unei-circulare-trimisa-de-ministerul-educatiei-catre-toate-scolile/
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 Educaţia 2030 – obiectivele României în Strategia UNESCO, după ce ţara a 

ratat ţintele 2020 
 

Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluţia “Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă în cadrul Agendei 

2030 pentru Dezvoltare Durabilă” pe 19 decembrie 2019 la New York. Documentul fusese 

propus de Grupul celor 77 plus China încă din februarie 2019 şi reprezintă un apel la comunitatea 

internaţională să-și extindă educația pentru dezvoltare durabilă pentru a realiza Agenda 2030.  

 

România a adoptat recent Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a României (HG nr. 877/2018), în care 

sunt detaliate obiectivele ONU, iar în dreptul Obiectivului nr 4, Educaţie, apar ţinte noi pe care ţara 

noastră şi le asumă. Asta în condiţiile în care toate ţintele pentru Educaţie şi Cercetare asumate pentru 

Strategia Europeană Agenda 2020 au fost ratate de ţara noastră, potrivit Eurostat. 

 

Odată cu adoptarea rezoluției pentru Educaţie, comunitatea internațională subliniază rolul mandatat 

de UNESCO în conducerea și coordonarea Agendei Educației 2030, precum și poziția sa ca agenție 

principală pentru educația pentru dezvoltare durabilă. Noul cadru intitulat „Educația pentru 

dezvoltare durabilă: către atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ESD pentru 2030)”, se 

bazează pe experiențele programului de acțiune globală în cele cinci domenii prioritare de acțiune 

ale politicii: 

1. Educație 

2. Formare 

3. Educatori 

4. Tineret 

5. Comunități 

 

Prin rezoluție, Adunarea Generală a ONU reiterează apelul către statele membre să ofere o educație 

de calitate inclusivă și echitabilă la toate nivelurile și să se asigure că toți oamenii pot avea acces la 

oportunități de învățare pe tot parcursul vieții, care îi pot ajuta să participe pe deplin în societate și 

să contribuie la dezvoltarea durabilă. 

Pentru prima dată, rezoluția subliniază în mod explicit importanța dezvoltării și punerii în aplicare a 

programelor educaționale pentru a aborda provocările privind schimbările climatice, reafirmând 

astfel relevanța Obiectivelor 2030 în prezent. În plus, rezoluția din acest an notează progresele 

semnificative realizate de Programul de acțiune globală, în special prin rețeaua sa de parteneri cheie 

prin care 26 de milioane de oameni au participat la cursuri pentru programe de dezvoltare durabilă 

și au fost formaţi două milioane de educatori în acest domeniu. 

 

CONTEXT: În anul 2015, în cadrul lucrărilor summitului ONU de la New York, a fost 

adoptată Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Prin acest document, ONU a oferit o agendă 

universală cu obiective clare și cuantificabile. Agenda 2030 include un set de 17 Obiective de 

Dezvoltare Durabilă (ODD) şi un plan de acţiune pe urmatorii 15 ani, pentru eradicarea sărăciei 

extreme, combaterea inegalităţilor, a injustiţiei şi protejării planetei până în anul 2030. 

Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă în România. 

Din noiembrie 2018, România are o Strategie de Dezvoltare Durabilă (Strategia națională pentru 

dezvoltarea durabilă a României 2030, adoptată de Guvernul României în ședința din 9 noiembrie 

2018, prin HG nr. 877/2018}. Strategia este bazată pe cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. În 

https://en.unesco.org/news/general-assembly-highlights-unescos-leading-role-education-2030-agenda
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366797.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366797.locale=en
http://www.g77.org/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366797.locale=en
https://www.edupedu.ro/romania-rateaza-toate-tintele-europa-2020-pe-educatie-si-cercetare-potrivit-eurostat/
https://www.edupedu.ro/romania-rateaza-toate-tintele-europa-2020-pe-educatie-si-cercetare-potrivit-eurostat/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366797.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366797.locale=en
https://en.unesco.org/gap
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
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materie de Educaţie există anumite ţinte asumate de România ca realizabile până în anul 2030. 

Acestea sunt: 

1. Asigurarea faptului că toate fetele și toți băieții absolvă învățământul primar și secundar 

gratuit, echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și eficiente pe planul 

învățării 

2. Asigurarea faptului că toate fetele și toti băieții au acces la dezvoltarea timpurie de calitate, 

îngrijire și educația preșcolară, astfel încât să fie pregătiți pentru învățământul primar. 

3. Asigurarea accesului egal pentru toate femeile și toți bărbații la educație tehnică, vocațională 

și terțiară, inclusiv universitară, accesibilă și calitativă. 

4. Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care detin competențe relevante, 

inclusiv competențe tehnice și vocaționale, care sa faciliteze angajarea, crearea de locuri de 

muncă decente și antreprenoriatul. 

5. Eliminarea disparităților între sexe în educație și asigurarea accesului egal la toate nivelurile 

de învățământ și formare profesională a persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu 

dizabilități, a populațiilor indigene și a copiilor aflati în situații vulnerabile 

6. Asigurarea faptului ca toți tinerii și o proporție substanțială a adulților, atât bărbați, cât și 

femei, dispun de competențe elementare, precum alfabetizarea și aritmetica elementară. 

7. Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru 

promovarea dezvoltării durabile, inclusiv, printre altele, prin educația pentru dezvoltare 

durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei 

culturi a păcii și non-violenței, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale și a 

contribuției culturii la dezvoltarea durabilă. 

 

Atingerea acestor ţinte ar însemna, din partea României, “garantarea unei educaţii de calitate şi 

promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi” (Strategia națională pentru 

dezvoltarea durabilă a României 2030). Preambulul acestui document arată că “accesul la educaţia 

de calitate este esenţial pentru funcţionarea adecvată a unei societăţi durabile. În general, educaţia 

este considerată, în mod greșit, doar un proces care precede intrarea pe piaţa forţei de muncă. 

Educaţia ar trebui să fie tratată ca un proces care se derulează pe tot parcursul vieţii, indiferent de 

vârstă. În acest scop, pot fi încurajate inovaţia şi meritocraţia, respectiv conduita şi emanciparea”. 

 

Ce putem face pentru atingerea obiectivelor 

Documentul prevede şi soluţia: “ca să ne apropiem de acest scop, trebuie redus abandonul şcolar şi 

este necesară îmbunătăţirea sistemului educațional, indiferent de locaţia geografică şi de domeniu, 

respectiv provenienţă. Dezvoltarea durabilă înseamnă, în esență, asigurarea unor condiţii bune pe 

această planetă pentru generaţiile viitoare. Aşadar, din perspectiva Agendei 2030, educația este o 

temă fundamentală”. 

Ministerul Educaţiei are o secţiune dedicată acestui subiect pe site-ul oficial, edu.ro, unde 

profesorii, educatorii şi învăţătorii pot găsi chiar modele şi exemple de lecţii făcute în jurul ideilor 

de dezvoltare durabilă ale UNESCO. Puteţi descărca aceste materiale informative de aici: 

Alte resurse educaţionale pentru profesorii şi educatorii interesaţi de aceste subiecte şi de 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă pot fi găsite pe site-ul ONU (majoritatea sunt în limbi de 

circulaţie internaţională). Printre instrumentele oferite sunt şi numeroase reviste cu benzi desenate, 

precum şi  un GHID pentru profesorii carte vor să le folosească. 

https://www.edu.ro/educa%C8%9Bie-pentru-dezvoltare-durabil%C4%83
https://en.unesco.org/themes/education/sdgs/material/04
https://en.unesco.org/themes/education/sdgs/material/04
http://www.comicsunitingnations.org/comics/
http://www.comicsunitingnations.org/comics/
http://www.comicsunitingnations.org/wp-content/uploads/2015/12/COMICS-TEACHER-GUIDE_Sep-2017.pdf
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În mod paradoxal, noua Strategie constată România nu a reuşit să îşi atingă propriile ţinte asumate 

în vechea Strategie, cea pentru atingerea obiectivelor Europa 2020: 

 Conform testului PISA 2018, în România 44% dintre elevii de 15 ani nu au reuşit să aibă 

nivelul minim de competenţe la Citire, Matematică și Științe, după ce la PISA 2015 

proporția era 38,7%, aproape dublu față de media UE de 19,7%. Printre cauzele identificate 

de OECD au fost: infrastructura necorespunzătoare, abandonul școlar, lipsa conștientizării 

importanței formării continue, subfinanțarea. 

  În mediul rural 38% dintre școli au toaletă exterioară, peste 25% nu au încălzire centrală, 

20% nu au autorizație sanitară de funcționare, 17% nu dispun de sursă autorizată de 

alimentare cu apă și doar 60% dintre școli au bibliotecă proprie. Accesul persoanelor cu 

dizabilități sau cerințe educaționale speciale la învățământul de masă este redus și necesită o 

îmbunătățire. 

 Părăsirea timpurie a școlii în procent de 18,1% în anul 2017, față de 20% în 2006, este încă 

peste media UE de 10,6% în anul 2017. Rata de părăsire timpurie a școlii în funcție de 

mediul de rezidență arată un decalaj de 17 puncte procentuale între rural, de 26,3% și urban 

de 9,3%. Diferența se poate observa și între orașele mici și mari, unde rata de abandon este 

în creștere, de la 14,4% în 2012 la 17,5% în 2017. 

 Datele Eurostat arată că România are cel mai mic procent alocat în bugetul național pentru 

educație, de aproape două ori mai mic decât media europeană. În 2014, România a alocat 

doar 2,75% din PIB pentru acest sector. În 2016, România a înregistrat o creștere a alocării, 

ajungând la 3,7% din PIB pentru educație, față de media europeană de 4,7%. 

 

România și-a asumat în faţa Uniunii Europene, la nivel național, următoarele ținte pentru anul 

2020: 

1. rata de ocupare a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 ani – 70%; 

2. nivelul investițiilor în cercetare și dezvoltare – 2% din PIB (1% surse publice și 1% surse 

private); 

3. atingerea obiectivului „20/20/20″ în domeniul schimbărilor climatice și al energiei – 

20/24/19; 

4. rata părăsirii timpurii a școlii – 11,3% 

5. ponderea populației cu studii superioare și vârsta între 30 și 34 de ani – 26,7%; 

6. reducerea cu 580 de mii a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială. 

 

După aproape 10 ani de reformă și ‘contrareformă’, capitolul Educație și Cercetare are următoarele 

rezultate: 

Investiţii în cercetare-dezvoltare: ţinta naţională 2020 – 2% din PIB (1% PIB – sector public şi 

1% PIB – sector privat); situația actuală 2017  – 0,5% din PIB 

Rata părăsirii timpurii a școlii: ținta națională 2020 – 11,3%; evoluție recentă – 19,1% (2015), 

18,5% (2016), 18,1% (2017), 16,4% (2018 – date Eurostat) 

Ponderea populației cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educație terțiară: ținta națională 2020 – 

26,7%; evoluție recentă – 25,6% (2015, nivel păstrat și în 2016), 26,3% (în 2017) și 24,6% (2018). 

O scădere majoră, potrivit Eurostat, chiar când ne apropiasem de țintă. 

Starea actuală a sistemului de Educaţie 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9751510/3-26042019-AP-EN.pdf
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Sistemul de învățământ este subfinanțat, iar capacitățile administrative necesare pentru 

modernizarea acestuia trebuie să fie consolidate, arată raportul Semestrul European 2019, cel care 

monitorizează îndeplinirea obiectivelor asumate în strategia Europa 2020. „Dobândirea de 

competențe de bază și digitale este împiedicată de probleme semnificative. Investițiile pentru 

educație sunt printre cele mai scăzute din UE (3,7 % din PIB față de 4,7 %). Acest decalaj este 

deosebit de relevant la nivelurile învățământului preșcolar și primar, care sunt esențiale pentru 

prevenirea părăsirii timpurii a școlii, asigurarea egalității de șanse și evitarea inegalităților mai 

târziu în viață. Măsurile legislative recente (OUG 114/2018) amână până în 2022 punerea în 

aplicare a cerinței legale de a aloca anual echivalentul a 6 % din PIB pentru educație. Acest prag 

nu a fost atins niciodată. 

 

Se înregistrează întârzieri în ceea ce privește modernizarea rețelei de școli și optimizarea în vederea 

abordării tendințelor demografice. Numărul copiilor din învățământul preuniversitar a scăzut cu 14 

% între 2007 și 2017 (în acest procent nu sunt incluși copiii din creșe). Potrivit unei analize recente, 

10 % dintre școli sunt supraaglomerate, în timp ce 58 % au capacități excedentare. 38 % dintre 

școlile din mediul rural au toalete exterioare, fără apă curentă și canalizare, față de 7 % în mediul 

urban. Frecvent, școlile duc lipsă de laboratoare și biblioteci, iar autobuzele școlare nu sunt 

suficiente. Întreținerea și renovarea periodice sunt rămase în urmă din cauza lipsei de finanțare din 

partea autorităților locale. 58,5 % dintre grădinițe au capacități excedentare. 

 

Dobândirea de competențe cognitive este împiedicată de participarea redusă la structuri de 

educație și îngrijire timpurie de calitate. Rata de participare a copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 ani 

și vârsta de începere a învățământului primar obligatoriu este mai mică decât media UE (88 % față 

de 95 % în 2016). Participarea la structurile de educație preșcolară este deosebit de scăzută în 

zonele rurale și în rândul romilor. Numai 15,7% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani sunt 

înscriși la creșă (față de media UE: 34 %), inclusiv din cauza lipsei de creșe. Ministerul Educației 

elaborează în prezent standarde de costuri și de calitate, programele de învățământ necesare, precum 

și cursurile de formare a personalului specializat. Se desfășoară și activități finanțate de UE, dar 

acestea se confruntă cu întârzieri. 

 

Rata de părăsire timpurie a școlii rămâne foarte ridicată, ceea ce împiedică dobândirea unor 

competențe înalte. Rata persoanelor care au părăsit timpuriu sistemul de învățământ și de formare 

profesională a fost de 18,1 % în 2017, cu aproape 8 puncte procentuale peste media UE. Acest 

indicator este deosebit de ridicat în zonele rurale (27,1 %) și în rândul populației rome (77 %). Nu 

există încă o abordare integrată pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii, ci se întreprind doar 

eforturi sporadice de îmbunătățire a calității învățământului în școlile cu rate ridicate ale 

abandonului școlar. În 2018 a început un proiect care vizează instituirea unui sistem de avertizare 

timpurie pentru identificarea elevilor expuși riscului de abandon școlar. Accesul la programele de 

tip „a doua șansă” este insuficient, iar modul în care sunt concepute acestea nu este adaptat la 

nevoile cursanților adulți. Furnizarea de servicii de orientare profesională este limitată. 

 

Capacitatea cadrelor didactice de a aplica o abordare centrată pe elevi nu este dezvoltată 

suficient. Formarea inițială a cadrelor didactice nu se axează suficient pe problemele care pot 

apărea în clasă, printre care se numără și sprijinirea copiilor cu dificultăți de învățare sau a 

copiilor expuși riscului de abandon școlar. Fondul social european cofinanțează recalificarea 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-romania_en.pdf
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profesorilor pentru a susține noua programă de învățământ bazată pe competențe. Cu toate acestea, 

aplicarea unei abordări centrate pe elevi în învățământ nu este generalizată. 

Cadrele didactice din zonele rurale sunt mult mai susceptibile să nu aibă calificările necesare. În 

plus, modelul de finanțare a școlilor și gradațiile de merit pentru profesori nu sunt orientate suficient 

către îmbunătățirea rezultatelor școlilor și elevilor defavorizați. Sistemul de învățământ nu reușește 

să compenseze dezavantajele socioeconomice, ci perpetuează inegalitățile de venituri, care sunt deja 

semnificative. Statutul socio-economic al părinților influențează în mare măsură rezultatele școlare 

(PISA, 2016). 

Tranziția către învățământul liceal este deosebit de dificilă pentru elevii din grupuri vulnerabile și 

pentru cei care locuiesc în zone rurale, în principal din cauza costurilor financiare ale studiilor în 

zonele urbane în care se află cele mai multe licee și școli profesionale. Incluziunea romilor în 

educație este o provocare semnificativă, inclusiv din cauza calității slabe a învățământului în școlile 

în care majoritatea elevilor sunt romi.”, arată raportul citat. 
sursa: https://www.edupedu.ro/educatia-2030-obiectivele-romaniei-in-strategia-unesco-dupa-ce-tara-a-ratat-tintele-

2020-descarca-planuri-de-lectii-pentru-gradinita-scoala-primara-gimnaziu-si-liceu-cu-exemple-de-dezvoltare-dur/, 

autor Mihai Peticilă, 3 ianuarie 2020 

 

 

 Patrula de Reciclare a reînceput în sute de școli din țară, cu o nouă 

misiune – 20 de idei eco pentru 2020! 
 

Patrula de Reciclare a trecut la un nou nivel în ediția 2020. Astăzi, mai mult ca oricând, a venit 

momentul să reciclăm! Să reciclăm obiceiurile proaste, atitudinile greșite, ideile preconcepute, 

gesturile iresponsabile față de mediu! Să le tratăm ca pe niște deșeuri ce sunt! Să le transformăm în 

obiceiuri sănătoase, care ne fac să trăim mai frumos. De anul acesta, identificăm obiceiurile proaste 

și le înlocuim cu alternativele benefice pentru natură și, implicit, pentru noi înșine. 

 

 

https://www.edupedu.ro/educatia-2030-obiectivele-romaniei-in-strategia-unesco-dupa-ce-tara-a-ratat-tintele-2020-descarca-planuri-de-lectii-pentru-gradinita-scoala-primara-gimnaziu-si-liceu-cu-exemple-de-dezvoltare-dur/
https://www.edupedu.ro/educatia-2030-obiectivele-romaniei-in-strategia-unesco-dupa-ce-tara-a-ratat-tintele-2020-descarca-planuri-de-lectii-pentru-gradinita-scoala-primara-gimnaziu-si-liceu-cu-exemple-de-dezvoltare-dur/
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“După 8 ani în care am creat un model sustenabil de educație, am stabilit un record național la 

colectarea deșeurilor electrice, am primit premii, aprecieri și susținere din partea comunităților, a 

presei, autorităților și mediului de afaceri, devenim o platfomă de excelență în promovarea 

obiceiurilor bune față de mediu. La ediția 2020, „reciclăm” obiceiuri și le transformăm în practici 

corecte și responsabile.”Alexandra Arnăutu, director de program. 

Patrula vizează 20 de idei eco pentru 2020, subiecte de actualitate care ar trebui să ne 

preocupe pe toți, dacă vrem să ne îmbunătățim viața și să salvăm ecosistemul. Sunteti curioși 

să le aflați? Iată-le: 

 

Desigur, lista nu este exhaustivă dar ne-am gândit că ne-ar prinde bine, ca sursă de inspirație și 

motivație, să pornim în minte cu „20 de idei eco pentru 2020”. Pe aceste teme vă vom da informații 

de actualitate, vom identifica obiceiuri proaste, vom veni cu sugestii concrete legate de ce puteți 

schimba și mai ales, cu POVEȘTILE CELOR CARE FAC ACESTE SCHIMBĂRI! 

Iată sugestiile noastre: 

1. Colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deșeuri reciclabile 

2. Reducerea cantității de deșeuri generate 

3. Eliminarea plasticului de unică folosință 

4. Folosirea ambalajelor biodegradabile 

5. Economisirea apei, a gazului și a altor resurse naturale 

6. Reducerea risipei de mâncare 

7. Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile 

8. Reciclare creativă – refolosirea în noi scopuri a obiectelor uzate 

9. Donarea în scopuri caritabile a obiectelor folosite 

10. Comportamentul de consumator – încurajarea responsabilității corporative, prin 

achiziționarea unor bunuri și servicii produse în mod sustenabil 

11. Reducerea folosirii de substanțe poluante (ex. detergenți, insecticide), sau înlocuirea lor cu 

opțiuni bio 

12. Reducerea emisiei de noxe prin folosirea alternativelor ecologice de transport 

13. Folosirea alternativelor digitale la consumul de hârtie 

14. Folosirea de produse organice în locul celor artificiale sau procesate 

15. Reducerea poluării fonice 

16. Ecologizarea unor zone naturale afectate de deșeuri 

17. Refacerea unor ecosisteme prin plantări și împăduriri 

18. Practicarea activităților de cunoaștere și explorare a ecosistemului local 

19. Eco-activism – Contribuția la implementarea măsurilor de protejare a mediului în 

comunitate, prin petiții, evenimente, apeluri la autorități 

20. Voluntariat permanent în proiecte de mediu 

 

Aceste idei eco sunt niște direcții care să vă inspire și să vă ajute să vă organizați. Ați adoptat 

obiceiuri bune legate de una sau mai multe dintre aceste puncte? Felicitări! Povestiți-ne ce și cum: 

de ce ați decis să schimbați ceva, ce soluții ați găsit, cum le-ați pus în practică și ce rezultate vedeți. 

„Culegem” și promovăm exemple de bune practici. Vă așteptăm experiențele pe pagina de 

Facebook sau la office@patruladereciclare.ro 

 

https://www.patruladereciclare.ro/3-idei-eco-plasticul/
https://www.patruladereciclare.ro/3-idei-eco-episodul-10-apa/
https://www.patruladereciclare.ro/3-idei-pentru-o-viata-eco-episodul-2-economia-de-energie/
https://www.patruladereciclare.ro/responsabilitatea-de-consumator/
https://www.patruladereciclare.ro/3-idei-eco-episod-9-voluntariatul/
https://www.facebook.com/patruladereciclare/
https://www.facebook.com/patruladereciclare/
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Echipele participante, profesori și elevi, vor încerca să își facă școlile cât mai „eco-friendly”, 

adoptând schimbări concrete care să ne inspire să le preluăm, pe oricare dintre noi! Vom vorbi 

despre „cum am făcut”, nu despre „cum ar trebui sa facem”. 

 

„Vrem să fim oameni responsabili. Vrem comunități curate. Vrem ca școala să creeze valoare 

pentru întreaga societate. Vrem respect față de lege, fata de natură și față de noi înșine. Vrem ca 

România să nu mai fie la coada Europei, când vorbim de standardele de mediu. Vrem să promovăm 

un stil de viață sănătos și ecologic.  Vrem să facem ceva de care să fim mândri!” 

Manifestul Patrulei de Reciclare 2020 

 

Gândiți-vă la gesturile pe care le faceți în mod obișnuit – acasă, la locul de muncă sau în natură. 

Care sunt cele cu un impact nefast asupra mediului înconjurător? Ce puteți face altfel sau mai bine? 

Poate fi vorba de acțiuni prin care reduceți cantitatea de deșeuri, economisiți resursele naturale, 

colectați mai eficient deșeurile reciclabile, refolosiți în mod creativ diferite obiecte, reduceti risipa? 

Avem nevoie de de sustinere si mobilizare din partea comunităților noastre! Rămâneți conectați cu 

noi, „reciclați-vă” obiceiurile proaste, schimbați-le cu unele bune, spuneți-ne cum ați procedat și în 

ce fel vă e mai bine! 

Împreună, putem să demonstrăm că educația de mediu se concretizează în stilul nostru de viață, în 

curajul de a face schimbări benefice, capacitatea de a lua decizii responsabile și creativitatea de a 

aplica alternativele potrivite! Fiecare contribuție la platforma creată de Patrula de Reciclare va da 

amploare atitudinilor și practicilor benefice față de mediul înconjurător, în România. 

 

Toti pentru mediu, educatie pentru toti! – este sloganul sub care vom performa în 2020. 

Pe site https://www.patruladereciclare.ro/pagina de Facebook și Canalul YouTube ale programului 

veți găsi exemple și experiențe reale ale echipelor din Patrula de Reciclare. Profesori de la grădinițe, 

școli și licee din toată țara se pot înscrie în continuare! 
sursa: Romania pozitiva, 30 ianuarie 2020 

 

 

 

 Noi cu teoria, ei cu teoria pusă-n practică. Cum au croit olandezii școala 

pe nevoile tuturor elevilor, chiar și pe cele ale copiilor mai puțin înzestrați 

 
Încerc să explic în articolul de față sistemul de învățământ din Olanda, comparativ cu cel din 

România. 

Învățământul preșcolar s-a unit cu „școala de bază” (basisschool), care începe de la 4 ani și dureazã 

până la 12 ani, când urmează un test CITO (Institutul Central pentru Dezvoltarea Testelor). În urma 

testului CITO, copiii și părinții primesc practic o orientare despre nivelul elevului și au un sprijin în 

alegerea următoarei forme de învățământ.  

 

https://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=10d20c97ecd157c62daf64448&id=65349b8f64&e=d6eeedcd74
site
https://www.patruladereciclare.ro/
https://www.patruladereciclare.ro/
https://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=10d20c97ecd157c62daf64448&id=c5ea7e517a&e=d6eeedcd74
https://facebook.us7.list-manage.com/track/click?u=10d20c97ecd157c62daf64448&id=3221702abe&e=d6eeedcd74
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Foto: Guliver Getty Images 

Din acest punct, ei pot alege pentru: 

 VMBO - Învățământul secundar pre-profesional care durează 3-4 ani; 

 HAVO - Învățământ secundar general superior  care durează 4 ani; 

 VWO - Educație științifică pregătitoare - include gimnaziul, ateneul (elevi foarte dotați) 

pregătește elevii pentru studii la universitate. 

 

Există și alte forme de învățământ (după VMBO și de la 16 ani): 

 MBO - Învățământul profesional secundar - care durează maximum 4 ani 

sau alte 2 forme ar fi: 

 BOL  - Calea de învățare a formării profesionale  - durează 3 ani (max. 4 ani) 

 BBL  - Calea de învățare vocațională - durează 3 ani (max. 4 ani) 

 

După ce s-au obținut diplomele de la una din formele de învățământ (HAVO, VWO, MBO), elevii 

se pot înscrie la învățământul superior.  

 

În Olanda sunt două forme principale de învațământ superior: 

 HBO  - Învățământ superior (la diverse facultăți) - durează în funcție de facultatea aleasă 4-5 

ani; 

 WO - Educație științifică universitară - durează 4-6 ani (în afară de medicină). 

 

Notă: 
 * ar trebui să enumăr probabil și școlile speciale pentru copii cu deficiențe sau dizabilități, însă lista 

ar deveni foarte stufoasă.               

* există și alte forme de învățământ pentru seniori, dar nu mai întru în amănunte tehnice. 
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După cum vedeți, între sistemul de învățământ din Olanda și cel din România sunt foarte multe 

diferențe, în special în ceea ce privește posibilitățile de școlarizare a tuturor elevilor, indiferent de 

nivelul de inteligență, proveniență (mă refer aici la migranți) sau situație socială. 

Ca o observație personală, pot spune că sistemul de învățământ românesc este foarte teoretic, pe 

când cel olandez este atât teoretic, cât și practic, chiar și în formele superioare de învățământ 

(universitar). 

În Olanda există un sistem de a trece mai ușor mai departe dintr-un nivel în alt nivel superior (o 

treaptă superioară) de învățământ, bineînțeles că în urma unor teste și a unui interviu de admitere. 

Un alt avantaj este existența numeroaselor locuri de practică/ stagiu al elevilor și studenților în 

firme particulare și chiar peste hotare în întreaga lume. Mai nou, există posibilități și în România 

prin bursele Erasmus de internaționalizare și internship.  

O mare problemă în România este faptul că o mulțime de tineri cu educație mai scăzută caută un loc 

de muncă în străinătate, unde sunt mai bine plătiți. Pleacă din țară și, prin urmare, forța de muncă se 

diminuează în fiecare an. Scade astfel și natalitatea și, implicit, forța de muncă viitoare. În Olanda și 

alte țări europene muncitorii sunt evident mult mai bine plătiți. România va pierde tineri atâta vreme 

cât sistemul de remunerare al muncitorilor va fi mai atractiv în străinătate, dar și atâta timp cât 

școala profesională nu va reuși să se adapteze pieței muncii interne. 

Ca o notă pozitivă pentru România, cunoștințele generale sunt mult mai bine fixate în școala 

românească decât în multe școli din Europa. Cei care doresc să învețe și au dragoste de carte se vor 

situa mult peste nivelul mediu de cunoștințe generale. E drept că vorbesc pentru generația mea, care 

a prins vremea „când se făcea școală” și încă 10-15 ani după ce am terminat eu studiile. Din ce mai 

citesc în presa din țară, aud că, între timp, și acest punct forte al școlii românești s-a mai estompat. 
https://republica.ro/noi-cu-teoria-ei-cu-teoria-pusa-n-practica-cum-au-croit-olandezii-scoala-pe-nevoile-tuturor-

elevilor- autor Carmen Todiță 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

https://republica.ro/noi-cu-teoria-ei-cu-teoria-pusa-n-practica-cum-au-croit-olandezii-scoala-pe-nevoile-tuturor-elevilor-
https://republica.ro/noi-cu-teoria-ei-cu-teoria-pusa-n-practica-cum-au-croit-olandezii-scoala-pe-nevoile-tuturor-elevilor-

