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1. CONTEXT 

 În decembrie 2016, Comisia Europeană a prezentat o serie de iniţiative privind „Investiţia în 

tinerii Europei”
1
, prin care sublinia că este important să se ofere noi oportunităţi pentru tineri. 

Totodată, se consideră că nivelul calităţii educaţiei este decisiv pentru perspectivele şi şansele de 

reuşită în viaţă ale tinerilor. De asemenea, educaţia joacă un rol fundamental în cadrul pilonului 

european al drepturilor sociale
2
.  

 Prezenta comunicare vizează dezvoltarea şcolilor şi calitatea excelentă a predării, şi  răspunde 

Concluziilor Consiliului European din decembrie 2016, sprijinind obiectivul de dezvoltare durabilă al 

ONU privind educaţia
3
. 

 În acelaşi timp, pentru realizarea obiectivelor sus-amintite, Comisia Europeană colaborează cu 

ţările UE
4
 pentru dezvoltarea sistemelor de educaţie şcolară. Fiecare ţară răspunde însă de organizarea 

                                                 
1
 COM(2016)940 şi COM(2016)941 şi COM(2016)942 

2
 COM(2017)250   

3
 Asigurarea unei educaţii incluzive şi de calitate pentru toţi şi promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/ 
4
 Comisia Europeană sprijină eforturile depuse la nivel naţional prin două mijloace principale: 1) colaborează îndeaproape 

cu factorii de decizie de la nivel naţional pentru a-i ajuta să dezvolte politicile şi sistemele de educaţie şcolară. În acest 

sens, colectează şi furnizează informaţii şi analize şi încurajează schimbul de bune practici în materie de politică 

prin grupuri de lucru. De exemplu, grupurile de lucru privind politicile şcolare care au activat în perioada 2011-2013 s-au 

axat pe: abandonul şcolar timpuriu educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari matematică, ştiinţe şi tehnologie şi dezvoltarea 

profesională a profesorilor. Grupul de lucru privind politicile şcolare a lucrat, în continuare, în perioada 2014-2015 pe tema 

formării iniţiale a cadrelor didactice şi a abandonului şcolar timpuriu; 2) prin programul Erasmus+, Comisia investeşte 

anual milioane de euro în proiecte de cooperare europeană care promovează schimburile între şcoli, dezvoltarea şcolară, 

educaţia personalului din şcoli şi multe altele. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/COM-2016-940-F1-RO-MAIN.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/COM-2016-940-F1-RO-MAIN.PDF
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şi conţinutul sistemelor sale de educaţie şi formare, însă există avantaje în a colabora cu UE pe 

probleme de interes comun.   

 Prezentul document face parte din noile iniţiative privind învăţământul şcolar şi superior, 

lansate de Comisia Europeană, la sfârşitul lunii mai 2017
5
, şi al căror obiectiv general este de a ajuta 

statele membre să asigure o educaţie de înaltă calitate şi favorabilă incluziunii pentru toţi tinerii, 

printr-o serie de măsuri concrete, astfel încât aceştia să dobândească cunoştinţele şi competenţele 

necesare pentru a participa pe deplin la viaţa societăţii, să fie în măsură să răspundă la noile 

oportunităţi şi provocări determinate, de exemplu, de globalizare şi de revoluţia tehnologică şi să îşi 

poată adapta educaţia la necesităţile pieţei muncii.   

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

 Comunicarea privind dezvoltarea şcolilor şi calitatea excelentă a predării pentru un început bun 

în viaţă prezintă mai multe informaţii şi măsuri de îmbunătăţire a calităţii şi a incluziunii în şcoli, de 

sprijinire a directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice de excepţie şi de îmbunătăţire a 

modului de funcţionare a şcolilor. Pentru ca educaţia de înaltă calitate să devină o realitate pentru toţi 

trebuie să se valorifice pe deplin toate instrumentele disponibile la nivel naţional şi la nivelul UE. 

Şcolile joacă un rol esenţial în învăţarea pe tot parcursul vieţii şi, prin urmare, este nevoie de acţiuni în 

vederea îmbunătăţirii calităţii şi performanţei învăţământului. La nivelul Uniunii Europene, există o 

mare diversitate de şcoli şi sisteme de învăţământ. În acelaşi timp, aproape toate statele membre se 

confruntă cu o serie de provocări importante: există deficienţe în dezvoltarea competenţelor la nivelul 

învăţământului; învăţământul nu îşi joacă întotdeauna pe deplin rolul de a promova corectitudinea şi 

echitatea socială; ritmul schimbărilor tehnologice şi digitale afectează în mod profund economiile şi 

societăţile noastre. Ca urmare, şcolile trebuie să răspundă mai bine realităţii. Aceste provocări se 

aplică atât sistemului general de învăţământ, cât şi învăţământului profesional. Pentru abordarea 

acestor provocări este nevoie de reforme. Aceasta este o sarcină a statelor membre, care vor elabora 

sisteme de învăţământ şi vor găsi  soluţii ce vor varia în funcţie de specificul naţional, regional şi local. 

În acelaşi timp, UE poate juca un rol util în sprijinirea statelor membre în eforturile lor de reformare
6
. 

 Comunicarea abordează mai multe direcţii, iar pentru fiecare în parte descrie ce este necesar să 

se facă la nivel de stat membru. Pentru fiecare dintre aceste domenii, sunt stabilite acţiunile întreprinse 

de UE pentru a sprijini statele membre:   

 dezvoltarea unor şcoli mai bune şi mai favorabile incluziunii (sprijinirea tuturor elevilor şi 

dezvoltarea competenţelor acestora; consolidarea învăţării prin deschiderea spre noi forme de 

cooperare; îmbunătăţirea accesului la servicii de educaţie şi îngrijire a copiilor preşcolari şi a calităţii 

acestor servicii);  

 sprijinirea cadrelor didactice şi a directorilor de şcoli pentru ca aceştia să obţină o calitate 

excelentă a predării şi a învăţării (îmbunătăţirea atractivităţii profesiei de cadru didactic; activitatea de 

predare: o profesie pentru persoane care studiază pe tot parcursul carierei şi care conlucrează; 

acordarea de sprijin conducerii unităţilor de învăţământ); 

 realizarea unei guvernanţe mai eficace, mai echitabile şi mai eficiente a sistemelor de 

învăţământ (resursele şcolare: investiţii adecvate şi eficiente; combinarea autonomiei şi a asigurării 

calităţii).   

 Prezenta comunicare concluzionează că succesul va depinde de o cooperare strânsă, însă cea 

mai importantă sarcină a statelor membre este reformarea sistemelor lor de învăţământ. În acest sens, 

Comisia Europeană va acorda sprijin prin valorificarea instrumentelor şi proceselor UE. De asemenea, 

se poate merge în direcţia cooperării voluntare în cadrul ET 2020, care ar trebui dezvoltată şi ar oferi 

statelor membre cea mai bună valoare adăugată posibilă. În viitoarea colaborare trebuie stabilit un 
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6
 Cooperarea la nivelul UE oferă sprijin statelor membre în ceea ce priveşte analiza datelor, schimbul de date concrete, 

identificarea bunelor practici şi oferirea de oportunităţi pentru schimburi de experienţă şi învăţare reciprocă. Acest tip de 

cooperare voluntară oferă valoare adăugată statelor membre în luarea deciziilor în cunoştinţă de cauză. 
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criteriu de referinţă mai ambiţios în ceea ce priveşte lupta împotriva abandonului şcolar, iar esenţial 

este modul în care se poate valorifica la maximum programul Erasmus+ pentru a le oferi mai multor 

tineri europeni experienţe de învăţare în străinătate şi pentru a spori capacităţile existente, cu scopul de 

a sprijini dezvoltarea şi inovarea în învăţământ şi în formarea cadrelor didactice.  

 Un summit pe tema educaţiei va avea loc la începutul anului 2018 şi va aborda echitatea în 

educaţie şi modul în care pot fi mai bine sprijinite în acest domeniu grupurile dezavantajate. Summit-

ul va oferi o primă ocazie de a discuta despre viitorul cooperării europene în domeniul educaţiei şi în 

special în cel al învăţământului. 

 Comunicarea este însoţită de Document de lucru al Serviciilor Comisiei Europene
7
. În urma 

structurii propuse în comunicare, documentul de lucru examinează provocările cheie pentru sistemele 

de învăţământ la trei niveluri: şcoala, personalul acesteia şi sistemul de învăţământ. Aceste niveluri de 

intervenţie reflectă complexitatea crescândă a sistemelor de învăţământ şcolar, care sunt din ce în ce 

mai descentralizate şi implică un număr mai mare de părţi interesate decât anterior. Documentul de 

lucru oferă o imagine sistemică asupra politicilor de educaţie şcolară. Nevoia de educaţie incluzivă şi, 

în special, de integrare a copiilor şi tinerilor cu origine imigrantă, este abordată pe tot cuprinsul 

documentului ca un principiu de bază important pentru dezvoltarea viitoare a politicilor de învăţământ 

şcolar. De asemenea, educaţia digitală şi antreprenorială joacă un rol important pentru inovaţie şi 

dezvoltare în învăţământul şcolar. Acestea sunt abordate diferit în documentul de lucru, dar nu în 

capitole separate
8
.  

3. POZIŢII ALE ALTOR  INSTITUŢII  

 Documentul de reflecţie privind dimensiunea socială a Europei din aprilie 2017
9
 subliniază 

faptul că educaţia este unul dintre factorii care vor determina tot mai mult viitorul societăţilor şi 

economiilor. 

 Prin Declaraţia de la Roma din 27 martie 2017, statele membre (27) se angajează să lucreze 

pentru „O Europă socială: (…) o Uniune în care tinerii primesc cea mai bună educaţie şi formare şi 

în care pot studia şi găsi locuri de muncă pe întregul continent”. 

4. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 

 Ministerul educaţiei naţionale (MEN) participă la procesul decizional al UE în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale, în cadrul reuniunilor Consiliului educaţie, cultură, tineret şi sport şi 

contribuie la elaborarea poziţiei naţionale pentru Consiliul European.  

 În ceea ce priveşte Strategia Europa 2020, MEN contribuie la elaborarea mandatelor şi 

poziţiilor României şi asigură  participarea la Consiliile pentru educaţie, prin Grupurile de lucru pentru 

învăţământ profesional şi tehnic, care pregătesc reuniunile Consiliului în domeniul educaţiei şi 

formării profesionale din statele membre UE, precum şi coordonarea cu grupurile de lucru ale 

Comisiei Europene, din perioada  ianuarie 2016 - iunie 2018.  

 În România se iau masuri pentru dezvoltarea şcolară şi îmbunătăţirea calităţii predării pentru 

un start bun în viaţă, măsuri care vizează, în principal: 

- o infrastructură modernă, mijloace didactice adecvate, care utilizează tehnologiile informării şi 

comunicării (conectarea tuturor şcolilor la Internet prin conexiuni de mare viteză; construirea 

Platformei de E-learning, depozitelor on-line (biblioteca virtuală) şi a infrastructurii digitale de 

conţinuturi; modernizarea procesului de predare-învăţare cu ajutorul tehnologiilor informaţiilor şi 
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excelentă a predării pentru un început bun în viaţă 
8
 Documentul de lucru se bazează pe dovezi provenind dintr-o gamă largă de cercetări şi studii, inclusiv activitatea reţelei 
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comunicării, prin dotarea tuturor şcolilor, cadrelor didactice şi copiilor cu mijloace adecvate; dotarea 

bibliotecilor şcolare etc.);   

- realizarea reformei curriculare şi înnoirea tuturor manualelor, cu asigurarea concomitent a formei 

printate şi digitale, cu includerea elementelor de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale şi a 

abilităţilor socio-emoţionale şi reducerea încărcăturii de muncă pentru elev, mai ales în afara şcolii, cel 

puţin la nivelul învăţământului primar şi gimnazial;  

- susţinerea acelor politici educaţionale extraşcolare şi extra curriculare care, prin completarea 

programelor şcolare aprobate, să asigure: educaţia pentru sănătate, educaţia civică, educaţia cultural 

artistică şi ştiinţifică, educaţia ecologică, educaţia prin sport, educaţia rutieră, educaţia pentru 

dezvoltarea durabilă;   

- dezvoltarea unor programe de detecţie timpurie şi intervenţie pentru copii în risc de abandon şcolar 

(reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional, dezvoltarea sistemului de servicii de 

educaţie timpurie, pentru copiii între 0 şi 6 ani, prin curriculum adecvat şi cadre didactice bine 

pregătite, dar şi prin implicarea părinţilor, cu dezvoltarea şi furnizarea de cursuri parentale, sau 

dezvoltarea de măsuri de stimulare financiară);  

- programe care vizează accesul la educaţie  (Şcoală după Şcoală, Programul A Doua Şansă - 

învăţământ primar şi secundar inferior etc.); 

- programe de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice (de ex., implementarea unui proiect 

strategic privind operaţionalizarea masterului didactic pentru elaborarea programelor universitare 

aferente acestui nivel de specializare; îmbunătăţirea cadrului normativ de selecţie şi stabilizare a 

managerilor unităţilor de învăţământ şi a inspectoratelor şcolare etc.). 

 

 

 

 

Carmen Denisa Ion 

25 august 2017 


