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Educația în Uniunea Europeană
O educație de calitate corespunde nevoilor actuale ale unei societăți aflată în permanență
mișcare și generează beneficii în lanț atât la nivel personal cât și la nivel social iar o generație
bine educată și bine pregătită profesional determină formarea unei forțe de muncă de calitate
care oferă la rândul sau servicii, produse și activități de calitate, toate acestea contribuind
semnificativ în ansamblul lor la crearea unei societăți care ține pasul cu progresul.
Performanța obținută de țări cu tradiție în învățământul de calitate, cum ar fi Finlanda și Elveția
ne-a demonstrat că participarea și frecventarea unui învățământ de calitate de către elevi/copii
începând de la nivelul preșcolar până în ultimul an de studiu liceal sau universitar, sunt factorii
cheie care influențează prevenirea părăsirii timpurii a școlii și care îi determină pe viitorii adulți
să conviețuiască în cadrul unor societăți eterogene. Elementele cheie care definesc experiențele
trăite în structurile de educație și cunoștințele aprofundate, le permit elevilor să învețe să
empatizeze, să își cunoască drepturile, să se familiarizeze cu noțiunile de egalitate, toleranță și
diversitate și să știe spre ce carieră se vor îndrepta în viitor.
Rezultă că investiția în educație este o necesitate care aduce plus valoare atât beneficiarilor
actului educațional cât și întregii societăți, de aici rezultând că toate măsurile și reformele de
politică educațională trebuie să se centreze pe aspectele legate de calitate, eficientă și nu în
ultimul rând, pe performanță.
Urmare unor studii efectuate la nivel european în ceea ce privește garantarea unei educații de
calitate în țările Uniunii Europene, s-au identificat o serie de elemente definitorii și comune
tuturor statelor membre, care impactează educația, respectiv: accesul la educație, nivelul de
pregătire și de implicare a cadrelor didactice în actul educațional, programa de învățământ,
monitorizarea și evaluarea permanentă a sistemului de învățământ precum și guvernanța și
finanțarea educației.
Pentru garantarea unor servicii de înaltă calitate în educație, activitatea cadrelor didactice este
cea care are un impact pe termen lung asupra formării și devenirii elevilor și asupra întregului
parcurs social și profesional al acestora în viitor. Pentru a-și îndeplini rolul de formator al
elevilor, personalul din sectorul educației necesită cunoștințe, competențe și aptitudini
complexe, precum și o înțelegere aprofundată a noțiunii de educație. Astfel un nivel ridicat de
pregătire a personalului din învățământ devine esențială, deoarece realitatea a demonstrat că
nivelul ridicat de pregătire profesională a cadrului didactic se corelează în mod eficient cu
servicii de o mai bună calitate, cu interacțiuni de mai mare calitate între cadre didactice, elevi,
părinți și societate și prin urmare, cu rezultate mai bune în materie de dezvoltare a a elevilor.
Tocmai de aici rezultă necesitatea imperativă că dezvoltarea profesională continuă să fie parte
integrantă a procesului de consolidare a competențelor cadrelor didactice care trebuie să
conducă la abordări mai realiste, mai moderne și mai coerente cu privire la reformele și
politicile ce privesc educația.
Pentru a opțiune performanță în educație și pentru uniformizarea calității serviciilor
educaționale existente în statele membre ale UE, Comisia Europeană a făcut o serie de
recomandări în acest sens și fiecare stat ar trebui:
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Ø să îmbunătățească accesul la sisteme de educație de înaltă calitate;
Ø să depună eforturi pentru a garanta că serviciile de educație sunt accesibile din toate
punctele de vedere, inclusiv financiar și inclusive, având în vedere analizarea ofertei și
a cererii din partea familiilor pentru a adapta mai bine oferta de servicii de educație la
necesitățile lor, analizarea și eliminarea tuturor barierelor cu care s-ar putea confrunta
elevii precum costurile, barierele legate de sărăcie, amplasarea geografică,
inflexibilitatea orarului, barierele culturale și lingvistice, discriminarea și lipsa
informațiilor, furnizarea de servicii incluzive de educație pentru toți elevii, inclusiv
pentru cei cu nevoi educaționale speciale sau cu handicap, evitând segregarea și
stimulând participarea la actul educațional indiferent de statutul părinților lor în cadrul
pieței muncii și sprijinirea tuturor elevilor în învățarea limbii utilizate în cadrul
activităților educative, apreciind și valorificând totodată limba maternă a fiecărui elev;
Ø să sprijine profesionalizarea personalului din sectorul educației, întrucât în funcție de
nivelul existent al calificărilor profesionale și de condițiile de lucru, succesul poate
depinde de îmbunătățirea statutului profesiilor din sectorul educației, de îmbunătățirea
educației inițiale și a dezvoltării profesionale pornind de la necesitățile elevilor în
materie de bunăstare, învățare, dezvoltare;
Ø să îmbunătățească elaborarea programelor de învățământ pentru a răspunde
necesităților copiilor în materie de bunăstare și de educație prin asigurarea unui
echilibru între aspectele socio-emoționale, bunăstare și învățare, recunoscând totodată
importanța jocurilor, a contactului cu natura, precum și a rolului muzicii, artelor și
activității fizice, prin încurajarea empatiei, a compasiunii și a sensibilizării în ceea ce
privește egalitatea și diversitatea, prin oferirea de oportunități de expunere la limbi
străine și de învățare a acestora de timpuriu, prin programe bilingve destinate educației
și prin utilizarea adaptată la vârstă, a instrumentelor digitale și a noilor tehnologii
emergente;
Ø să promoveze monitorizarea și evaluarea transparentă și coerență a serviciilor de
educație și îngrijire a elevilor la toate nivelurile, în vederea elaborării politicilor și
strategiilor în domeniul educației;
Ø să aibă în vedere o finanțare adecvată și crearea unui cadru juridic pentru furnizarea
serviciilor de educație și îngrijire a elevilor;
Ø să prezinte, rapoarte referitoare la progresele înregistrate în ceea ce privește
accesibilitatea și calitatea sistemelor de educație a elevilor;
Ø să faciliteze schimbul de experiențe și de bune practici între statele membre ale UE, în
contextul cadrului strategic pentru cooperarea în domeniul educației și formării
profesionale;
Ø să sprijine cooperarea dintre statele membre prin organizarea unor activități de învățare
reciprocă și de consiliere reciprocă.
Ø să sprijine dezvoltarea unor servicii de înaltă calitate și incluzive de educație prin
punerea la dispoziție a fondurilor UE, în special în cadrul programului Erasmus+ și al
fondurilor structurale și de investiții europene;
Ø să prezinte Consiliului European rapoarte cu privire la monitorizarea recomandărilor și
a stadiului implementării acestora. 1
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Învățământul sporește caracterul cognitiv și abilități sociale ale elevilor, impactul educației
fiind deja evident la elevii cu vârste de sub 15 ani și între 15 și 18 ani și crește probabilitatea
ca aceștia să opteze pentru un stil de viață sănătos, reduce ratele de criminalitate și motivează
tinerii pentru a avea o meserie, un loc de muncă și o carieră, în general constituindu-se în baza
succesului ulterior atât în ceea ce privește bunăstarea cât și în plan profesional și social.
Pe de altă parte abilitățile digitale devin elemente esențiale și necesare oricărei persoane atât în
viața personală cât și în cea profesională și socială. Conform statisticilor, în prezent 89% dintre
locurile de muncă europene se bazează pe informatică și calculatoare și nu există aproape nici
un loc de muncă în care să nu se solicite cel puțin abilitați elementare în domeniu. Din acest
punct de vedere tinerii sunt în avantaj clar față de persoanele mai în vârstă în ceea ce privește
competențele digitale cerute de piața forței de muncă în prezent prin rapiditatea cu care
asimilează orice informație, prin dezvoltarea încă din primii ani de școală a abilitaților digitale
și prin conexiunea permanentă la noile descoperiri în materie de informatică și tehnologia
informației. Toate acestea impactează cererea și oferta de pe piața forței de muncă, pentru că
până mai ieri cererea se baza mai mult pe vechimea și expertiza persoanei care aplică pentru
un loc de muncă pe când în prezent una dintre principalele cerințe ale angajatorilor are legătură
cu competențele digitate.
Accesul inegal la abilitățile și tehnologiile digitale, generează diferențieri și reduce șansele unei
categorii sociale în favoarea alteia, tocmai de aceea așa cum abilitățile de matematică și de
alfabetizare sunt elementare pentru fiecare persoană indiferent de profesie, așa trebuie să
devină și alfabetizarea digitală.
În contextul actual în care tehnologiile digitale și implicit dispozitivele inteligente devin
omniprezente chiar și în cele mai tradiționale sectoare de activitate, sistemele de educație
europene trebuie să reinventeze și să adapteze la realitatea contemporană, competențele și
abilitățile care au jucat un rol esențial în evoluția omului de-a lungul timpului, respectiv
creativitatea, necesitatea și modul de rezolvare a problemelor, negocierea, adaptabilitatea,
gândirea critică, lucrul în echipă, empatia, gestionarea emoțiilor și comunicarea interculturală.
Totodată, numărul furnizorilor de educație care oferă noi platforme de instruire și metode de
învățare a crescut exponențial în ultimii ani iar o serie de universități oferă deja prelegeri și
aplicații on-line prin care fac posibilă învățarea oricărui lucru, oricând și oriunde de pe un
smartphone sau de pe o tabletă. 2
Tehnologia digitală reprezintă și un instrument de personalizare a actului de educație și de
transformare a acestuia într-o activitate din ce în ce mai activă și flexibilă, iar diversitatea
crescândă a furnizorilor de educație a reușit să deschidă numeroase oportunități pentru oamenii
și facilitează procesul de recalificarea în diferite etape ale vieții lor profesionale. Tendința
actuală de parteneriat între furnizorii de educație publică și cei privați, generează programe
eficiente de pregătire profesională și disciplinele nou apărute din acest parteneriat au deja un
impact deosebit asupra capacității de angajare pe piața muncii a beneficiarilor de educație.
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Este bine cunoscut faptul că în prezent Europa are cea mai educată forță de muncă din istoria
să și cu toate că aproape 40% dintre europenii cu vârsta cuprinsă între 25 și 39 de ani dețin o
diplomă de licență totuși Europa se luptă cu un nivel ridicat al șomajului în rândul tinerilor.
Angajarea tinerilor absolvenți pe piața forței de muncă nu este deloc un proces simplu și studiile
au demonstrat că foarte puțini absolvenți ajung să profeseze în domeniul în care au studiat,
marea majoritate a acestora profesând în domenii total diferite față de specializările pe care leau obținut după anii de studii. 3
În acest sens, la nivel european, s-au luat o serie de măsuri pentru combaterea șomajului în
rândul tinerilor, cum ar fi:
Ø dezvoltarea învățământului profesional și tehnic de nivel mondial în vederea creșterii
calității competențelor profesionale;
Ø promovarea formării la locul de muncă, inclusiv prin stagii, programe de ucenicie și
modele de învățământ în alternanță de calitate pentru a sprijini trecerea de la învățare
la experiență la locul de muncă;
Ø promovarea parteneriatelor între instituții publice și private, pentru a se asigura că sunt
oferite programe de învățământ și competențe adecvate
Ø promovarea mobilității prin programul propus Erasmus pentru toți. 4
Aceste chestiuni sunt relevante în mod direct pentru pachetul de măsuri privind ocuparea forței
de muncă în rândul tinerilor, pe care Comisia urmează să îl prezente până la sfârșitul anului
2012. Pachetul de măsuri pentru tineret va propune noi instrumente de abordare a problemei
șomajului în rândul tinerilor și va facilita trecerea de la școală la locul de muncă.
Formarea profesională la locul de muncă și programele de învățământ în alternanță, constituie
deja un pilon central al sistemelor de învățământ profesional și tehnic în Europa, având scopul
de a reduce șomajul în rândul tinerilor, de a facilita trecerea de la învățare la experiență la locul
de muncă și de a răspunde nevoilor de competențe de pe piața muncii.
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Învățământul particular în Europa
Învățământul particular a fost involuntar privit ca un instrument de comparație cu învățământul
public, cu toate că în esență educația privată acoperă o serie de situații diferite.
Orice formă de educație fondată și organizată în întregime de către persoane fizice sau
organisme neguvernamentale se consideră a fi educație în sector privat. În cadrul acestui sector
însă, există o distincție între educația privată în sens strict și educația privată sprijinită parțial
de stat. Dacă educația privată în sens strict este finanțată în întregime de către persoane sau
organisme neguvernamentale, în schimb educația privată sprijinită de stat primește finanțare
parțială din partea autorităților publice. Această finanțare poate să fie substanțială sau mai puțin
substanțială și poate acoperi diferite tipuri de cheltuieli, în funcție de politică în domeniul
educație a fiecărui stat.
În funcție de relația pe care educația privată o are cu autoritățile publice, în statele membre UE
Ø s-au identificat o serie de particularități, respectiv:
Ø în țări ca Franța, Italia și Portugalia există diferite contracte de colaborare între școlile
private și autoritățile publice locale, în funcție de tipul de contract încheiat fiecare
unitate de învățământ privat primește finanțare de la administrația publică și au o mai
mare libertate în ceea ce privește stabilirea curriculum-lui, activitate de predare și
recrutarea cadrelor didactice;
Ø în state că Grecia și Anglia, școlile private nu primesc finanțare publică dar cu toate
astea sunt în permanență controlate de către stat;
Ø în schimb în țări ca Luxemburg, Austria, Finlanda și Suedia, Belgia, Danemarca,
Germania, Spania și Irlanda, educația privată este sprijinită parțial sau total de stat, dar
funcționează aproximativ în aceleași condiții ca și educația din sectorul public. 5
În toate țările Uniunii Europene, peste 90% dintre elevii de gimnaziu studiază în instituțiile de
învățământ public sau în cele ale sectorului privat care beneficiază de subvenții de la stat,
rezultând de aici că autoritățile publice finanțează învățământul obligatoriu pentru marea
majoritate a elevilor din statele Uniunii Europene, excepție făcând Belgia, respectiv
comunitatea flamandă din Belgia și Olanda, unde cea mai mare parte a elevilor studiază în
unitățile de învățământ privat care primesc finanțare de la stat. În țări ca Grecia, Spania, Franța,
Irlanda, Italia și Regatul Unit doar un procent mic de elevi, respectiv 7% studiază în
învățământul particular cea mai mare a elevilor studiind în istituțiile de învățământ public. 6
În statele membre ale UE, legea permite înființarea unităților de învățământ particular iar
dreptul la alegere și libertatea educației sunt prevăzute în constituția fiecărui stat.
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În toate țările membre ale UE statul este cel care controlează respectarea prevederilor legale
privind înființare unităților de învățământ particular, asigurându-se astfel că există condiții
menite să garanteze standarde acceptabile de furnizare a serviciilor de educație.
Astfel, se disting trei categorii de condiții care trebuie să fie satisfăcute la înființarea școlilor
private, respectiv condiții legate de calificările personalului, cerințe legate de condițiile efective
de studiu oferite de unitățile școlare de învățământ particular și condiții legate de curriculum și
de ofertă educațională.
În legătură cu personalul didactic, în marea majoritate a statelor europene se cere ca personalul
didactic să dețină calificări academice și didactice relevante pentru nivelul educațional specific
dar se au în vedere și o serie de alte aspecte cum ar fi moralitatea, caracterul și comportamentul
acestuia în unitățile de învățământ și în afara acestora.
Legat de condițiile efective în care se furnizează educația, se au în vedere o serie de
caracteristici fundamentale absolut necesare la înființarea unei unități de învățământ particular,
respectiv clădiri, echipamente și dotări, sănătate și siguranță, numărul elevilor, etc.
În ceea ce privește conținutul curriculumului și oferta educațională, deși libertatea educației
este stabilită constituțional, în multe state europene, cea mai mare parte a unităților de
învățământ particular adoptă programe de învățământ identice, similare sau semnificativ
diferite față de cele din sectorul public.
În toate țările UE, funcționarea instituțiilor de învățământ particular este stabilită prin lege și
este supusă verificării periodice. Responsabilitatea generală privind controlul sistemului de
educație particular, revine ministerului educației sau unui departament al educației relevant la
nivel de guvern central.
În majoritatea țărilor europene în care responsabilitatea generală pentru control sistemului de
învățământ se află la nivelul administrației centrale, există un mecanism bine structurat de
inspecție guvernamentală cum ar fi inspectoratul școlar, care monitorizarea educația din
sectorul public și privat, printr-o serie de acțiuni de supraveghere și inspecții periodice și
obligatorii.
Profesorii din învățământul privat au un statut juridic clar definit iar libertatea metodelor de
predare este permisă.
Existența sistemului de învățământ particular generează concurența pe piața furnizorilor de
educație și implicit determină calitatea și diversitatea serviciilor de educație oferite și cum toată
lumea are dreptul la educație, legislația garantează o oportunitate egală pentru că toți
beneficiarii de educație să primească acele servicii educaționale pe care le doresc în funcție de
capacitatea și nevoile fiecăruia și luând în calcul posibilitatea de a se dezvolta fără a fi
împiedicați de dificultăți economice7.
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Educația nu poate fi oferită pentru profit. Furnizorii de educație particulari și de stat, trebuie să
aibă atât capacitatea profesională cât și pe cea economică pentru a putea oferi o educație de
calitate.
Învățământul particular în România
Conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 actualizată, agenții economici și
persoanele fizice sau juridice pot înființa unități de învățământ particular numai cu acordul
inspectoratelor școlare, conform unei proceduri de acreditare.
Unitățile de învățământ privat acreditate fac parte din sistemul național de învățământ și
beneficiază de sprijinul statului.
Învățământul particular, asemeni învățământului public, trebuie să respecte standardele
naționale de educație, să fie organizat și să funcționeze pe principiul nonprofit, să fie organizat
pe principii nediscriminatorii și să respingă ideile, curentele și atitudinile antidemocratice,
xenofobe, șovine și rasiste.
Criteriile de evaluare aferente învățământului privat din România, au în vedere domeniile
fundamentale de organizare și de funcționare, nivelul de pregătire al cadrelor didactice,
conținutul curriculum-lui, baza materială și capacitatea financiară a unității de învățământ.
Standardele naționale pentru fiecare criteriu sunt diferențiate în funcție de nivelul de
învățământ și sunt stabilite de Agenția Română de Asigurare a Calității Învățământului
Preuniversitar - ARACIP.
ARACIP este o instituție publică de interes național aflată în subordinea Ministerului Educației
Naționale și Cercetării, care are personalitate juridică și buget propriu de venituri și cheltuieli
și care a fost înființată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea
calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006.
Această instituție realizează evaluarea externă a calității educației oferite de toate instituțiile de
învățământ preuniversitar și de alte organizații furnizoare de educație, atât publice cât și
particulare dar și autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a unităților de învățământ
preuniversitar.
Principalele atribuții ale ARACIP, constau în:
Ø realizarea activității de evaluare și de acreditare a furnizorilor de educație din
învățământul preuniversitar public și particular;
Ø efectuarea pe baze contractuale, la solicitarea ministrului Educației, a evaluării calității
educației din învățământul preuniversitar public și particular;
Ø realizarea, împreună cu inspectoratele școlare și direcțiile de resort din Ministerului
Educației a activității de monitorizare și de control a calității;
Ø efectuarea cel puțin o dată la 3 ani a evaluării organizațiilor furnizoare de educație
acreditate;
Ø enunțarea de propuneri către Ministerul Educației pentru înființarea și acreditarea, prin
ordin, a instituțiilor de învățământ preuniversitar pentru fiecare nivel de învățământ,
program de studii și calificare profesională, după caz;
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Ø elaborarea standardelor, standardelor de referință și a indicatorilor de performanță, a
metodologiei de evaluare instituțională și de acreditare, a manualelor de evaluare
internă a calității, a ghidurilor de bune practici, a unui raport anual cu privire la propria
activitate, a analizelor de sistem asupra calității învățământului preuniversitar din
România, a recomandărilor de îmbunătățire a calității învățământului preuniversitar,
precum și a codului de etică profesională a experților în evaluare și acreditare;8
Procesul de acreditare a unităților de învățământ preșcolar și preuniversitar private și publice,
cuprinde două faze:
1. autorizarea de funcționare provizorie, care acordă dreptul de organizare și
funcționare provizorie a unității respective.
https://eacea. ec.europa.eu/național-policies/eurydice/content/romania_ro
Organizațiile furnizoare de educație autorizate să funcționeze provizoriu au obligația să solicite
acreditarea după încheierea unui ciclu de școlarizare, în termen de maximum 2 ani de la data
absolvirii primei promoții, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie.
2. acreditarea, care acordă unității respective toate drepturile prevăzute de lege.
În procesul de înființare și organizare a unei grădinițe particulare, inițiatorii trebuie să
satisfacă următoarele standarde stabilite prin Legea educației naționale nr. 1/2011 actualizată:
Ø numărul de copii pe grupă nu poate depăși limită maximă stabilită de lege de 20 de
copii;
Ø cadrele didactice și de conducere trebuie să fie angajate cu normă de bază în unitatea
respectivă și să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr.
1/2011, actualizată;
Ø baza materială a instituțiilor și unităților de învățământ privat trebuie să corespundă
standardelor desfășurării unui proces instructiv-educativ de calitate:
Ø spațiile aferente procesului de învățământ trebuie să fie adecvate și în proprietate sau
închiriate;
Ø laboratoare proprii, trebuie să aibă dotări corespunzătoare pentru un an în avans față de
anul școlarizat;
Ø biblioteca trebuie să fie dotată cu fond de carte propriu, adecvat conținutului
disciplinelor și nivelului acestora;
Ø după două cicluri de școlarizare ulterioare acreditării, unitatea de învățământ trebuie să
facă dovadă că deține în proprietate cel puțin 50% din spațiile de învățământ și că în
toată perioada anterioară a utilizat cel puțin 25% din venituri pentru investiții în baza
materială proprie. 9

8

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr.
87/2006
9
https://www. edu. ro/învățământ-preuniversitar-particular
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În procesul de înființare și organizare a unei școli private de învățământ primar, inițiatorii
trebuie să satisfacă următoarele standarde stabilite prin Legea educației naționale nr. 1/2011,
actualizată:
Ø numărul de elevi pe clasă nu poate depăși limită maximă stabilită de lege respectiv
25 de elevi;
Ø cadrele didactice și de conducere trebuie să fie angajate cu normă de bază în unitatea
respectivă și să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr.
1/2011 actualizată;
Ø baza materială a instituțiilor și unităților de învățământ privat trebuie să corespundă
standardelor desfășurării unui proces instructiv-educativ de calitate, respectiv să
aibă spații adecvate procesului de învățământ, în proprietate sau închiriate,
laboratoare proprii, cu dotare corespunzătoare pentru un an în avans față de anul
școlarizat iar biblioteca trebuie să fie dotată cu fond de carte propriu, adecvat
conținutului disciplinelor și nivelului acestora;
Ø după două cicluri de școlarizare ulterioare acreditării unitatea de învățământ trebuie
să facă dovada că deține în proprietate cel puțin 50% din spațiile de învățământ și
că în toată perioada anterioară a utilizat cel puțin 25% din venituri pentru investiții
în baza materială proprie. 10
Planurile cadru de învățământ ale unităților de învățământ particular și programele aferente,
trebuie să respecte în proporție de cel puțin 80%, curriculumul național utilizat în învățământul
de stat și trebuie să corespundă standardelor naționale.
Finanțarea unităților de învățământ particulare este realizată conform normelor financiare în
vigoare și este asigurată de inițiatori și prin taxe plătite de părinți. Taxele de școlarizare sunt
stabilite autonom de unitățile de învățământ, în conformitate cu prevederile legale.
Studii recente au demonstrate că în ultimii ani s-au înregistrat două tendințe majore: o creștere
a numărului de cereri pentru înființarea de unități de învățământ private și o diversificare a
profilurilor și specializărilor oferite candidaților de către unitățile private existente, însă
segmentul cel mai bine reprezentat în învățământul preuniversitar privat continuă să rămână
învățământul preșcolar.
La ora actuală, în jur de 9% dintre elevii din țara noastră urmează cursurile unei școli particulare
și cu toate că Ministerul Educației a recunoscut public avantajele oferite de școlile particulare,
ponderea elevilor care studiază în aceste unități de învățământ este în continuare scăzută,
datorită faptului că numărul părinților care au posibilități financiare pentru a-și înscrie copii în
unitățile de învățământ particular este destul de redus. Elementul de noutate pentru aceste
unități de învățământ este acela că în școlile particulare se pune accent și pe ramuri neexploatate
în unitățile de învățământ de stat , cum ar fi baletul, muzica, informatică, etc. În plus, există
două categorii de școli și licee particulare acreditate: cele care urmează curricula românească
și cele care urmează o curricula străină. Spre exemplu, în București, cele mai renumite dar și
cele mai costisitoare unități de învățământ particular nu au curricula românească. Astfel este
cunoscut faptul că International School of Bucharest, sau Cambridge School urmează curricula
10

https://www. edu. ro/învățământ-preuniversitar-particular
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Cambridge, Școala Britanică urmează curricula învățământului de stat din Marea Britanie,
Scoală și Liceul francez urmează curricula învățământului de stat din Franța pentru că face
parte din rețeaua internațională de școli destinată comunităților franceze din toată lumea,
Școala Americană face parte dintr-o rețea internațională de școli destinată diplomaților și
expatriaților americani din diferite țări ale lumii, deci urmează curricula Americană, etc.
Rezultă de aici că un absolvent al uneia din unitățile de învățământ mai sus menționate va avea
mari dificultăți de a susține examenul de bacalaureat românesc pentru că nu a învățat materiile
necesare pentru a putea susține acest examen. Motivele pentru care părinții își înscriu copii în
aceste unități de învățământ privat sunt generate de dorința de a-i pregăti pe aceștia pentru
admiterea la o universitate din afara țării și implicit pentru o carieră în străinătate.
Există însă și școli particulare cunoscute din București care pregătesc copiii pentru
bacalaureatul românesc, cum ar fi Liceul Internațional de Informatică, Școala Lauder Reut, sau
Liceul Teoretic Național. Taxele școlilor private din București diferă de la o școală la alta.
Complexul Educațional Lauder Reut are cea mai mare taxă de școlarizare dintre școlile
private din București. Un părinte care își înscrie copilul la școala Lauder Reut trebuie să
plătească 9000 de euro/an la clasa pregătitoare și clasele I-IV și 9600 de euro pentru clasele VVIII. 11
Școala gimnaziala Ioanid percepe o taxa de 8190 de euro pe an pentru clasa pregătitoare,
8350 de euro pentru clasele I-IV și 8455 de euro pentru V-VIII. 12
Totodată, în anul 2018 Școală gimnazială Ioanid a fost pe primul loc în topul celor mai bune
școli private din București.
Liceul Teoretic Școala Europeana București are următoarele taxe pentru anul școlar 20182019: Clasa pregătitoare- (program 8:30-14:30)- 7875 euro, Clasa pregătitoare - (program
8:30-18:10)-8925 euro, Clasele I-VIII-8. 925 euro, Clasele IX-XII-8. 925 euro, Liceu
(Bacalaureat International) – anul I – II IB/DP-12500 euro, o taxa de evaluare dosar (aplicabila
elevilor noi)-300 euro. Taxa de admitere și înscriere (aplicabilă elevilor noi)-300 euro;
Cheltuieli suplimentare:
Ø manuale școlare, culegeri, materiale pentru cursurile de arte plastice asigurate de școală,

Ø
Ø
Ø
Ø

11
12

în cuantum de 300 €, cu excepția claselor de Liceu (Bacalaureat Internațional) – anul
I și II;
pentru participarea la diverse concursuri;
uniforma școlară, costumul de sport și costume pentru serbări, furnizate prin
intermediul școlii, sau achiziționate direct de părinți;
spectacole, excursii și tabere;
anumite cercuri în intervalul orar 16-18;

http://www.lauder-reut.eu/index. php/junior-high-school/admission-and-tuition
https://www.ioanid.com/
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Ø transportul: la cerere și în limita posibilităților, ȘCOALA asigură transportul elevilor

către și de la școală. 13
Liceul Teoretic „Școala mea” percepe o taxă de 3200 de euro la grădinița cu program 8. 3013. 00 3800 euro la grădinița cu program 8. 30-14. 00, 4300 euro la grădinița cu program 8.
30-18. 00 și 7600 de euro pe an, atât la clasa pregătitoare, cât și la clasele I-VIII. Se adaugă
taxa de evaluare 160 de euro și 500 de euro fondul pentru materiale și programe educaționale.
Beneficiază de reducere de 5% familiile cu doi copii și de 10% familiile cu trei copii înscriși
în cadrul acestei unități de învățământ indiferent de clasă în care sunt înscriși copiii. 14
Școală Gimnazială Avenor are o taxa de 7500 de euro pe an la clasa pregătitoare și clasele IIV și 8000 de euro pe an la clasele V-VIII, o taxa de școlarizare pentru clasele IX-XII de 11000
euro pe an . La aceste taxe se adaugă taxa de aplicare de 100 de euro, taxa de înscriere-500 de
euro, cost mesa de 120 euro/luna , taxa anuală de resurse-550 euro/an, taxa de transport de 660
Euro/an pentru dus sau întors, respectiv 1320 Euro/an pentru dus și întors - zona Pipera (Iancu
Nicolae), 825 Euro/an pentru dus sau întors respectiv 1650 Euro/an pentru dus și întors - zonele
Pipera (Tunari), Otopeni, Balotești și București (punct fix - Casă Presei, Piața Charles de
Gaulle) și 1. 650 Euro/an pentru dus și întors - zona Corbeanca. Pentru aceste rute, transportul
se plătește în avans pentru tot anul. 15
Școală Gimnazială Genesis are următoarele taxe:
La grădiniță: Taxa unică de înscriere grădiniță: 180 Euro și contribuția financiară per copil este
de :350 Euro/lună la programul scurt/de acomodare orar 08. 00 - 13. 00 (include masă de prânz)
și 450 Euro/lună la programul lung, orar 08. 00-16. 10 cu obligativitate de plată 10 luni din an.
Există și un discount:1de % anual pentru fidelitate și de 10% pentru al doilea copil înscris la
Genesis Collegiate. Taxa anuală pentru baza materială este de 200 Euro.
La școală: taxa de admitere și evaluare este de 250 Euro și taxa de înscriere școală este de 250
Euro iar contribuția financiară per elev este de 750 euro/lună la clasele pregătitoare, clasele I –
IV și de 750 euro/lună la clasele V – VIII, cu obligativitate de plată 10 luni din an. Există și un
discount de 1% anual pentru fidelitate și de 10% pentru al doilea copil înscris la Genesis
Collegiate. 16
Școală Gimnazială Aletheea percepe următoarele taxe: la ciclul primar (clasele pregătitoare
– a IV-a) 690 €/lună, 6. 900 €/an (taxa anuală corespunde perioadei de 10 luni septembrie–
iunie), plătibili lunar, trimestrial sau anual cu un discount de 5% pentru plata integrală a unui
an și de
10% din taxa anuală pentru următorii frați. La ciclul gimnazial (clasele a V-a – a VIII-a) taxa
este de 730 €/lună, 7. 300 €/an (taxa anuală corespunde perioadei de 10 luni septembrie–
iunie), plătibili lunar, trimestrial sau anual cu un discount de 5% pentru plata integrală a unui
an și de 10% din taxa anuală pentru următorii frați. Prin contractul educațional, taxa de
13

https://scoalaeuropeana. ro/admiterea-la-seb/taxe/
http://www. școala-mea. com/admitere-537i-taxe. html
15
http://www. avenor. ro/ro/liceu/admitere-și-taxe-2
16
https://www. școala-genesis. ro/ro/admiterea_taxe
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școlarizare este garantată pentru un întreg ciclu școlar (primar sau gimnazial). Perioadele de
absentare, vacanțele și zilele în care școala este închisă din motive neprevăzute (cum ar fi cazul
unor condiții meteo nefavorabile sau a unor situații de natură politică, socială sau de altă natură,
care pot afecta siguranța elevilor și bunul mers al școlii) nu se scad din taxa de școlarizare.
Taxa de înscriere este echivalentul taxei de școlarizare în funcție de modalitatea de plată aleasă
prin formularul de înscriere (respectiv lunar, trimestrial sau anual). În caz de retragere a
elevului din orice motiv, taxa de înscriere nu se rambursează. Se mai plătesc la cerere și mesele
zilnice, astfel 120 €/lună - pachet complet: mic dejun, gustare de dimineață (fruct), prânz cald,
gustare după-amiază, 100 €/lună- pachet fără mic dejun: gustare de dimineață, prânz cald,
gustare după-amiază dar și manualele și rechizitele școlare individuale obligatorii,
respectiv 350 €/an, pentru ciclul primar și 400 €/an, pentru ciclul gimnazial. 17
Școală Gimnazială Metropolitană Arc percepe următoarele taxe : taxa de admitere de 100
de Euro care presupune evaluarea aptitudinilor de școlaritate ale copilului și care este
nereturnabilă în cazul renunțării la înscriere, taxa de înscriere de 100 Euro care se plătește o
dată pe an școlar în momentul înscrierii și care este nereturnabilă în cazul renunțării la înscriere,
taxa anuală de școlarizare, în funcție de tipul de program : cilclul primar cu program 8. 00-18.
00-6400 de Euro, respectiv ciclul gimnazial cu program 8. 00-16. 00-6800 de Euro. Taxele de
școlarizare acoperă derularea tuturor activităților educaționale în baza curriculumului școlar,
activitățile opționale (din cadrul activităților curriculare obligatorii și complementare, controlul
medical periodic, activități de consiliere școlară și logopedie, accesul la resursele educaționale
achiziționate din țară și din străînătate, corespondența cu părinții, micul dejun, dejun și două
gustări (în funcție de tipul de program, sprijin de specialitate pentru activități de efectuare a
temelor / activități de aprofundare / dezvoltare / performanță pe domenii de învățare, resursele
umane implicate în activitatea didactică și administrative cu mențiunea că din taxele de
școlarizare nu se scad vacanțele, pauzele intrasemestriale, zilele libere conform legii și nici
absențele copiilor. Taxele nu acoperă costul uniformei școlare, activitățile extrașcolare,
participarea la cluburile opționale, materialele auxiliare utilizate la clasă, rechizite școlare,
transportul copiilor. 18
Liceul Teoretic Sfinții Trei Ierarhi percepe următoarele taxe:
Pachetele de școlarizare pornesc de la principiul conform căruia veniturile părinților să nu fie
o grilă de selecție a elevilor școlii. Astfel, se aplică reduceri la numărul de copii înscriși după
cum urmează:
Ø pentru doi elevi înscriși se va plăti integral taxa de școlarizare pentru primul
elev și se va beneficia de o reducere de 20% din taxa de școlarizare integrală
pentru cel de-al doilea elev;
Ø pentru trei elevi înscriși se va plăti integral taxa de școlarizare pentru primul
elev și se va beneficia de o reducere de câte 25% din taxa de școlarizare integrală
pentru cel de-al doilea și al treilea elev;

17
18

https://www. aletheea. ro/despre-noi/admitere-și-taxe-scolare/
https://www. școala-arc. ro/Taxe-scolarizare
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Ø pentru patru elevi înscriși se va plăti integral taxa de școlarizare pentru primul
elev și se va beneficia de o reducere de câte 30% din taxa de școlarizare integrală
pentru cel de-al doilea, al treilea și al patrulea elev.
În plus, taxa de școlarizare va acoperi inclusiv contravaloarea unui singur set de uniformă
școlară/elev (care conține trei piese: pantalon băieți/fustă fete, cămașă, cravată și sacou)
și contravaloarea manualelor școlare necesare pentru activitățile din clasă ale elevilor.
Contribuțiile pentru programul standard (curriculum național), pentru anul școlar 2018-2019,
sunt următoarele:1 elev înscris -13. 200 lei/an, 2 elevi înscriși -23. 760 lei/an, 3 elevi înscriși33. 000 lei/an, 4 elevi înscriși-40. 920 lei/an. Plata pentru programul standard se poate efectua
integral, la începutul anului școlar, sau în maxim 10 rate. 19
Liceul Pedagogic Anastasia Popescu cu 25 de ani de experiență, 532 de premii obținute, 609
elevi activi, cu 71 de cadre didactice și cu un număr de 2630 de absolvenți, percepe următoarele
taxe :
Pentru clasa Pregătitoare; 3200 Euro/an școlar (1septembrie-30 iunie) nivel de studiu
disponibil doar pentru copiii absolvenți ai Grădinițelor „Arc-en-Ciel”. Pentru clasele I – IV- o
taxa de 3500 Euro/an școlar pentru elevii proveniți din Grădinițele „Arc-en-Ciel” și 4500
Euro/an școlar pentru elevii înscriși din clasa I sau ulterior iar pentru clasele V – VIII- o taxa
de 3950 Euro/an școlar pentru elevii proveniți din Grădinițele „Arc-en-Ciel” și de 5000 Euro/an
școlar pentru elevii înscriși din clasa a V-a sau ulterior cu masă de prânz în valoare de 20 lei/zi
Pentru liceu se percepe o taxa de 3950 EURO / an școlar (1 septembrie – 30 iunie) la Clasa a
IX-a cu profil pedagogic și masă de prânz în valoare de 20 lei/ zi.
Există și o serie de activități opționale cum ar fi : dans sportive-25 lei/ședința (2- 3 ședinte /
săptămână), karate -25 lei ședința (2 ședinte / săptămână), scrimă-25 lei ședința (o ședintă /
săptămână), modelaj-pictură-25 lei ședința (o sedință / săptămână), pian (curs individual)- 55
lei / ședința, vioară (curs individual) -55 lei / ședința, chitară (curs individual) -55 lei / ședința.
În Liceul Pedagogic “Anastasia Popescu” este aplicat curriculum-ul național, îmbogățit cu
studierea a trei limbi străine – engleză, franceză, germană, precum și cu atelierele și cluburile
demarate încă de la grădiniță: arte plastice, muzică instrumentală și corală, teatru, jurnalism,
atletism, dans sportiv, Karate, etc. Fiecare clasa cuprinde un număr de aproximativ 25 de elevi.
Elevii își pregătesc temele în scoală, sub formă unor ore de consolidare, fiind îndrumați de
către învățătoarele și profesorii fiecărei clase.
La nivelul școlii se derulează proiecte locale, naționale și internaționale care îi antrenează pe
elevi și pe profesori în schimburi de experiență și parteneriate școlare.

19
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Sunt organizate permanent activități extracurriculare: vizionari de spectacole, vizite la muzee,
excursii, tabere tematice, precum și programul “Arc-en-Ciel Estival”, desfășurat în lunile iulie
și august, deschis tuturor copiilor cu vârstă între 2 și 14 ani. 20
Școală Primară Spectrum are următoarele taxe pentru anul școlar 2019-2020, la nivel
primar: taxa de înscriere de 300 Euro care este taxa nereturnabilă, taxa de școlarizare de 4950
Euro/an care se poate achita în 4 rate egale cu o reducere pentru un frate înscris la aceași unitate
de 5 % (reducerea se aplică doar pentru un frate) și cu o reducere de 5% pentru plata integrală.
Taxa școlară poate fi plătită în patru rate egale, prima rată și taxa de înscriere trebuie achitate
în momentul semnării contractului. Înscrierea elevului în anul școlar 2019-2020 este
considerată oficială doar în momentul în care este semnat contractul și este achitată taxa de
înscriere și prima rată. Taxele pentru programul after-school se prezintă astfel: pentru clasa
pregătitoare o taxa de 600 Euro/an (program până la ora 17:00/până la ora 18:00). Pentru
clasele I-IV taxa este de 1000 Euro/an (până la ora 17:00/până la ora 18:00). Se percepe
suplimentar o taxa pentru manuale și uniform, pentru masă de prânz și pentru transport. Taxele
de școlarizare de 3300 de Euro pe an la nivel preșcolar, de 4200 de Euro pe an la nivel primar
și taxa de înscriere de 200 de Euro sunt nereturnabile. 21
Școală Finlandeză, percepe următoarele taxe : la nivel preșcolar și pentru program scurt 1200 lei/luna și pachetul educațional pentru programul 08:00-14:00 cuprinde cursurile conform
curriculei pentru învățământul preșcolar, cluburile de dezvoltare, masă de prânz și gustarea.
Pentru programul prelungit, taxa este de 1400 lei/lună și pachetul educațional pentru programul
08:00-18:00 cuprinde cursurile conform curriculei pentru învățământul preșcolar, cluburile de
dezvoltare, masă de prânz, 2 gustări, somn și activități recreative.
Activitățile opționale și extracurriculare nu sunt incluse în taxa educațională fixă, opțiunile
stabilindu-se la nivel individual.
La nivel primar taxa anuală este de 14000 lei/an și pachetul educațional pentru programul
08:00-14:00 cuprinde cursurile conform curriculei pentru ciclul primar, cluburile de dezvoltare,
masă de prânz și gustarea. Activitățile opționale și extracurriculare nu sunt incluse în taxa
educațională fixă, opțiunile stabilindu-se la nivel individual. Taxă pentru after-School este de
400 lei/lună cu program între orele 14:00 - 18:00
La nivel gimnazial taxa este de 15000 lei/an și pachetul educațional pentru programul 08:0014:00 cuprinde cursurile conform curriculei pentru ciclul primar, cluburile de dezvoltare, masă
de prânz și gustarea. Activitățile opționale și extracurriculare nu sunt incluse în taxa
educațională fixă, opțiunile stabilindu-se la nivel individual. Taxă after-school este de 400
lei/lună cu program între orele 14:00 - 18:00. La nivel liceal taxa anuală este de 18000 lei/an.
22
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https://www. anastasiapopescu. ro/liceu/ și https://www. anastasiapopescu. ro/școala/
https://bucuresti. spectrum. ro/oferta-educationala/

https://www. scoalafinlandeza. ro/admitere/taxe
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Astfel, după cum am constatat la o scurtă analiză, la taxele de înscriere și de studii se adaugă
și costul uniformelor, în multe cazuri, plus transportul pentru școlile aflate la periferie iar pe
de altă parte majoritatea școlilor private asigura contra cost o gustare și masă de prânz pentru
elevi dar și program after-school care presupune că elevii își fac lecțiile pentru a două zi la
școală, sub supravegherea profesorilor.
Studiile recente au arătat că în școlile particulare elevii cu rezultate deosebite la
olimpiade primesc burse, aceasta fiind o strategie de a ridicare a prestigiului școlii prin calitatea
elevilor.
Astfel spre exemplu, la Liceul Internațional de Informatică taxa anuală este de 3700 de Euro,
dar copiii care au înregistrat deja succese notabile la olimpiade pot primi burse integrale, l
situația fiind aceeași și pentru elevii cu o medie de admitere de peste 9, 45 care primesc o
reducere de 20% sau 30% a taxei de școlarizare.
Cercetările au arătat că în învățământului privat calitatea actului educațional este în medie mai
bună decât cea din sectorul public nu numai datorită faptului că în fiecare clasa studiază un
număr de elevi mult mai mic decât într-o școală de stat dar și datorită faptului că în aceste
unități de învățământ li se cultivă elevilor sentimentul că posedă calități deosebite care îi
diferențiază de restul colectivități nu doar prin uniforme, ci și prin educația primită, climatul
de desfășurare a programului școlar de zi cu zi și prin solidaritatea care îi leagă pe acești elevi.
Totuși învățământul particular nu reprezintă încă o garanție a succesului, pentru că nu putem
evalua succesul și performanța pentru școlile care pregătesc absolvenți prin și pentru sistemele
de educație străine, dar putem evalua în schimb succesul la examenul de bacalaureat în școlile
private care urmează curricula românească.
Conform analizei efectuate și publicate de adevărul. ro în ceea ce privește rezultatele la
examenul de bacalaureat susținut în vara anului 2018 de către elevii unora dintre școlile cu
învățământ particular din București, rezultatele nu au fost extraordinare dar au fost
satisfăcătoare și bune! Astfel, la Liceul Hyperion 140 din cei 220 de candidați care au susținut
examenul de bacalaureat
nu au obținut note de trecere, la Liceul „New Generation School“, 5 din cei 9 candidați care
au susținut examenul de bacalaureat nu au obținut note de trecere, iar mediile celor promovați
au fost între 7, 50 și 6, 23. La Liceul Waldorf 3 elevi din 23 nu au promovat examenul de
bacalaureat iar mediile obținute de aceștia au fost cuprinse între 6, 35 și 8, 98.
La Liceul Internațional de Informatică însă, au picat examenul de bacalaureat 9 absolvenți din
totalul de 80, dar peste jumătate din cei care au promovat examenul de bacalaureat au obținut
medii foarte bune, respectiv între 9 și 9, 95. Pe de altă parte, la Școală Lauder toți cei 14
absolvenți de clasa a XII-a care au candidat, au promovat examenul de bacalaureat doar trei
dintre elevi având medii mai mici de 9 iar la Liceul Teoretic Național, toți cei 3 candidați
înscriși la examenul de bacalaureat l-au promovat, însă au obținut medii cuprinse între 6, 71 și
8, 01.
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În schimb Școala Europeană București a avut o rată de promovare de 100% și toți cei 12
candidați înscriși la examenul de bacalaureat l-au promovat cu note mari, cuprinse între 8, 2 și
9, 8123
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https://adevarul. ro/educație/școala/liceele-private-picatii-labacalaureat-/index. html
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Analiza legislației care reglementează învățământul preuniversitar de
stat și particular din România
Sistemul de educație din Romania este administrat la nivel național de MEN, la nivel central,
în cooperare, cu alte ministere cum ar fi MFP pentru finanțarea instituțiilor școlare și de alte
structuri instituționale subordonate Guvernului, iar la nivel local, de către inspectoratele școlare
județene, ca instituții locale subordonate.
MEN organizează și conduce sistemul național de educație, învățământ, cercetare științifică,
dezvoltare tehnologică și inovare având ca parteneri atât instituțiile subordonate, cât și
instituțiile aflate în coordonare și asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social
și cu exponenți ai societății civile în problemele specifice domeniului său de activitate.
Cadrul legal general pentru organizarea, administrarea și funcționarea educației în România
este stabilit prin Constituția României, cap. 2, art. 32, prin Legea Educației Naționale nr 1/2011
actualizata- lege organică și printr-o serie de legi ordinare și ordonanțe emise de guvern.
Procedurile și regulamentele specifice sunt stabilite prin hotărâri ale guvernului și ordine ale
Ministerul Educației Naționale.
Sistemul de educație național are un caracter deschis, permițând mobilitatea elevilor, prin
transfer de la o unitate școlară la alta, de la o clasă la alta, de la un profil la altul și de la o filieră
la alta și un caracter pluralist, respectiv este format din școli publice sau private, în sistem de
alternativă educațională, asigurând modalități de școlarizare în limba oficială a statului nostrulimba română dar și în limbile materne ale elevilor aparținând minorităților naționale sau în
limbi de circulație internațională.
Sistemul educativ național cuprinde unități de învățământ de stat, particulare și confesionale,
autorizate sau acreditate. Instituțiile de învățământ sunt administrate de autoritățile locale.
Statul asigură cetățenilor României, precum și cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene,
drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar și superior,
precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare.
În România învățământul general obligatoriu este de 11 clase și cuprinde învățământul primar,
învățământul secundar inferior și primii 2 ani ai învățământului secundar superior. Formele de
organizare a învățământului preuniversitar sunt: învățământ cu frecvență și învățământ cu
frecvență redusă. Învățământul obligatoriu este învățământ cu frecvență.
Învățământul de stat este gratuit și constituie prioritate națională, în ultimii ani constatându-se
un interes sporit al Guvernului pentru dezvoltarea sistemului de învățământ și pentru oferirea
unor servicii educaționale de calitate care să se alinieze încet, dar sigur, la nivelul educației din
celelalte state membre UE.
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Scurtă descriere a actele normative care reglementează sistemul de educație
particular din România
1. Constituția României garantează dreptul la educație, respectiv:
“Dreptul la învățătură
(1) Dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin
învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin
alte forme de instrucție și de perfecționare.
(2) Învățământul de toate gradele se desfășoară în limba română. În condițiile legii,
învățământul se poate desfășura și într-o limbă de circulație internațională.
(3) Dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale de a învăța limba lor maternă și
dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalitățile de exercitare
a acestor drepturi se stabilesc prin lege.
(4) Învățământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii
copiilor și tinerilor proveniți din familii defavorizate și celor instituționalizați, în
condițiile legii.
(5) Învățământul de toate gradele se desfășoară în unități de stat, particulare și confesionale,
în condițiile legii.
(6) Autonomia universitară este garantată.
Statul asigură libertatea învățământului religios, potrivit cerințelor specifice fiecărui cult. În
școlile de stat, învățământul religios este organizat și garantat prin lege. ”24
2. Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată, asigură cadrul pentru exercitarea sub
autoritatea statului român a dreptului fundamental la învățătură pe tot parcursul vieții. Legea
reglementează structura, funcțiile, organizarea și funcționarea sistemului național de
învățământ de stat, particular și confesional.
(1) Legea are ca viziune promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate,
capacități cognitive, capacități volitive și capacități acționale, cunoștințe fundamentale
și cunoștințe, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în societate.
(2) Misiunea asumată de lege este de formare, prin educație, a infrastructurii mentale a
societății românești, în acord cu noile cerințe, derivate din statutul României de țară
membră a Uniunii Europene și din funcționarea în contextul globalizării, și de generare
sustenabilă a unei resurse umane naționale înalt competitive, capabilă să funcționeze
eficient în societatea actuală și viitoare.
(3) Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și
armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea
unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală,
pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în
societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii.
(4) Statul asigură cetățenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele
de învățământ preuniversitar și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții,
fără nicio formă de discriminare.
24

Constitutia Romaniei Art. 32
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(5) Aceleași drepturi se asigură și cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene,
ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene.
(6) Drepturile prevăzute la alin. (4) sunt recunoscute în mod egal minorilor care solicită
sau au dobândit o formă de protecție în România, minorilor străini și minorilor apatrizi
a căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii.
(7) În România învățământul constituie prioritate națională”25
3. OUG nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 prin instituirea
unor derogări și prorogarea unor termene și reglementare a unor aspecte cum ar fi:
Ø “având în vedere școlarizarea unor elevi în lipsa autorizației de funcționare provizorie
ori cu depășirea valabilității acesteia în învățământul preuniversitar de stat și întrucât
elevii astfel școlarizați riscă nerecunoașterea studiilor, aflându-se, în acest mod, într-o
situație cu caracter de urgență a cărei reglementare nu poate fi amânată, ținând cont că
trebuie să li se asigure posibilitatea de susținere a examenelor de finalizare a studiilor
și continuarea acestora în anul școlar următor;
Ø în prezent sunt în derulare deja etapele mobilității personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar, iar lipsa reglementărilor are consecințe negative asupra
sistemului național de învățământ preuniversitar, în sensul că nu se asigură stabilitatea
personalului didactic calificat, fiind încălcat principiul continuității activității didactice
de predare la aceleași clase de elevi, aspect ce afectează calitatea activității desfășurate
în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și va conduce la creșterea numărului de
cadre didactice fără studii corespunzătoare postului didactic sau a numărului de cadre
didactice pensionate;
Ø întrucât în anul școlar 2018-2019, peste 16. 000 de posturi didactice de predare sunt
ocupate cu personal didactic calificat angajat pe perioadă determinată în baza
rezultatelor obținute la concursuri naționale de titularizare;
Ø ținând cont că se urmărește plata integrală a dobânzilor legale, pentru executarea
hotărârilor judecătorești devenite executorii până la 31 decembrie 2017, având ca obiect
acordarea de daune-interese moratoria;
Ø ținând seama de faptul că este imperios necesar ca măsurile legislative ce fac obiectul
acestei ordonanțe de urgență să intre în vigoare cât mai curând posibil, precum și pentru
a se evita dificultățile rezultate din succesiunea într-un interval de timp a mai multor
reglementări în domeniul educației naționale, conținând norme de competență, de
procedură propriu-zisă;
Ø ținând cont de nevoia de a asigura organizarea și funcționarea eficientă, performantă și
predictibilă a sistemului național de educație, precum și de a elimina efectele
perturbatoare produse de absența unui cadru legislativ adecvat, aspecte care au
consecințe grave asupra drepturilor beneficiarilor direcți ai educației;
Ø deoarece toate aspectele de mai sus vizează interesul public și constituie situații
extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, Guvernul României adoptă
prezenta ordonanță de urgență cu modificări în ceea ce privește:
(1) Bunurile imobile prevăzute la art. 226 alin. (4) din Legea educației 1/2011 sunt - pe
toată durata utilizării de către universitățile de stat - inalienabile, insesizabile și
imprescriptibile.
25

Legea educației nr. 1/2011 acualizata 2019
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(2) Bunurile mobile și imobile prevăzute la art. 226 alin. (4) din Legea educației 1/2011,
disponibile temporar, pot fi închiriate pe bază de contract, cu renegociere anuală a
contractului, numai în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului
educației naționale. Închirierea se face cu prioritate pentru activități de învățământ. "
(3) Unitățile de învățământ și componentele organizatorice înființate fără parcurgerea
etapelor acreditării, precum și furnizorii de educație care au depășit termenul prevăzut
de art. 31 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea
calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și
completările ulterioare, au obligația de a declanșa și de a se supune procesului de
evaluare externă, periodică sau în vederea acreditării, după caz, în vederea asigurării
calității educației, în termen de cel mult 1 an, calculat de la data de 30 aprilie 2019.
Metodologia specifică de aplicare a dispozițiilor prezentului alineat se aprobă prin
ordin al ministrului educației naționale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare
a prezentei ordonanțe de urgență.
(4) Prin derogare de la termenul prevăzut de art. 31 lit. c) din Ordonanța de urgență nr.
75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și
completările ulterioare, Ministerul Educației Naționale aprobă acreditarea unităților
de învățământ evaluate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în
Învățământul Preuniversitar, cu propunere de acreditare în baza constatării îndeplinirii
standardelor și criteriilor de calitate. Finanțarea de bază pentru unitățile de învățămâ
nt particular și confesional, acreditate, se acordă începând cu anul școlar următor
acreditării.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 1 din Legea nr. 95/2018 privind adoptarea unor
măsuri în domeniul finanțării învățământului, hotărârile judecătorești devenite
executorii până la 31 decembrie 2018, având ca obiect acordarea de daune interese
moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în
titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învățământ,
se achită în anul 2019, de la bugetul de stat aprobat prin Legea nr. 50/2019, prin
bugetul Ministerului Educației Naționale. ”26
4. OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, care are în vedere necesitatea asigurării
calității educației, prin stabilirea cadrului legislativ care să permită dezvoltarea unei culturi
instituționale a calității educației și protecția beneficiarului de educație și ținând cont de
necesitatea schimbării situației actuale când România se numără printre foarte puținele țări
europene care nu dispun de un mecanism reglementat de asigurare a calității educației,
Guvernul României a adoptat această ordonanță de urgență pentru a reglementa asigurarea
calității educației.
“(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică tuturor organizațiilor furnizoare de
educație care operează pe teritoriul României.
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OUG nr. 23/2019 de actualizare și completare a Legii educației nr. 1/2011, prin instituirea unor derogari și
prorogarea unor termene
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(1) Calitatea educației este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu și ale
furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute așteptările beneficiarilor, precum și standardele
de calitate.
(2) Evaluarea calității educației constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o
organizație furnizoare de educație și programul acesteia îndeplinesc standardele și standardele
de referință. Atunci când evaluarea calității este efectuată de însăși organizația furnizoare de
educație, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calității este efectuată de o
agenție națională sau internațională specializată, aceasta ia forma evaluării externe.
(3) Asigurarea calității educației este realizată printr-un ansamblu de acțiuni de dezvoltare a
capacității instituționale de elaborare, planificare și implementare de programe de studiu, prin
care se formează încrederea beneficiarilor că organizația furnizoare de educație satisface
standardele de calitate. Asigurarea calității exprimă capacitatea unei organizații furnizoare de
a oferi programe de educație, în conformitate cu standardele anunțate. Ea este astfel promovată
încât să conducă la îmbunătățirea continuă a calității educației.
(4) Controlul calității educației în instituțiile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial,
profesional, liceal și postliceal presupune activități și tehnici cu caracter operațional, aplicate
sistematic de o autoritate de inspecție desemnată pentru a verifica respectarea standardelor
prestabilite.
(5) Îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă continuă
din partea organizației furnizoare de educație, bazată pe selectarea și adoptarea celor mai
potrivite proceduri, precum și pe alegerea și aplicarea celor mai relevante standarde de
referință.
Acreditarea
(1) Acreditarea organizațiilor furnizoare de educație și a programelor lor de studiu este parte
a asigurării calității. 27
(2) Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calității prin care se certifică respectarea
standardelor predeterminate, pentru înființarea și funcționarea organizațiilor furnizoare de
educație și a programelor lor de studii.
(3) Instituțiile de învățământ trebuie să funcționeze astfel încât prin calitatea activității să
satisfacă încrederea publică, iar învățământul să se afirme ca bun public.
(4) Politicile de asigurare a calității educației din România sunt permanent corelate cu acțiunile
promovate la nivel european și mondial.
Obiective
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(1) La nivel de organizație furnizoare de educație și la nivel de sistem educațional, prezenta
ordonanță de urgență are ca obiective principale:
a) îmbunătățirea calității educației prin stabilirea și implementarea de mecanisme instituționale
și procedurale de evaluare, asigurare, control și îmbunătățire a calității;
b) producerea și diseminarea de informații sistematice, coerente și credibile, public accesibile
despre calitatea educației, oferite de diferitele organizații prezente pe piața educațională din
România;
c) protecția beneficiarilor de educație;
d) crearea unei culturi a calității la nivelul organizației furnizoare de educație;
e) fundamentarea politicilor și strategiilor sectoriale în domeniul educației.
(2) În cadrul învățământului superior, evaluarea comparativă trans-instituțională a programelor
de studii universitare are drept consecință finanțarea diferențiată, în funcție de calitatea diferită
a programului oferit, și condiționează accesul instituțiilor de învățământ superior la granturi de
cercetare”28
5. Ordin nr. 4.831 din data de 30 august 2018 -Codul-cadru de etică al personalului
didactic din învățământul preuniversitar din data de 30. 08. 2018 (Anexa nr. 1)
Codul de etica este aplicabil personalului didactic din sistemul național de învățământ
preuniversitare de stat, particular și confesional, responsabil cu instruirea și educația, care în
conformitate cu prevederile art. 88 din Legea Educației nr 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, îndeplinește funcția de personal didactic de predare, personal didactic
auxiliar, personal didactic de conducere, de îndrumare și de control și personal didactic asociat
în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional,
în inspectoratele școlare și unitățile conexe ale acestora, denumit în continuare personal
didactic, și care are obligația, datoria morală și profesională de a cunoaște, de a respecta și de
a aplica prevederile acestui cod.
“Art. 2
Codul instituie un ansamblu de valori, principii și norme de conduită menite să contribuie la
coeziunea instituțională și a grupurilor de persoane implicate în activitatea educațională, prin
formarea și menținerea unui climat bazat pe cooperare și competiție după reguli corecte.
Art. 3. Respectarea prevederilor prezentului cod reprezintă o garanție a creșterii calității și
prestigiului învățământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor
obiective:
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a) menținerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuțiilor personalului
didactic;
b) creșterea calitativă a relațiilor dintre părțile implicate în actul educațional;
c) eliminarea practicilor inadecvate și imorale ce pot apărea în mediul educațional
preuniversitar;
d) creșterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educațională;
e) facilitarea promovării și manifestării unor valori și principii aplicabile în mediul școlar
preuniversitar, inserabile și în spațiul social;
f) sensibilizarea opiniei publice în direcția susținerii valorilor educației. ”29
6. Ordin MEN nr . 4742 din data de 10. 08. 2016, actualizat, pentru aprobarea Statutului
Elevului, (Anexa nr. 2) care:
(1) “reglementează drepturile și îndatoririle beneficiarilor primari ai educației, denumiți în

(2)

(3)

(4)

(5)

continuare „elevi” , înmatriculați în unitățile de învățământ de stat, particular sau
confesional din România.
Statul asigură cetățenilor României și cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației
Elvețiene drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar
și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare
De aceleași drepturi beneficiază și persoanele care solicită sau au dobândit o formă de
protecție în România, respectiv minorii străini și minorii apatrizi, a căror ședere pe
teritoriul României este oficial recunoscută, conform legii.
Elevii din unitățile de învățământ preuniversitar militar beneficiază de drepturile și
îndatoririle stipulate în prezentul statut, dacă acestea nu contravin drepturilor și
îndatoririlor care decurg din reglementările emise de structurile abilitate din sistemul de
apărare, ordine publică și securitate națională.
Elevii din unitățile de învățământ preuniversitar confesionale beneficiază de drepturile și
îndatoririle stipulate în prezentul statut, dacă acestea nu contravin drepturilor și
îndatoririlor care decurg din reglementările emise în funcție de specificul dogmatic și
canonic al fiecărui cult.

Art. 2. Calitatea de elev se dobândește odată cu înscrierea în învățământul preuniversitar și se
păstrează pe tot parcursul școlarității, până la încheierea studiilor din învățământul secundar
superior liceal, profesional, respectiv terțiar non-universitar, conform legii. Antepreșcolarii și
preșcolarii sunt asimilați calității de elev, fiind reprezentați de către părinți/tutori/susținători
legali.
Art. 3. Elevii, alături de ceilalți actori ai sistemului de învățământ, fac parte din comunitatea
școlară.
Art. 4. Învățământul preuniversitar este centrat pe elev. Toate deciziile majore sunt luate prin
consultarea reprezentanților elevilor, respectiv a Consiliului Național al Elevilor și a altor
organisme reprezentative ale elevilor, precum și prin consultarea obligatorie a reprezentanților
federațiilor sindicale, a beneficiarilor secundari și terțiari, respectiv a structurilor asociative
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reprezentative ale părinților, a reprezentanților mediului de afaceri, a autorităților
administrației publice locale și a societății civile. ”30

Drepturile și obligațiile cadrelor didactice în anul școlar 2018-2019, în conformitate cu
prevederile Codului cadru de etică a personalului didactic din învățământul preuniversitar
profesorilor, actualizat, sunt:
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar public, privat și confesional, au drepturile și
obligațiile prevăzute, în principal, în Legea educației naționale nr. 1/2011, în Regulamentele
interne de organizare și funcționare ale fiecărei unități de învățământ dar și în contractele
individuale de munca încheiat și în contractele colective în vigoare.
Obligații
Ø În timpul orelor de curs, cadrele didactice au dreptul de a nu fi deranjate de nicio
autoritate școlară sau publică, cu excepțiile prevăzute de lege;
Ø Cadrul didactic are dreptul de a nu fi înregistrat audio și/sau video în timpul activității
didactice.
Cadrele didactice trebuie să asigure instruirea și educația elevilor și să vegheze asupra
siguranței acestora pe tot parcursul activităților școlare și extrașcolare și nu trebuie să
aplice pedepse corporale sau să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;
Ø Cadrele didactice au obligația de sesizare a instituțiilor de asistenta sociala sau
educațională specializate și de protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale
drepturilor copilului sau elevului de care are cunoștință;
Drepturi
Ø Cadrele didactice care ocupă posturi în afara localității de domiciliu au posibilitatea să
ceara decontarea cheltuielilor de transport și pot beneficia de fonduri extrabugetare sau
de sponsorizări pentru a participa la manifestări științifice organizate în străinătate;
Ø Au dreptul la un concediu anual cu plata de 62 de zile, numai în perioada vacantelor
școlare, iar acele cadre didactice care își întocmesc teza de doctorat sau alte lucrări în
interesul educației, în baza unui contract de cercetare, au dreptul la șase luni de
concediu plătit, o singura data dar numai cu aprobarea consiliului de administrație al
unității de învățământ în care își desfășoară activitatea;
Ø Personalul didactic răspunde disciplinar pentru încălcarea cu vinovăție a îndatoririlor
ce ii revin potrivit CIM, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care
dăunează interesului învățământului și prestigiului unității sau instituției, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011. Sancțiunile disciplinare prevăzute de lege
sunt: observația scrisă, avertismentul, diminuarea salariului de baza, suspendarea pe o
perioada de trei an, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții
didactice sau de conducere, de îndrumare și de control, destituirea din funcția de
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conducere, de îndrumare sau de control, ultima acțiune fiind desfacerea disciplinara a
CIM.
Drepturile și obligații ale elevilor
Drepturile și obligațiile elevilor în anul școlar 2018-2019, în conformitate cu prevederile Ordin
MEN nr. 4742/10. 08. 2016, actualizat, pentru aprobarea Statutului Elevului, sunt:
Potrivit Statutului elevului, calitatea de elev se dobândește, prin înscrierea în învățământul
preuniversitar și se păstrează până la încheierea studiilor din învățământul secundar superior
liceal, profesional, respectiv terțiar non-universitar.
Drepturi
Ø Elevii pot cere, în cadrul unităților de învățământ, să le fie recunoscut dreptul la
respectarea imaginii, demnității și personalității proprii, precum și la protecția datelor
personale. Astfel, sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei
este o practică interzisă expres prin statut;
Ø Elevii au dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasele
lor, prin intermediul unor fise anonime, fără ca aceasta să le afecteze în vreun fel
raporturile cu cadrul didactic evaluat.
Ø Ei pot solicita comunicarea rezultatelor de la evaluările scrise de la clasa în maximum
15 zile lucrătoare, rezultate pe care le pot contesta, personal sau prin intermediul
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.
Ø Notele din catalog nu mai pot fi consemnate de profesori, înainte ca elevul să fie
informat cu privire la acestea.
Ø Dreptul la protest le este recunoscut și elevilor. Cu condiția ca organizarea și
desfășurarea protestelor elevilor să nu afecteze buna derulare a cursurilor.
Ø Accesul la educație trebuie să fie gratuit și garantat, în mod nediscriminatoriu.
Ø Procesul educativ trebuie să se desfășoare în condiții de siguranță și igienă, în toate
unitățile de învățământ din oraș sau de la țară.
Ø Elevii beneficiază de reduceri de 50% pentru transportul local în comun și cel național,
de 75% la accesul în muzee, teatre, opera sau la film.
Ø Elevii care provin din grupuri socio-economice dezavantajate au dreptul la bani de
liceu, iar cei din învățământul profesional, la bursă profesională.
Obligații
Ø Deținerea unui telefon mobil de către elev nu este sancționată de prevederile
statutului actualizat, dar elevii și părinții trebuie să știe ca folosirea telefonului
mobil în timpul orelor de curs, fara permisiunea cadrului didactic, este interzisa.
Ø Elevii n-au dreptul să inregistreze activitatea didactica fara permisiunea expresa a
profesorului, iar multiplicarea unor materiale rezultate din activitatea de inregistrare
nu este permisa fara acordul lui.
Ø Participarea la jocurile de noroc, consumul și detinerea de droguri, tigari, bauturi
alcoolice sau substante interzise le sunt interzise elevilor.
Ø Sanctiunile ce pot fi aplicate elevului sunt: observatia individuala, mustrarea scrisa,
retragerea temporara ori definitiva a bursei de care beneficiaza, mutarea disciplinara
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la o clasa paralela din aceeasi unitate de educație, preavizul de exmatriculare și
exmatricularea.
Ø Totodata, elevii care nu frecventeaza cursurile sunt sanctionati cu scaderea notei la
purtare, respectiv la fiecare zece absente nejustificate pe fiecare semestru din totalul
orelor de studiu, sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore de studiu
aferente unui semestru la o disciplina, este scazuta nota la purtare cu cate un punct.
7. Ordinul MENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare și functionare a unităților de învățământ preuniversitar (Anexa nr. 3)
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
public, particular sau confesional, reglementează organizarea și funcționarea unităților de
învățământ preuniversitar public, particular sau confesional, în cadrul sistemului de învățământ
din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se aplică în toate unitățile de
învățământ.
(1) “Unitatea de învățământ se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare, ale prezentului regulament, ale propriului regulament de organizare și
funcționare și ale regulamentului intern.
Art. 2. (1) În baza prezentului regulament, a actelor normative și/sau administrative cu caracter
normativ care reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai educației și ale
personalului din unitățile de învățământ, precum și a contractelor colective de muncă
aplicabile, unitățile de învățământ își elaborează propriul regulament de organizare și
funcționare.
(2) Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ conține reglementări cu
caracter general, în funcție de tipul acesteia, precum și reglementări specifice fiecărei unități
de învățământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se elaborează
de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit
prin hotărârea consiliului de administrație, fac parte și reprezentanți ai organizațiilor sindicale,
ai părinților și ai elevilor desemnați de către consiliul reprezentativ al părinților/asociația
părinților, respectiv de consiliul școlar al elevilor.
(4) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se supune,
spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților/asociației părinților, în consiliul școlar al
elevilor și în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar
și nedidactic.
(5) Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum și modificările
ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație.
(6) După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ se
înregistrează la secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de
învățământ, a părinților și a elevilor, regulamentul de organizare și funcționare a unității de
învățământ se afișează la avizier și, după caz, pe site-ul unității de învățământ.
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(7) Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ poate fi revizuit anual,
în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an școlar sau ori de câte ori este nevoie.
Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcționare a unității de
învățământ se depun în scris și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către
organismele care au avizat/aprobat regulamentul și vor fi supuse procedurilor de avizare și
aprobare prevăzute în prezentul regulament.
(8) Respectarea prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a unității de
învățământ este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare a
unității de învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.
(9) Regulamentul intern al unității de învățământ conține dispozițiile obligatorii prevăzute la
art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și în contractele colective de muncă aplicabile și se aprobă prin hotărâre a consiliului
de administrație, după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale care au membri în
unitatea de învățământ, afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de
activitate învățământ preuniversitar”31
8. OMEN nr. 3242/23. 02. 2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de
înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019 prin care se
stabilește metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 20182019 și numărul de locuri care se alocă, prin cifra de școlarizare, pentru clasa pregătitoare și
pentru clasele I-IV și sarcina inspectoratelor școlare județene de a soluționa orice situație legată
de înscrierea în învățământul primar în interesul educațional al elevului și în limitele legii. 32
9. Ordin nr. 5571/2011, actualizat, Regulament_alternative_educationale (Anexa nr. 4)
“Acest regulament definește locul și rolul alternativelor educaționale în sistemul de
învățământ din România și stabilește cadrul juridic și instituțional necesar promovării și
dezvoltării pluralismului educațional românesc.
În învățământul preuniversitar sunt recunoscute următoarele alternative educaționale: Freinet,
Montessori, pedagogia curativă, Planul Jena, Step by Step, Waldorf.
(2) În condițiile legii, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, se pot organiza și
pot funcționa alternative educaționale,
(3) Învățământul preuniversitar alternativ autorizat/acreditat se integrează în sistemul național
de învățământ și își desfășoară activitatea în baza regulamentelor proprii ale alternativelor
educaționale, avizate de Comisia Națională pentru Alternative Educaționale (C. N. A. E. ) și
aprobate de Ministerul Educației. 33
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10. regulament UE, GDPR nr. 679/2016, Regulament General privind Protecția Datelor
(GDPR) care a intrat în vigoare din 25 mai 2018, prin care toate instituțiile publice au fost
obligate să desemneze un Responsabil cu Protecția Datelor (DPO). Școlile nu fac excepție, mai
ales ca ele dețin date personale despre minori.
Scopul GDPR impune protejarea confidențialității datelor personale într-o lume care devine tot
mai dependenta de tot ce înseamnă date și informații. Grădinițele, școlile și liceele prelucrează
numeroase date cu caracter personal atât ale copilului, cât și ale reprezentanților săi legali,
având astfel calitatea de operator de date cu caracter personal.
Începând cu data de 25 mai 2018, toate unitățile de învățământ trebuie să desfășoare activitatea
de prelucrare a datelor în conformitate cu GDPR nr. 679/2016, care se va aplica direct în toate
statele membre U. E., în contextul protecției datelor cu caracter personal ale copiilor,
prelucrarea trebuie să respecte și principiul interesului superior al copilului.
Încă din etapă înscrierii copilului, unitatea de învățământ colectează date cu caracter personal
care privesc atât copilul, cât și reprezentanții săi legali. Aici sunt incluse actele pe care părinții
le depun pentru a-și înscrie copiii la școală, precum copii ale actele lor de identitate și copie a
certificatului de naștere a copilului. De asemenea, datele personale privind sănătatea trebuie să
beneficieze de o protecție sporită, conform GDPR. Sfera persoanelor către care se transmit
astfel de date trebuie să fie restrânsă, pentru a se respectă și dreptul la viață privată garantat de
art. 8 din CEDO.
În plus, unitatea de învățământ colectează și alte date necesare pentru furnizarea serviciului
educațional, cum sunt numărul de telefon și adresa de e-mail ale reprezentanților legali în
scopul de a-i contacta și informa pe aceștia despre activitatea copilului. Aceste date ale
părinților pot fi utilizate și în scop de marketing direct de către unitatea de învățământ, însă
numai dacă persoană respectivă și-a exprimat consimțământul expres pentru a-i fi prelucrate
aceste date în acest scop specific. Consimțământul reprezentatului legal este necesar și pentru
fotografierea copiilor, altfel nefiind permisă publicarea fotografiilor de către unitatea de
învățământ. Școlile sau grădinițele pot să nu solicite consimțământul prealabil al părinților
atunci când fotografiile nu permit identificarea facilă a elevilor. Totuși, în asemenea cazuri,
rămâne obligatorie informarea copiilor și părinților că se va face o fotografie și modul în care
va fi această utilizată, fiindu-le oferită posibilitatea de a refuză să facă parte din fotografie.
Așadar, unitatea de învățământ ajunge să prelucreze mai multe categorii de date personale,
inclusiv date cu caracter special cum este CNP-ul și date privind sănătatea minorului, care
impun măsuri mai riguroase de protecție. Fiecare unitate de învățământ ar trebui să aibă o
cartografie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrează și temeiurile în baza cărora
realizează procesarea, pentru a fi în conformitate. A avea și a păstra evidență privind procesarea
datelor reprezintă premisele pentru implementarea celorlalte măsuri de protecție.
În activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, unitățile de învățământ trebuie să se
preocupe de securitatea datelor și să adopte măsuri tehnice și organizatorice pentru a împiedică
o procesare neautorizată și nelegală și pierderea sau distrugerea accidentală a datelor.
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Politica internă privind protecția datelor cu caracter personal ar trebui să se refere și la măsurile
de securitate, cum și unde se păstrează dosarele personale ale copiilor, ce categorie de personal
are acces la datele părinților și ale copiilor, cum este permis accesul la sistemul informatic care
conține date personale.
Atenție deosebită trebuie acordată și atunci când se comunica pe e-mail informații despre
activitatea copilului, pentru a se evita incidente cum ar fi comunicarea unor informații și date
personale către alte persoane, din greșeală.
În temeiul art. 5 alin. (2) din acest Regulament, unitățile de învățământ trebuie să poată face
dovadă că prelucrează datele personale în conformitate cu principiile regăsite în capitolul ÎI
din acest act normativ european. Această nouă obligație presupune că toți operatorii de date cu
caracter personal să evalueze modul în care efectuează procesarea în prezent pentru a lua
măsurile necesare astfel încât această să fie în conformitate cu exigențele legislației aplicabile
începând cu 25 mai 2018.
Este deosebit de important și rolul pe care îl au unitățile de învățământ în procesul de educație
al copiilor, mai exact ele trebuie să îi învețe pe copii să fie responsabili cu datele lor personale.
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11. Hotărâre de Guvern168/18. 01. 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per
elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA
prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii
din învățământul general obligatoriu, particular și confesional acreditat, precum și pentru cei
din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional.
“1) Statul asigură finanțarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T. V. A. prin
bugetele locale, pe baza și în limitele costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii
și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat,
precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional.
(2) Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în
bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora pentru unitățile de
învățământ se face pe baza costului standard per elev/preșcolar. Nu sunt incluse în această
categorie de cheltuieli cheltuielile pentru alocații pentru transportul la și de la locul de muncă
și nici cheltuielile salariale în natură, acestea nefăcând parte din finanțarea de bază.
(3) Costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile prevăzute la alin. (2) se determină
pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcție de numărul
de elevi/preșcolari, de limba de predare și de mediul urban/rural.
(4) Finanțarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a
elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" se face pe
baza costului standard per elev/preșcolar.
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(5) Costul standard per elev/preșcolar se determină pentru fiecare nivel de învățământ, filieră,
profil, specializare/domeniu, în funcție de mărimea și tipul unităților de învățământ, mediul
urban/rural și coeficienții de temperatură pe zone geografice, după caz, pentru cheltuielile
prevăzute la alin. (4).
(6) Cheltuielile cu pregătirea profesională includ și cheltuielile legate de formarea continuă și
evaluarea personalului din unitățile de învățământ preșcolar, gimnazial, liceal și profesional
particular și confesional acreditat.
Costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și
alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora,
pentru coeficientul 1, corespunzător costului standard per elev din învățământul gimnazial din
mediul urban, este identic cu cel din învățământul preuniversitar de stat.
În anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 5. 384 lei. ”35
12. Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul
preuniversitar de stat și particular acreditat din România, la programe de studii acreditate și
autorizate să funcționeze provizoriu, începând cu anul școlar 2017-2018;
“1. Școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar de stat din România,
se realizează astfel:
a) pe locuri de studii, fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă pentru înscrierea în
învățământul preuniversitar de stat, ciclul liceal și învățământ profesional. Elevii care
doresc să-și continue studiile în învățământul profesional, vor trebui să opteze pentru
bursa al cărui cuantum este mai mare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
b) pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, se acordă pentru
înscrierea în învățământul preuniversitar de stat, ciclurile primar, gimnazial și liceal.
c) Studiile cu finanțare din partea statului român se desfășoară exclusiv în limba română.
d) Admiterea la studii pe locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă se
realizează de o comisie mixtă Ministerul Educației Naționale (MEN)– Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni (MRP)- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) Membrii
MEN vor fi numiți prin ordin de ministru al educației naționale.
2. Școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar particular acreditat
și autorizat din România, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze
provizoriu, se realizează, conform prevederilor prezentei metodologii, pe locuri de
studii cu plata taxei în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români”36
13. Ghid general-Calitate în școala din Romania prin standarde și standarde de referinta,
2011.
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Hotărârea nr. 168/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 136/201
MEN, Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar 2017-2018
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“Prezentul ghid este un instrument util în înțelegerea tuturor cerințelor cuprinse în standarde.
Scopul acestuia este multiplu:
Ø

toate unitățile de învățământ preuniversitar să posede instrumentarul necesar pentru
a-și putea autoevalua în mod realist și obiectiv activitatea, în scopul îmbunătățirii
rezultatelor elevilor, al corelării cu realitățile sociale, economice și culturale locale;
Ø toate unitățile de învățământ preuniversitar să fie la curent cu gama de documente
necesare în orice demers de evaluare externă, realizat de către orice tip de autoritate
educațională;
Ø toți actorii din școală să-și înțeleagă optim rolul de susținători ai dezvoltării elevilor,
într-o școală în care elevul trebuie plasat în poziție centrală;
Ø responsabilii de calitate din școală să distingă între documentele strict necesare, cu
rol de dovadă și documentele „surplus”, „maculatură”, între birocrația obligatorie
și cea negativă. ” 37
14. HG nr. 21/2007, actualizata. privind aprobarea Standardelor de autorizare de
funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor
de acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar, publicată în MO
nr. 38/18. 01. 2007
15. HG nr. 1534/2008, actualizata, privind aprobarea Standardelor de referință și a
indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul
preuniversitar, publicată în MO nr. 822/08. 12. 2008
16. HG nr. 22/2007 actualizata, privind aprobarea Metodologiei de evaluare
instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor
furnizoare de educație, publicată în MO nr. 59/25. 01. 2007.
17. OUG 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului
și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești
devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, MO nr. 864 din 19 decembrie
2012
18. Ordin nr 5567/2011pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
unităților care oferă activitate extrașcolară,
“Prezentul regulament reglementează organizarea și desfășurarea activităților educative
extrașcolare/de tip nonformal, în unități de învățământ/unități de stat sau private, care
oferă/furnizează educație nonformală, prin activități educative extrașcolare, în conformitate cu
prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.
Art. 2. — Educația nonformală reprezintă parte integrantă a sistemului național de educație,
alături de educația formală.
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Art. 3. — Educația nonformală se organizează și se desfășoară în conformitate cu idealul
educațional și cu principiile prevăzute de Legea nr. 1/2011.
Art. 4. — Educația nonformală are ca scop dezvoltarea și diversificarea competențelor-cheie și
formarea competențelor specifice în funcție de domeniul și profilul activității extrașcolare.
Art. 5. — În România, antepreșcolarii, preșcolarii și elevii beneficiază de educație nonformală
prin activități educative extrașcolare, realizate în cadrul unităților de învățământ preuniversitar
de stat sau private, în palate și cluburi ale copiilor, în tabere școlare, în baze sportive, turistice
și de agrement sau în alte unități acreditate în acest domeniu, indiferent de condiția socială și
materială, de sex, de rasă, de naționalitate, de apartenența religioasă, fără restricții care ar putea
constitui discriminare ori segregare.
Art. 6. — Activitatea educativă extrașcolară se desfășoară, în afara orelor de curs, în spații
aparținând unităților de învățământ, în palatele și cluburile copiilor, în tabere școlare, în baze
sportive, turistice și de agrement și în alte locații educaționale, culturale, științifice, sportive”38
19. Ordinul 5561/2011, actualizat, pentru aprobarea Metodologiei privind formarea
continua a personalului din învățământul preuniversitar*) Anexa la Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5. 561/2011
20. Anexa la HG 21/10. 01. 2007-Standarde de autorizare și funcționare provizorie a
unităților de învățământ preuniversitar
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Alternativele educaționale din România
Pluralismul educațional este unul dintre atributele învățământului preuniversitar și în România
funcționează școli publice sau private, în sistem de alternativă educațională (Step by Step,
Waldorf, Freinet, Montessori, etc. ) care completează sistemul de învățământ clasic, deschizând
perspective noi de abordare didactică și pedagogică a învățării
Step by Step ca alternative educațională
Asociația Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step, membră a
Internațional Step by Step Association, s-a înființat în anului 1998.
Beneficiile metodei educaționale step by step au devenit evidente în cel mai scurt timp și în
anul 1995, programul Step by Step a fost recunoscut că alternativă educațională de către
Ministerul Educației Naționale iar în anul 1998 a prin ordinul MEN nr. 3618 s-a aprobat
normarea claselor cu program Step by Step cu câte două posturi de învățători pentru fiecare
clasă.
Asociația CEDP Step by Step a fost abilitată în anul 1999 de către Ministerul Educației
Naționale, prin Convenția de parteneriat nr. 9693, să ofere cadrelor didactice cursuri de formare
inițială și continuă.
În prezent, CEDP Step by Step dezvoltă, în comun cu Ministerul Educației Naționale, un
program de instrucție și educație pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial în baza
Convenției de Parteneriat Educațional nr. 11509/1999 și a Metodologiei aprobate în anul 1999
care a fost actualizată în prin Convenția nr. 9997/2017.
Alternativă educațională Step by Step se derulează, în baza Planului cadru de învățământ și a
programelor școlare aprobate de Ministerul Educației Naționale.
Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step are că principii: egalitatea de
șanse, respectarea diversității, aprecierea pentru individualitatea fiecărui copil și promovarea
principiilor democratice în educația și protecția copilului.
Obiectivele principale ale Centrului pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step
sunt inovarea și excelența în educație pornind de la premisa că dezvoltarea de comunități
profesionale poate transformă în bine procesul educațional și poate valoriza inteligența și
potențialul fiecărui copil. Întreagă organizație cultivă educația timpurie că fundament al
dezvoltării și acționează în așa fel încât toți copiii să aibă acces la o educație modernă, bazată
pe principii care permit dezvoltarea personală și pregătesc individul pentru meseriile viitorului
și exigențele unei societății în permanentă schimbare.
Centrul pentru educație Step by Sytep oferă soluții individualizate, astfel încât fiecare copil să
poată beneficia de programul de dezvoltare și învățare potrivit pregătirii, capacității, nevoilor
și personalității sale și consideră că o bună colaborare dintre școală, dascăli și familie, poate
genera un mediu în care copii să poată gândi liber în permanență să poată să își exprime
creativitatea.
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Acest centru pentru educație promovează atât formarea profesională continuă a cadrelor
didactice cât și valorizarea ansamblului copil-copilărie, considerând că fiecare copil trebuie să
crească fericit și să beneficieze de un tratament adecvat.
Fiecare copil are propriul drum către succes, dar fiecare drum către succes se deschide cu o
educație mai bună tocmai de aceea o educație mai bună însemnă în primul rând respect pentru
personalitatea copilului și adaptare la individualitatea acestuia.
În alternativă educațională Step by Step se creează un mediu în care potențialul copiilor poate
fi amplificat, în care dezvoltarea este sănătoasă, naturală, în respect pentru unicitatea fiecărui
copil.
În alternativă educațională Step by Step fiecare copil este EDUCAT PENTRU A REUȘI în tot
ceea ce își propune!
Valorile pe care unitatea de educație le insuflă copiilor sunt: încrederea, curiozitatea, cultivarea
talentului, ascultarea, gândirea critică, expresia de sine, creativitatea, diversitatea, bucuria,
responsabilitatea, spiritul de învingător și lider.
Astfel, Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step se ocupă de educație
timpurie în România de peste 20 de ani, afiliind alternativei step by step 700 de clase de
învățământ primar, 700 de grupe de grădiniță și 3000 de învățători și educatori din sistemul
public de educație.
Până în prezent, peste 500. 000 de copii au absolvit această alternativă.
Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step operează două centre private
de excelență în educație – o grădiniță (Bambi) și o școală gimnazială (Step by Step). Tot ce se
inovează în cele două centre merge mai departe în sistem prin programele de dezvoltare
profesională continuă, la care participă toți profesioniștii alternativei, în fiecare an.
În anul 2018, la nivel preșcolar, alternativă Step by Step este aplicată în 38 de județe și în
municipiul București, cuprinzând 600 de grupe din 178 de grădinițe. În învățământul primar și
gimnazial, Alternativă Step by Step este aplicată în 613 clase din 154 de școli din 35 de județe
și în municipiul București.
Waldorf ca alternativă educațională
Pedagogia Waldorf că pedagogie ține seama de necesitățile și capacitățile fiecărui individ.
Conținutul disciplinelor nu urmărește însușirea acestora, ci stimularea interesul copilului
pentru cunoaștere. Dezvoltarea gândirii, simțirii, voinței copilului sunt obiectivele esențiale ale
acestei alternative educaționale.
Pedagogia Waldorf se bazează și funcționează pe baza unui număr de 7 principii pedagogice.
Principiul fundamental este abordarea integrală a ființei umane conform cu specificul vârstei
și având că scop dezvoltarea personalității copilului.
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Principiul educației permanente se referă la faptul că educația începe odată cu nașterea ființei
umane și devine o dimensiune a existenței sale pe întregul parcurs al vieții.
Principiul organizării ritmice a situației educaționale-această organizare ritmică este reflectată
în pedagogia Waldorf prin planificarea pe ''epoci de studiu''.
Cel de-al patrulea principiu este crearea unui ambient adecvat obiectivelor iar principiul
asigurării unui echilibru între teorie și practică are în vedere obiectivul pedagogiei Waldorf de
a formă și dezvoltă elevul nu doar din punct de vedere cognitiv, ci și din punct de vedere al
voinței fiecărui copil. Principiul predării artistice se referă la faptul că predarea este considerată
o artă și este profesată că atare, astfel încât în faza liceală elevul să fie apt de o gândire cu un
înalt grad de abstractizare. Principiul predării în imagini care se referă la nevoia de ''imagini
vii'' a copilului de vârsta școlară mică. Această nevoie nu este satisfăcută, însa, doar de
prezentarea unor planșe, diapozitive sau chiar a modelului natural, ci principala modalitate este
aceea de crea imagini vii.
Ritmul lunii se referă la existența unor module de 2-4 săptămâni în care zilnic între orele 8 și
10 sunt studiate materiile principale cum ar fi româna, matematică, fizică, chimia, biologia,
istoria, geografia și aceste module poartă denumirea de epoci.
Materiile cognitive sunt studiate în epoci: o clasa studiază, de exemplu fizică, zilnic, primele
două ore fără pauză, timp de 2-4 săptămâni. Într-o astfel de epoca se poate parcurge chiar și
materia pe un an școlar. În școală Waldorf uitarea este considerată un aliat, din două motive:
în primul rând pentru că uitând fizică, elevul se va putea dedică cu toate capacitățile unui nou
domeniu, de exemplu, literaturii, iar în al doilea rând pentru că, după ce fizică a fost uitată
aparent complet, la reîntâlnirea cu această știință, elevul își va reaminti mult mai intens cele
învățate.
Absența manualului unic contribuie la creșterea respectului față de cărți și la întărirea autorității
profesorului, care are astfel o legătură directă în comunicarea cu elevii. Pe de altă parte, elevii
se obișnuiesc să se documenteze din cât mai multe surse în studiul unei teme.
În școală Waldorf încă de la început copilul scrie pe caiete fără liniatură, considerându-se că
liniatură este folosită exact cu scopul de a îngrădi și limita la norme clar stabilite scrisul
copilului. Alternativă Waldorf nu pledează pentru un scris dezordonat, ci dimpotrivă, ordinea,
latura estetică, în general, sunt puternic cultivate în școală. În absența liniilor, elevul va trebui
să depună un efort mai mare pentru a-și ordona scrisul. Caietele vor fi organizate în așa fel
încât, partea estetică, de scriere, de ilustrare și de ornamentare să fie în permanentă avute în
vedere, într-un mod artistic , de calitate pentru că educația intelectului prin științe cultivă
distanță, individualismul, antipatia și concurență și educarea sufletescului prin arte și
meșteșuguri cultivă simpatia, apropierea, lucrul în echipa și colaborarea.
Școală Waldorf este o școală fără note. Din acest motiv orele sunt mult mai libere, elevii fiind
deosebit de deschiși, participând în mod natural la ora, fără frică de note proaste. La sfârsitul
fiecărui an școlar, elevul primește un certificat în care fiecare profesor descrie activitatea să
din toate punctele de vedere. În registrul matricol este cuantificată activitatea elevului la fiecare
materie cu un calificativ sau notă, echivalente cu evaluarea făcută în timpul anului.
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Federația Waldorf din România (FWR) este o organizație non-profit, care cuprinde 23 de
asociații și reprezintă la nivel național și internațional interesele grupelor, grădinițelor, claselor,
școlilor, liceelor și centrelor de pedagogie curativă de pe teritoriul României.
În România, învățământul Waldorf funcționează atât că învățământ de stat, cât și că învățământ
privat, organizat de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, în baza Acordului General
de Cooperare, încheiat în anul 1996 cu FWR.
Federația Waldorf asigură calitatea învățământului Waldorf în România prin organizarea unor
audituri de monitorizare la nivelul fiecărei unități acreditate/autorizate pe alternativă Waldorf
și prin organizarea cursurilor acreditate de perfecționare în pedagogia Waldorf. Academia de
vară Waldorf și cursurile de introducere și aprofundare pe specialități și arii curriculare asigură
formarea continuă a cadrelor didactice, oferind creditele profesionale necesare obținerii
avizului de funcționare în cadrul alternativei. Atât unitățile școlare, cât și fiecare cadru didactic
pot funcționa în alternativă pe baza avizului de încadrare emis de Federația Waldorf din
România în urmă absolvirii cursurilor de perfecționare autorizate de FWR.
Montessori ca alternativă educațională
Pedagogia Montessori are drept principiu de baza educația necesară, adecvată și continuă și
urmărește promovarea drepturilor copilului, extinderea și intensificarea educației timpurii și
educarea părinților, formarea deprinderilor de activitate intelectuală intensă și continuă, de
adaptabilitate și de asumare a schimbărilor, creșterea rolului mediului educativ în ansamblul
educației, în familie și în comunitate și educația pentru libertate, pace, pentru schimbări
pozitive asumate responsabil.
Într-o clasa Montessori aproape toate lecțiile sunt individuale, deci fiecare copil are de obicei
un plan diferit de activități pe care educatorul îl gândește și îl pune în practică în funcție de
interesul și nivelul la care se află copilul. Toate materialele din clasa sunt ușor accesibile și
fiecare copil este liber să aleagă dintre materialele care i s-au prezentat anterior și după ce
termină de lucrat cu ele știe că trebuie să le așeze pe raft în același loc și în aceleași condiții,
gata pentru următorul copil interesat de aceeași activitate. Posibilitatea de a alege este un
privilegiu pe care, din păcate, copilul din școală tradițională nu îl are. În clasele Montessori
copilul se poate mișcă liber dintr-o parte a clasei în altă, ascultând de propriul lui impuls
interior. Cu timpul, exercițiul alegerii devine obișnuință, adică se dezvoltă capacitatea copilului
de a lua decizii cu privire la propria persoană. Mișcarea copiilor obișnuiți să ia decizii pentru
ei înșiși devine o mișcare inteligență, cu scop și dictată de voință, ba mai mult această mișcare
merge împreuna cu cunoașterea și învățarea, fără ea acestea fiind nenaturale la vârsta copilăriei.
Într-o clasă Montessori există patru aspecte diferite, la fel de importante:
Activități cu privire la viață practică (practical life) care cuprinde activități practice legate
de viață de zi cu zi. Toate acestea îl ajută pe copil să se adapteze noului mediu din clasa, să își
câștige independența, să își coordoneze mișcările și să exerseze concentrarea atenției.
Activitățile senzoriale care vizează dezvoltarea simțurilor, pentru că la vârstă de 3-6 ani
copilul explorează prin intermediul simțurilor mediul în care trăiește.
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Activitățile de limbaj care au în vedere dezvoltarea limbajului în ansamblul sau: vorbit, scris
și citit. Activitățile de matematică care se bazează pe materiale specifice, care respectă
caracteristică vârstei, de a opera în plan concret, senzorial.
Într-o clasa Montessori copiii sunt pe trei nivele de vârsta, între 3 și 6 ani. Copiii care au început
în acest an grădiniță la 3 ani vor fi în aceeași clasa încă doi ani de acum înainte. Acum sunt cei
mai mici, peste doi ani vor fi cei mai mari. Un proces de creștere și dezvoltare pe care ei înșiși
îl sesizează cu mult entuziasm. În felul acesta relațiile dintre copii în cadrul orelor de program
seamănă mult mai mult cu viață din afară școlii, adică cu viață reală. În clasa Montessori există
un singur exemplar al fiecărui material, ceea ce înseamnă că un singur copil poate desfășura
activitatea care implică acel material. În mod implicit, dacă un alt copil vrea să folosească
același material va trebui să aștepte până ce colegul lui termină activitatea și așază materialul
înapoi pe raft și astfel se educa respectul pentru lucrul altuia și răbdarea de a aștepta să-ți vină
rândul.
Dat fiind faptul că sistemul Montessori este semnificativ diferit de cel tradițional, este necesară
și ocomunicare eficientă și continuă cu părinții pentru știut fiind faptul că o comunicare
eficientă și consistentă cu părinții ușurează atât evoluția copilului cât și activitatea educatorului.
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Educația Montessori se fundamentează pe auto-construirea continuă a copilului-zilnic,
săptămânal, anual - pe toată durata programului de studio. Deși școlile Montessori sunt
împărțite în clase de vârste multiple- copii de vârstă mică (0-3 ani), preșcolarii (3-6 ani), ciclu
primar (612 ani) și ciclul secundar (12-18 ani) , mediile pregătite introduc serii neîntrerupte de
etape de învățare, Educația Montessori pentru copiii de vârste între 0-12 ani este răspândită în
întreaga lume. În prezent se depun eforturi intense pentru dezvoltarea programului secundar
pentru vârstele 12-18 ani. Programul pentru adolescenți se centrează pe participare economică
reală la societate. O dată ce elevul atinge adolescența, este important, pentru a se defini pe sine
și locul său în lume, să contribuie la dezvoltarea comunitatea sale, învățarea are la bază un
proiect, o fermă sau alt business mic care oferă adolescentului oportunitatea de a explora cum
funcționează societatea în realitate. Activitatea mentală și fizică sunt legate iar domeniile de
cunoaștere culturală sunt integrate și legate de experiențe din lumea reală. Tânărul adolescent
(12-15 ani) parcurge schimbări fizice și emoționale profunde și în această perioadă vulnerabilă,
are nevoie să fie îngrijit. În cadrul programului Montessori și se oferă timpul și spațiul de a
înțelege schimbările pe care le experimentează fără să existe presiunea testelor și examenelor.
Acestea pot veni în anii următori, respectiv la vârstă de 15-18 ani când individul se simte mai
sigur pe sine. 40
Freinet ca alternativă educațională
Pedagogia Freinet se bazează pe o serie de principii cum ar fi : școală centrată pe copil, muncă
școlară motivată, activitate personalizată, expresie liberă și comunicare, cooperare, învatare
prin tatonare experimentală, globalitate a acțiunii educative.
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În pedagogia Freinet elevul devine o prezența activă, el nu mai este un simplu receptor care
primește continuu informațîi. . În pedagogia Freinet, libertatea nu înseamna libertate de a nu
face nimic, ci libertatea de a alege între opțiuni diverse. Freinet pornește de la ideea că orice
copil poate deveni cel mai bun într-un anume moment al existenței sale, în aceste condiții
ierarhizarea într-un grup de copii nu pare cea mai bună idee.
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Proiecte și programe elaborate și derulate sau aflate în derulare aferente
învățământului particular românesc
Unitățile de învățământ particular sunt implicate și implică elevii într-o serie de programe și
proiecte în vederea obținerii performatei și pentru formarea unui elev care se va putea adapta
ca adult cu ușurință la provocările viitoare, atât personale cât și profesionale și sociale.
Pentru a reliefa viziunea și calitatea dar și deschiderea permanentă spre nou a sistemului de
învățământ particular românesc, enumerăm mai jos doar câteva din programele și proiectele
implementate, adoptate și coordonate sau aflate încă în derulare de o serie de unități de
învățământ particular din România.
Proiecte și programe implementat/adoptate de unitatea de învățământ Step by Step.
1. Acces la educație de calitate – centru de excelență STEP BY STEP
Proiectul își propune să ducă la creșterea calității serviciilor publice de educație oferite
familiilor din România prin monitorizarea activității rețelei Step by Step și prin dezvoltarea
unui sistem de training mai aplicat. Acesta urmărește facilitarea accesului la educație de calitate
pentru copii, prin creșterea abilităților profesionale a cadrelor didactice, prin crearea unor
Centre modele de bune practici și de formare cu accent pe Centrul de Excelență din București.
Acestea vor asigura o viziune integrată asupra procesului de învățare, vor pune la dispoziție
instrumentele și metodologia necesare și vor asigura premisele pentru a oferi copiilor accesul
la un proces educațional performant, modern și de calitate, într-un mediu incluziv, utilizând
principiile alternativei Proiectul este finanțat de Lidl România. 41
2. Proiectul New Kids of the Code își propune să dezvolte gândirea logică a copiilor din
învățământul primar și răspunde programei școlare naționale printr-un un curs opțional
integrat, bazat pe tehnologia informației pentru învățământul secundar inferior.
Proiectul pilot vizează direct peste 5. 000 de copii din clasele primare și gimnaziale și familiile
acestora (dintre care cel puțin 50 de copii cu nevoi speciale și cel puțin 400 copii provenind
din familii dezavantajate), precum și 100 de elevi din licee pedagogice și 600 de cadre
didactice. Extinderea pilotului prin intermediul rețelei educaționale alternative SbS ar putea
acoperi 35 de județe și peste 12000 de copii din clasele pregătitoare și până în clasa a IV-a.
Startul proiectului este dat de realizarea unui Ghid de gândire critică pentru elevii din ciclul
primar, pentru clasele III și IV. Ghidul va fi folosit la clasă în școlile- pilot implicate în proiect.
Cadrele didactice vor beneficia de pregătite pentru dezvoltarea gândirii critice și utilizarea
tehnologiei digitale la clasă conform opționalului integrat propus. (Ghid și curriculum).
Proiectul se va desfășura în București la școala Step by Step și Orășelul Cunoașterii și în școli
din județele Brașov, Bihor, Constanța, Cluj, Tulcea, Bistrița-Năsăud, Galați, Sibiu.
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Proiectul propune, de asemenea, crearea și activarea New Kids of the Code Club (NKOTCC),
precum și producția unei emisiuni TV online asociate, NKOTC. De asemenea, este planificată
organizarea unei Tabere de programare în București, la sfârșitul anului școlar 2019-2020.
Școlile vor avea la dispoziție și un Curriculum opțional pentru gimnaziu, bazat pe utilizarea
Kit-urile de activități din proiect (Kituri ale cunoașterii) și pe promovarea abilităților digitale.
New Kids of the Code va dezvoltă și cursuri de programare pentru copii
Idealul educației inovatoare a adus la aceeași masă un gigant al tehnologiei – MICROSOFT,
sectorul ONG – Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională (CEDP) Asociația Pro
Cunoaștere și Asociația pentru Promovarea Educației Deschise (APED), instituții publice –
pornind de la Inspectorate Școlare Județene (ISJ), până la unități școlare locale și licee
pedagogice sau organisme profesionale precum Case ale Corpului Didactic (CCD).
Proiectul pilot va fi implementat în perioada 28 martie 2018- 30 iunie 2020 cu finanțare de la
Microsoft România, care va asigura pe lângă finanțare, expertiză tehnică precum și instrumente
software pentru uz educațional. 42
3. Proiectul România crește cu tine.
Scopul proiectului este acela de îmbunătăți cadrul de implementare al serviciilor de educație
timpurie la nivel național, județean și local, asigurând astfel dreptul tuturor copiilor la educație
timpurie incluzivă de calitatea și de a contribui la dezvoltarea politicilor publice în domeniul
educației timpurii.
Obiectivele proiectului sunt:
Ø Dezvoltarea unui cadru comprehensiv în domeniul educației și îngrijirii timpurii a
copiilor de la naștere la 6 ani, promovând o abordare integrate a sectoarelor de educație,
de sănătate
și de protecție socială;
Ø Facilitarea la nivel local și central a unor parteneriate sustenabile cu scopul de a
îmbunătăți calitatea serviciilor de educație și dezvoltare timpurie.
Ø Culegerea de noi date care să fundamenteze dezvoltarea politicilor și a programelor din
domeniul educației și îngrijirii timpurii a copiilor, prin elaborarea de studii și pilotarea
la nivel local a unor noi servicii de educație timpurie integrate și de calitate.
Ø Elaborarea și implementarea unei campanii coerente de advocacy și comunicare la nivel
național.
Ø Susținerea a 11 comunități din Județul Brașov, a 10 comunități din Județul Bacău și a
unui sector din Municipiul București pentru elaborarea/revizuirea și implementarea
unor strategii de dezvoltare locală, care să includă intervenții punctuale privind educația
și îngrijirea timpurie a copilului precum și dezvoltarea unor politici care sprijină
organizarea comunităților în susținerea familiei-(comunități prietene/favorabile
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familiei). Partenerii, grup țintă și beneficiari sunt Autoritățile publice locale și
autoritățile publice județene, Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean, Direcția
de Sănătate Publică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Unități Administrativ
Teritoriale, grădinițe, creșe,
profesioniștii din serviciile de educație timpurie, din grădinițe și creșe, copii cu vârste
de la naștere la 6 ani, familiile acestor copii și nu în ultimul rând comunitatea. 43
4. Proiectul Incluziunea socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității
– componentă educație timpurie
Scopul acestui proiect este de a testa un model de furnizare a serviciilor cu o abordare integrată
a serviciilor comunitare în județul Bacău și implementarea unui pachet de educație incluzivă
de calitate la nivel comunitar, cu asistență tehnică UNICEF în România. În cadrul acestui
proiect CEDP Step by Step se ocupă de componentă Educație Timpurie. Proiectul se desfășoară
în de 45 de comunități rurale și urbane din județul Bacău (271 de clase preșcolare)
Beneficiari sunt mai mult de 4. 900 de copii preșcolari cu risc sporit de excludere social și 310
cadre didactice preșcolare, 45 directori școlare, 45 reprezentanți ai autorităților locale. Parteneri
sunt servicii sociale, furnizori de servicii educaționale și medicale, autorități publice locale și
naționale, ONG-uri, Institutul pentru Științe ale Educației. 44
5. Implementat în 2007 de Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională, FasTracKids
se diferențiază de celelalte cursuri și programe educaționale existente pe piață prin câteva
elemente inovative, care aduc rezultate deosebite în dezvoltarea copiilor, testate de specialiștii
în domeniu, în cei peste 10 ani de activitate. Prin participarea la programul FasTracKids, copiii
își îmbogățesc cunoștințele prin experimente, prezentări filmate la fiecare curs, discuții, jocuri
de rol și activități practice. Programul stimulează dezvoltarea copilului, recunoscând faptul că,
până la vârsta de 8 ani, se creează legăturile interneuronale și se dezvoltă până la 80% din
abilitățile copilului. FasTracKids este un program de educație complementară conceput în
Statele Unite ale Americii de psihologi, cercetători în domeniul educației, precum și de
educatori cu experiență îndelungată. FasTracKids promovează valorile metodologiei step by
step, în ceea ce privește individualizarea sarcinilor, punerea în valoare a tuturor copiilor și
dezvoltarea abilităților socio-emoționale. Programul pregătește copilul pentru școală și viață și
dezvoltă abilități luarea deciziilor, rezolvarea de probleme, discursul în public, capacitatea de
a primi și oferi opinii și reacții. Sălile de curs sunt dotate cu FasTracKids Learning Station® un sistem inovativ format din ecran interactiv (touch screen), videoproiector, computer și
camere de filmat, similar cu cel folosit în prestigioasele universități Harvard, Oxford sau MIT.
FasTracKids folosește o metodologie de ultimă oră, numită Zigzag educațional, care constă în
schimbarea frecventă a activității, la numai câteva minute, ceea ce reduce substanțial riscul
instalării plictiselii și abandonul activității.
Programele FasTracKids disponibile în acest moment în Centrul 2 FasTracKids:
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Programele FasTracKids disponibile în acest moment în Centrul 2 FasTracKids:
•
•
•

FasTrackTots- pentru copii de la 2, 5 la 3, 5 ani
FasTracKids Core- pentru copii de la 3 la 8 ani
FasTrack Music-program în limba engleză pentru copii între 4 și 6 ani

FasTracKids Tots
Programul FasTracKids Tots este un program adresat copiilor cu vârste cuprinse între 2, 5 și
3, 5 ani care îi pregătește pe copii pentru programul FasTracKids Core. Structura cursului
urmărește aceleași douăsprezece module, fiecărui modul fiindu-i alocate opt lecții a câte o oră
pe săptămână. Programul ține cont de specificul vârstei copiilor, adaptând conținutul, tipul
materialelor folosite și al activităților desfășurate. De asemenea, numărul de copii participanți
la curs este de maxim 12 cu 2 instructori. De asemenea, numărul de copii participanți la curs
este de maxim 12 cu 2 instructori.
FasTracKids Core
Programul de bază, FasTracKids Core se adresează copiilor între 3, 5 ani și 8 ani și este
structurat în sesiuni de câte 2 ore, 1 dată pe săptămână și abordează douăsprezece teme de
studiu: Comunicare, Tehnologie, Creativitate, Scopuri și obiective în viață, Literatură, Artă și
teatru, Biologie, Matematică, Științele naturii, Astronomie, Științele pământului, Economie.
Fiecărei teme îi sunt alocate opt lecții.
FasTracK Music
Disponibili elevilor din clasa pregătitoare, FasTracK Music este un program conceput să ofere
copiilor care au cel puțin un an de familiarizare cu limba engleza, o introducere foarte dinamică
în muzică și să consolideze cunoștințele de limba engleză. Lecțiile din programul FasTracK
Music conțin diverse activități, fiecare aleasă pentru a încuraja alt tip de învățare: cântece,
mișcare, jocuri vocale, explorarea unui instrument muzical, povestirea, audiția muzicală,
explorarea diverselor genuri muzicale, compozitori, culturi – toate acestea în limba engleză. În
fiecare lună copiii se întâlnesc cu o temă pe care o studiază timp de 4 săptămâni, în fiecare
săptămână, timp de 1 ora. 45
6. Proiectul “Mica mea grădină”, susținut de Lidl România. Scopul acestui proiect este acela
de a crea un cadru integrat de învățare, în învățământul preșcolar și primar, prin intermediul
grădinăritului.
Prin activitățile de grădinărit din cadrul proiectului copiii sunt încurajați să facă alegeri, să își
asume responsabilitatea pentru deciziile lor, să își exprime ideile în mod creativ, să se ajute
reciproc, să își dezvolte abilitățile de gândire critică și să gândească liber.
De asemenea, ei reușesc să definească și să rezolve singuri problemele cu care se confruntă, să
comunice ușor cu cei din jur, să înțeleagă și să negocieze, prin înțelegerea, respectarea și
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conștientizarea importanței naturii în viețile noastre. Prin intermediul acestui proiect
disciplinele școlare se pot aplica interactiv și integrat, prin experiențe practice.
Cu sprijinul educatorilor și învățătorilor și cu participarea părinților, ca facilitatori ai învățării,
copiii învăța în clasă și acasă cum cresc legumele, fructele, ierburile comestibile și învăță să le
recunoască. “Mica mea gradină” are și un rol social, deoarece prin intermediul activităților din
cadrul proiectului se proiectului se construiesc comunități de învățare. 46
7. Programul Arta de a învăța în joacă (2 iulie – 17 august vara 2018), al unității de
învățământ Montessori, care a fost un program intensiv de expunere zilnică la limba engleză,
într-un cadru cald și prietenos, prin muzică, artă, jocuri de rol și de mișcare. Tot aici s-a exersat
zilnic frumoasă meserie de jurnalist și s-a conceput propria revistă. Programul a încurajat
scrierea creativă, descoperirea și relatarea celor mai diverse subiecte, documentarea și
redactarea articolelor. Totodată programul și-a propus să le descopere copiilor popoarele lumii,
să îi învețe pe aceștia despre cum își sărbătoresc alte popoare zilele naționale și ce obiceiuri au
dar și să învețe copii să gătească sănătos și gustos și să facă aranjamente deosebite și ornamente
spectaculoase,
Programul a fost dedicat copiilor începând cu vârstă de 5 ani. 47
8. Educația parentală și ateliere de lucru cu părinții - Activitățile Academiei Părinților
(Pre)Ocupați prin programul unității de învățământ Liceul pedagogic Anastasia Popescu,
care constă în discuții cu părinții pe o temă anunțată dinainte (grupe de max 10-12 părinți) care
au loc trimestrial, discuții cu părinții pe diferite probleme punctuale (grupe de max 6-8
părinți)care au loc bilunar. Părinții pot trimite pe adresa de e-mail a Academiei temele pe care
le doresc discutate la următoarele întâlniri, iar abordările vor putea avea astfel un caracter
interactiv.
Întâlniri de tip prelegeri susținute de invitați cu expertiză în domeniul cercetării psihologice
pediatrice și a educației parentale, la care să poată participa și un număr mare de persoane
interesate (părinți, cadre didactice, specialiști)- bianual.
Se oferă resurse pentru părinți (articole/ cărti), respectiv cărți suportpentru în dezvoltarea
personală a copilului, cărți pentru dezvoltarea personală a copilului prin tehnici creative, cărți
pentru terapie logopedică, cărți pentru integrarea copiilor cu nevoi speciale.
Se oferă de asemenea și activități comune părinți-copii, respectiv workshopuri săptămânale cu
privire la interacțiunea părinte-copil prin intermediul picturii, artei origami, jocurilor Mind
Lab, sportului etc. 48
9. Programul Luna anti-bullying - Colegiul Genesis.
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La Genesis Collegiate, luna mai este luna anti-bullying și se pornește de la idea de orientare
a energiei spre derularea de evenimente și crearea de strategii care să descurajeze tachinarea și
hărțuirea și totodată, să stimuleze coeziunea.
Pe parcursul lunii mai anti-bullying, au loc întâlniri în care profesorii, învățătorii și diriginții
discută despre dinamică de la nivelul claselor lor și dezvoltă, cu ajutorul psihologilor și
psihopedagogilor, ghiduri practice de abordare a diferitelor situații întâlnite în grupul de copii
potrivit principiilor disciplinării pozitive. O importanță aparte este dată strategiei de integrare
a copiilor cu cerințe educaționale speciale și discutării celor mai potrivite modalități de
intervenție în situațiile de tachinare. Totodată, diriginții însoțiți de un psiholog discută cu elevii
despre cele mai potrivite modalități de relaționare și rezolvare a conflictelor, dar și despre ce
este bullying-ul și ce trebuie să facă atunci când sunt implicați într-o astfel de situație, în mod
direct sau ca martori.
În acest sens, pe lângă monitorizarea constantă care se face deja la nivelul claselor, la etajele I
și ÎI au fost amenajate bully boxes, cutii în care fiecare elev poate introduce un mesaj privind
o situație de bullying la care a fost martor sau în care a fost implicat. 49
10. Luna Carierei, Colegiul Genesis
Proiectul se adresează elevilor claselor gimnaziale și presupune contactul direct al copiilor cu
specialiști de pe piața muncii. Lunar, se încurajează familiarizarea elevilor cu câteva dintre cele
mai cunoscute și apreciate meserii. Care sunt competențele necesare dobândirii unei anume
poziții, cum ar trebui să arate un CV corect redactat, ce beneficii aduce voluntariatul pentru
viitorii actori profesionali, dar și care ar putea să fie salariile în domeniile preferate de elevi.
Sunt câteva dintre întrebările la care proiectul și-a propus să găsească răspunsul nu doar la
școală, ci la sediul unor companii din sfera merketingului, a publicității, actoriei, filmului,
justiției, economiei etc. 50
11. Concurs de debate- Colegiul Genesis
O echipă formată din elevi ai Genesis Collegiate a fost premiată în acest an la conferința
Change the World Model United Nations care a avut loc în luna martie la sediul ONU de la
New York. În fiecare an, în jur de 2. 500 de elevi și studenți din lumea întreagă iau locurile
ambasadorilor Organizației Națiunilor Unite, dezbat în limba engleză și caută soluții la unele
dintre cele mai grave probleme ale omenirii. Pe lângă dezvoltarea calităților oratorice,
participarea la la Change the World Model United Nations le oferă elevilor o experiență
internațională complexă, le îmbogățește cunoștințele de limba engleză și cultura generală și le
oferă o viziune largă asupra lumii în care trăim. Elevii care au reprezentat Genesis Collegiate
la conferința de la New York, ce l-a avut ca invitat de onoare pe fostul președinte american Bill
Clinton, s-au pregătit pe parcursul întregului an școlar pentru acest eveniment. . Ei au avut de
dezbătut, alături de alți 400 de elevi înscriși la categoria gimnaziu, tema „Sărăcia Extremă și
Drepturile Omului” și au reprezentat, la ediție din 2018, interesele a cinci state: Albania, Egipt,
Portugalia, SUA și Venezuela. Ca și dezbaterea de la New York, discuțiile din timpul pregătirii
au avut loc exclusiv în limba engleză. Acestea au avut drept scop dezvoltarea capacității de
49
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raționare și argumentare a elevilor, dar cultivarea respectului față de punctul de vedere susținut
de ceilalți. În timpul clubului MUN, elevii Genesis Collegiate au acumulat cunoștințe de
geografie, de geopolitică, dar și din domeniul științelor sociale. La finalul ediției din 2018 a
conferinței, echipa Genesis a fost răsplătită cu premiul pentru cea mai bună delegație și cu
Honourable Mention, premiu oferit pentru cele mai bune discursuri din timpul conferinței.
Elevii Școlii Gimnaziale Genesis au fost primiți apoi la Misiunea Permanentă a României pe
lângă Organizația Națiunilor Unite unde au aflat mai multe despre activitatea ONU. 51
12. Liceul Teoretic Școala Mea implementează în anul școlar 2018-2019, în calitate de
coordonator, proiectul eTwinning, cu titlul "Moonlit Avenues" - Short Story Anthology,
unde eTwinning este o comunitate pentru școlile din Europa care oferă o platformă pentru
personalul didactic și auxiliar (profesori, cadre didactice, bibliotecari etc. ), care lucrează întro școală din una din țările europene implicate în proiect și care are că obiective comunicarea,
colaborarea, dezvoltarea de proiecte cu scopul de a împărtăși cunoștințe și informații legate de
procesul de învățare cu țări din Europa. Partenerii sunt: Liceul Samsun Anadolu Lisesi
(Turcia), Liceul Eskișehir Anadolu Lisesi (Turcia) și Istituto Tecnico Agrario "Giuseppe
Garibaldi" (Italia). Proiectul are o durată de șapte luni, urmând să se finalizeze în luna mai
2019 și și-a propus să asigure dezvoltarea scrierii creative prin ateliere de creație, întâlniri cu
autori sau persoane din domeniul "literelor". De asemenea, proiectul are scopul de a-i
determina pe elevi să conștientizeze importanța scrierii creative în contextul vieții de zi cu zi.
Rezultatele acestui proiect se vor concretiza în realizarea unei antologii de povești care va fi
publicată la finalul proiectului pe Amazon. 52
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Beneficiile învățământului preuniversitar particular românesc ca
alternativă de acces la o altă opțiune de educație
După cum știm învățământul în România nu este reprezentat numai de școli publice ci și de o
rețea de unități de învățământ particular, care se dezvoltă permanent și unde copiii/elevii din
familii cu posibilități financiare peste medie studiază într-un cadru atractiv și permanent
adaptat la nou. La aceste forme de învățământ se adaugă și instituțiile care folosesc o metodă
de educație alternativă cum ar fi Waldorf, Montessori, Step by Step, Freinet sau Planul Jena.
Conform unui raport întocmit de World Economic Forum, peste 1 milion de meserii vor
dispărea în următorii ani, însă vor fi înlocuite de alte 1, 7 milioane de job-uri noi. În acest
context, în colaborare cu platforma online iVox, profesioniștii de la unitatea de învățământ
particular Avenor College au realizat un studiu prin care s-a dorit să se afle părerea părinților
din România despre meseriile viitorului și despre pregătirea de care copiii lor beneficiază în
cadrul procesului educațional din școli.
Astfel, 9 din 10 părinți din mediul urban din România sunt de părere că școala nu îi pregătește
suficient de bine pe elevi pentru construirea unei viitoare cariere. În ceea ce privește profesiile
viitorului, 49, 6% dintre români cred că fiul sau fiica lor va alege să lucreze în IT, în timp ce
25, 6% sunt de părere că viitorii adulți vor alege industria jocurilor pe calculator și a inteligenței
artificiale. În schimb 25% dintre respondenți consideră că medicină, construcțiile sau
divertismentul ar putea reprezenta un interes pentru copiii lor.
Pe de altă parte, în opiniile românilor, printre cele mai populare meserii ale viitorului se numără
cea de UX Designer, Specialist E-Commerce, Dată Architect sau Psiholog.
În legătură cu abilitățile pe care ar trebui să dezvolte copiii în cadrul procesului educațional, 8
din 10 respondenți ai studiului au menționat că importantă este comunicarea, iar 7 din 10 au
optat pentru competențele de gândire logică și pe abilitatea de analiză, cele mai puțin
importante abilități pe care trebuie să le dobândească un copil, din punctul de vedere al
părinților din mediul urban din România, fiind competențele artistice, care au fost menționate
că abilități de dorit de doar 2 din 10 dintre părinți.
În schimb, legat de materiile care ar trebui incluse în programa școlară, cei mai mulți dintre
părinți respectiv 7 din 10 au considerat ca ar fi utile pentru elevi cursurile de dezvoltare
personală dar și orele de gândire creativă. 53
“Odată cu progresul tehnologic, apariția noilor domenii de activitate este una cât se poate de
firească. La Avenor College, ne-am propus să pregătim elevii pentru meserii care nu există
încă și să îi educăm pentru a reuși în viitor. Prin acest studiu și prin cercetarea noastră am
vrut să aflăm care este percepția asupra realității, dar și care sunt așteptările în ceea ce
privește sistemul de învățământ. Ne-am asumat cu mare responsabilitate, alături de părinți,
ghidarea copiilor către viața adultă și adaptăm periodic programele pe care le oferim
cerințelor reale din economie și de pe piața muncii. Elevii noștri fac internship-uri tocmai
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pentru a înțelege cum este, în realitate, domeniul de activitate sau meseria pe care vor să și-o
alegă. Programul nostru Learning Outside of the Classroom (LOTC) îi ajută pe copii să
înțeleagă cum pot folosi practic, în viața de zi cu zi, lucrurile învățate la școală. În cadrul
acestor ore, ei creează afaceri de la zero, deprind abilități de leadership, învață cât de
importantă e fiecare componentă a unui plan de bussines. În plus, punem foarte mult accent
pe dezvoltarea inteligenței emoționale. Noi am fost prima școală care a renunțat la orele de
religie, încă de acum 10 ani, iar în schimb avem ore săptămânale de PSHE (Social Physical
Health Education) pentru toți elevii, de la gradiniță până la liceu. Avem un curriculum propriu
de PSHE pentru că gestionarea emoțiilor, îngrijirea corpului și a sănătății precum și abilitățile
sociale vor fi de folos pe tot parcursul vieții”, a declarat a declarat Diana Segărceanu, Partener
fondator și Director Executiv al Avenor College.
Este bine cunoscut faptul că sistemul public de învățământ este criticat din cauza tuturor
problemelor sale și are ca orice domeniu de activitate rezultate bune, foarte bune sau proaste,
începând cu școli de stat cunoscute cu rezultate și dotări extraordinare, până la unități de
învățământ cu grupuri sanitare insalubre și cu rate de promovabilitate foarte scăzute a
examenelor de către elevi, Același sistem este însă cel care formează și elevi cu rezultate de
excepție la olimpiadele naționale și internaționale, dar și elevi cu rezultate medii, bune și foarte
bune care își vor dezvoltă cariere de succes în viitor,
Există o serie de avantaje și dezavantaje ale frecventării unui anume sistem de educație,
respectiv public sau particular, Astfel, învatamantul public oferă accesul la o rețea extinsă de
unități de învățământ iar pregătirea elevilor până în clasa a VIII-a le oferă acestora posibilitatea
de a asimila cunoștințe din diverse domenii și de a-și identifica domeniile pe care vor să le
studieze în ciclul superior, la liceu, dar oferă și costuri mult mai mici decât în cazul școlilor
particulare și posibilitatea elevilor de a relaționa cu persoane și personalități diferite, cu colegi
din diverse medii, putând astfel să se integreze mai ușor în peisajul societății contemporane dar
și să se adapteze mult mai ușor la provocările vieții viitoare, că adult.
În ceea ce privește dezavantajele, o parte din unitățile de învățământ public oferă condiții de
studiu care adesea lasă de droit cum ar fi săli de clasă nerenovate de ani buni, terenuri și săli
de sport nesigure sau dotate necorespunzător sau care lipsesc cu desăvârșire dar și acces redus
la noile tehnologii, numărul mare de elevi care învață într-o clasă, metode de predare, învățare
și evaluare clasice, neadaptate la nou, dar și o serie de criterii mai puțin exigențe de selecție a
cadrelor didactice, care la rândul lor sunt mai puțin motivați în comparație cu cadrele didactice
care predau în școlile particulare.
Totodată prin numărul mic de materii opționale și de activități practice sau artistice nu se
promovează diversitatea și activitățile de grup și nu se investește foarte mult în pregătirea
profesională continuă a cadrelor didactice care predau în aceste unități de învățământ. Cu toate
acestea, învățământul public este la ora actuală cel mai accesibil și singură opțiune pentru
aproape toți copiii din România.
Unitățile de învățământ particular în schimbul unor taxe anuale destul de mari pentru românii
cu un nivel de trăi sub medie, oferă educație cu standarde înalte de calitate prin condiții bune
de învățare, prin metode moderne de predare și prin participarea la numeroase cursuri practice
sau artistice. O parte dintre aceste unități de învățământ urmează curriculumul românesc cum
ar fi Școala Metropolitană ARC, Avenor College, Liceul Teoretic Internațional de Informatică
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București, iar altele urmează un curriculum străin cum ar fi Cambridge School Bucharest,
British School of Bucharest sau oferă ori un model de curricululum mixt cum este Școala
Europeană ori le oferă elevilor posibilitatea de a alege între curriculumul românesc și cel
internațional cum este unitatea de învățământ Mark Twain Internațional School.
Avantaje învățământului particular sunt generate de faptul că elevii pot studia curriculumul
într-o limbă străină sau în sistem bilingv, că se pune accent pe transdisciplinaritate,
interdisciplinaritate și dezvoltare personală și că de asemenea, se practică învățarea centrată pe
elev care este posibilă numai datorită numărului mic de elevi dintr-o clasă.
Pe de altă parte educația privată încurajează procesul de învățare prin promovarea activităților
practice și de grup, oferind program prelungit de after-school pentru realizarea temelor sau
pentru activități extracurriculare și acordând o importanță deosebită educației non-formale,
prin includerea de activități extracurriculare obligatorii sau la alegere cum ar fi arte, scriere
creativă, grădinărit, științe, balet, karate, muzică, teatru, robotică.
Copiii/ elevii sunt încurajați să participe la diverse proiecte, tabere și concursuri internațional
și un aspect deosebit de important, se oferă pregătire specială pentru susținerea examenelor
naționale sau internaționale. În ceea ce privește cadrele didactic, acestea sunt supuse unui
proces de recrutare mult mai riguros, participa periodic la cursuri de specializare și sunt mult
mai motivate decât cele din sistemul public.
Sunt oferite și numeroase facilități cum ar fi mese de dimineață și prânz, transport, asistență
medicală, săli modern de curs, sisteme de supraveghere video, computere, acces la internet și
retroproiectoare în fiecare clasă, săli media, biblioteci, săli și terenuri de sport moderne, unități
de învățământ cu sedii amplasate în zone liniștite retrase
În schimb, ca dezavantaje am putea enumeră costurile destul de mari, rețeaua școlară restrânsă
și deosebit de important, nu toate instituțiile sunt acreditate și autorizate.
Învățământul particular este un învățământ progresist care încurajează respectarea regulilor,
autonomia și asumarea responsabilităților de către elevi și care ca și învățământul de stat,
încurajează performanță.
În prezent cei mai mulți dintre managerii unităților de învățământ preuniversitar particular sunt
preocupați de adaptarea la cerințele sistemului național de învățământ, realizând planuri
manageriale care cuprind obiective generale, obiective specifice, măsuri concrete, termene,
responsabilități, și care conțin activități concrete în cadrul principalelor domenii funcționale,
În ceea ce privește proiectele de dezvoltare instituțională ale unităților de învățământ particular,
acestea au că obiectiv strategic crearea unui cadru educațional adecvat, care să valorifice
potențialul elevilor și trebuie să fie realizate corespunzător pe termen mediu și lung, în
conformitate cu noutățile din domeniul managementului. În aceste proiecte, la loc de frunte se
află îmbunătățirea relațiilor de parteneriat cu comunitățile locale, dar și dezvoltarea de
parteneriate cu alte unități școlare atât de stat sau particulare cât și cu instituții din străinătate.
Ținând cont de avantajele și dezavantajele enumerate, alternativa învățământului românesc ar
fi un învățământ hibrid de stat și particular, la care să aibă acces toți copii/elevii și care să fie
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centrat pe elev, pe competențe și performanță, cu dotări la standarde europene și cu cadre
didactice foarte bine pregătite și motivate.
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