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Sistem na ionalţ

 În luna iunie a avut loc examenul 
d e  e v a l u a r e a  n a ț i o n a l ă  p e n t r u 
absolvenții clasei a VIII-a. Ul�mele date 
ale Ministerului Educației Naționale  arată
că 73,2% din candidați i  prezenți, 
aproxima�v 100.000 elevi, au obținut 
medii mai mari sau egale cu 5. Pentru 
Limba și literatura română procentajul 
celor cu note de cel puțin 5 a fost de 
aproxima�v 80% iar pentru matema�că 
de 63%. Din totalul elevilor înscriși la 
examen 94,2% s-au prezentat. Au fost 
publicate  elevilor la liceu, repar�zarea
aproxima�v 125.000 dintre ei obținând 
un loc în învățământul liceal de stat, 5000 
urmează să fie repar�zați în a doua 

sesiune întrucât nu au avut suficiente 
opțiuni trecute în fișa de înscriere, și lista 
liceelor cu cele mai mari note de 
admitere. O  realizată în zona analiză
M o l d o v e i  p e  R e p u b l i c a  a r a t ă 
discrepanțele mari ale notelor obținute 
de elevii din mediul rural și urban. De 
asemenea, au existat  în provocări
evaluarea elevilor cu deficiențe de auz, 
care primesc aceleași teste deși ar trebui 
diferențiate iar o  Edupedu arată analiză
discrepanțele dintre mediile obținute în 
gimnaziu și cele de la evaluarea națională 
în anumite cazuri. Fenomenul  prin Brăila
care mai puțini elevi intră sau sunt 
încurajați să dea examenul, crescând 
as�el media pe județ a notelor, a fost 
prezent și semnalat și anul acesta. De 
asemenea, mai multe profesori au 
analizat dificultatea și oportunitatea 
subiectelor date anul acesta, cum ar fi 
Sorin Borodoi Adriana Bogatu Cris�na , , 
Tunegaru Radu Gologan. și  

Evaluarea naţională 2019

 Ministerul Educației Naționale a 
publicat  de la examenul de rezultatele
Bacalaureat de anul acesta, as�el că rata 
de promovare, raportată numai la cei ce 
au susținut probele, este de 75,5% 
( 8 9 . 2 1 5  d i n  c e i 
129.167 prezenți). 
Absolvenții din anii 
a n t e r i o r 
(aproxima�v 17.000) care au dat 
examenul în această lună au avut o rată 
de promovare de 26,1%. realizată Analiza 
de Edupedu arată că din generația 
aceasta, 230.000 elevi au intrat la școală 
în 2007 și numai aproxima�v 40% au dat 

și au luat notă de trecere la examenul de 
Bacalaureat. Printre problemele care au 
a p ă r u t  a n u l  a c e s t a  s e  n u m ă r ă 
similitudinea subiectelor de la Chimie 
date anul acesta elevilor cu cele de anul 

t r e c u t  î n 
proporție de 
7 5 %  ș i 
n u m ă r u l 

mare de contestații în care s-au mărit 
punctajul  obținut,  existând chiar 
propunerea de  a profesorilor sancțiune
evaluatori.

Bacalaureat 2019
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http://evaluare.edu.ro/2019/rezultate/
http://admitere.edu.ro/
https://edu.ro/124308-absolventi-ai-clasei-viii-au-fost-repartizati-�n-�nvatam�ntul-liceal-de-stat-�n-prima-etapa
https://republica.ro/m-am-uitat-la-cum-sunt-distribuite-mediile-intre-9-si-10-la-evaluarea-nationala-in-moldova-si-am-ajuns?fbclid=IwAR0vGfWU6g9lLSJwWWQrkyvlfVetVXdFvcHQMCusT1TogBJN3ji67HUoqZY
https://scoala9.ro/cum-evaluam-copiii-cu-deficiente-de-auz/396/?fbclid=IwAR35TTiG0MHtBLlusSOfSFwJrs9enIiQlwNffOsj9mGzHqn2gn14K0xXTgM
https://www.edupedu.ro/analiza-mediile-de-la-clasa-obtinute-de-copiii-care-au-luat-4-la-evaluarea-nationala-sunt-cu-3-4-puncte-mai-mari-fata-de-cele-de-la-examen/
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/evaluare-nationala-2019-cum-ar-incerca-autoritatile-din-braila-sa-ridice-media-la-examen-1148295
https://www.edupedu.ro/cele-mai-grele-subiecte-din-ultimii-7-ani-la-matematica-la-evaluarea-2019-analiza-profesorului-sorin-borodi/
http://sparknews.ro/2019/06/18/evaluarea-nationala-2019-cat-de-dificile-au-fost-subiectele-la-limba-romana-o-analiza-a-profesoarei-adriana-bogatu/
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-23209130-evaluare-nationala-2019-subiectele-romana-comentate-profesor.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-23209130-evaluare-nationala-2019-subiectele-romana-comentate-profesor.htm
https://www.edupedu.ro/radu-gologan-presedintele-societatii-matematice-subiectele-de-la-matematica-sunt-mai-dificile-decat-anul-trecut-asa-ar-trebui-sa-arate-un-subiect-corect-la-evaluarea-nationala/
http://bacalaureat.edu.ro/
https://www.edupedu.ro/generatia-2007-2019-trei-din-cinci-copii-care-au-intrat-in-clasa-i-acum-12-ani-nu-au-luat-bacalaureatul-in-2019-ei-sunt-elevii-cu-17-ministri-in-18-ani-de-scoala/
https://www.g4media.ro/bac-2019-subiectul-de-la-chimie-anorganica-este-75-identic-cu-cel-dat-anul-trecut.html
https://adevarul.ro/educatie/scoala/profesori-sanctionati-notele-subevaluate-lucrari-bac-capacitate-1_5d2de35e892c0bb0c684a9e9/index.html


Rezultatele proiectului EDUPOL

 În cadrul proiectului Poli�ci 
Publice pentru Educație (EDUPOL), 
coordonat de Centrul Syene pentru 
Educație și Asociația pentru Promovarea 
Economiei Cunoașterii au fost dezvoltate 
două studii/propuneri de poli�ci publice. 
Primul dintre ele, , se referă la EduTech
integrarea tehnologiei în învățământul 
preuniversitar din România cu scopul de a 
digitaliza sistemul educațional iar cea de-

a doua are rolul de a crește calitatea 
curriculumului la decizia școlii (CDȘ). 
Acestea au fost lansate în cadrul 
conferinței  Poli�ci  publice pentru 
educație - tendințe și strategii unde au 
par�cipat reprezentanți ai mediului 
guvernamental și neguvernamental, 
profesori, elevi, părinți, mediul de afaceri.

6Observatorul Educatiei,

Preuniversitar

Alocări pentru spaţii sanitare

 Guvernul a decis alocarea a 64,9 
milioane de lei pentru 858 școli care au 
toaletă în curte, nu au apă sau canalizare 
pentru a le asigura condițiile minime. 
Suma este mai mică decât cea ce a fost 

promis anterior, 1,489 de școli având 
nevoie de aceste facilități. 
 Reamin�m că în aprilie anul 
acesta un copil din Iași înecat în a murit 
haznaua din curtea școlii.

Protest al părinţilor în Iaşi

 În luna iunie a avut un în protest 
Iași al părinților ce reclamă numărul 
insuficient de locuri la creșe pentru toți 
copiii care ar avea nevoie. O revoltă a 
părinților este venită și de la faptul că s-a 
introdus un criteriu ce ține cont de 
domiciliu și locația creșei, în multe 
car�ere acestea fiind lipsă.  sunt În Iași
numai 11 creșe cu 900 de locuri, iar peste 
600 de copii nu au prins loc.

Proces câştigat de un fost elev 

 Un fost elev al Liceului Teore�c 
,,Tudor Vladimirescu’’ a dat în  judecată
școala, inspectoratul și Ministerul 
Educației Naționale pentru că a fost mutat 
disciplinar când era elev din cauza faptului 

că a cerut decontarea abonamentului de 
transport. Acesta a câș�gat procesul, 
as�el că liceul va trebui să îi plătească 
daune materiale (aproxima�v 2.000 lei)  și 
morale (20.000 lei).

http://syene.ro/2019/06/04/digitalizarea-sistemului-educational-propunere-de-politici-publice/
http://syene.ro/2019/06/04/concluziile-dezbaterilor-publice-privind-cds/
http://syene.ro/2019/06/04/concluziile-dezbaterilor-publice-privind-cds/
http://syene.ro/2019/07/16/idei-bune-si-o-viziune-comuna-in-educatie-flexibilitatea-curriculara-si-digitalizare/
https://www.edu.ro/sites/default/files/proiect%20HG%20FINANTARE.pdf
https://www.edupedu.ro/ministerul-educatiei-are-bani-de-wc-doar-pentru-858-de-scoli-desi-andronescu-a-promis-toalete-in-1-489-de-scoli/?fbclid=IwAR3ORxHuD6hGpJ5-IpUHWEqRYPNRTshz-MYXx61_TxCGHKA48XlJh5ax1Do
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23090730-povestea-emotionanta-copilului-3-ani-care-murit-dupa-cazut-haznaua-din-curtea-unei-scoli-din-iasi-mergea-zilnic-scoala-patru-din-cei-sapte-frati.htm
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/in-iasi-un-oras-cu-prea-putine-crese-a-fost-introdus-criteriul-distantei-parintii-au-protestat-in-fata-primariei-1146744
https://www.news.ro/social/sute-de-copii-din-iasi-in-pericol-de-a-nu-merge-la-cresa-din-toamna-parintii-acuza-primaria-ca-a-schimbat-regulile-dupa-perioada-de-inscriere-1922401011342019061919030551
https://realitateadeolt.net/un-elev-din-olt-a-dat-in-judecata-scoala-inspectoratul-si-ministerul-si-a-castigat-procesul/
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Procesul Bologna - 20 de ani de implementare

 În luna iunie în Italia a fost 
celebrată împlinirea a 20 de ani de când s-
a semnat declarația Procesului Bologna. 
Mai mult de 200 de rectori au fost prezenți 
în cadrul evenimentului. Sesiunile de 
dezbateri organizate s-au axat pe teme 
precum valori academice și civice, 
învățământul centrat pe elev, dezvoltarea 
d e  l e a d e rs h i p  p e nt r u  d ezvo l ta re 

sustenabilă, dimensiunea socială, cariere 
și competențele viitorului.

Universitar

Universităţi aniversate

 U n i v e rs i ta t e a  d e  Ve s t  d i n 
Timișoara  în mai împlinirea a a sărbătorit
75 de ani  de existență.  În cadrul 
e v e n i m e n t u l u i  d e  a n i v e r s a r e , 
Președintele României a par�cipat la 
dezbaterea  ,,Become your best! - printr-
un învățământ superior de calitate’’ pe 
care o puteți urmări . aici

 De asemenea, Academia Tehnică 
Militară ,,Ferdinand I’’ a împlinit 70 de ani, 
fes�vitățile militare și universitare având 
loc pe 16 mai. Aici se poate urmări 
alocuțiunea președintelui cu ocazia 
aniversării.

Consorţiul ‘’Universitaria’’ a împlinit 10 ani

 Reuniunea de la Iași a consorțiului 
Universitaria format din Universitatea din 
Bucureș�, Universitatea ,,Babeș-Bolyai’’  
din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din 
Timișoara, Universitatea ,,Alexandru Ioan 
Cuza’’ din Iași și Academia de Studii 
Economice din Bucureș� a marcat 
împlinirea a 10 ani de ac�vitate a 

consorțiului. În cadrul întâlnirii s-au 
dezbătut teme de interes pentru cele 5 
u n i v e r s i t ă ț i  p r e c u m  s t a r e a 
învățământului, nevoile și problemele 
ins�tuțiilor. De asemenea, universitățile 
au luat decizia de a înființa Fundația 
, ,Consorțiul  Universitaria’’  pentru 
susținerea proiectelor comune.

TOP-ul QS World University Rankings 2020

 Clasamentul QS World University 
Rankings publicat anul acesta cuprinde 
numai 2 universități din România - 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-
Napoca și Universitatea din Bucureș�, pe 
locurile 801+. Primele universități sunt 

MIT, Stanford 
si Harvard din 
SUA iar prima clasată din Europa este 
Universitatea din Oxford.

http://bolognaprocess2019.it/
http://www.ziuadevest.ro/universitatea-de-vest-din-timisoara-aniverseaza-cu-mare-fast-75-de-ani-de-la-infiintare/
http://www.romaniaeducata.eu/alocutiunea-si-interventiile-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-din-cadrul-dezbaterii-become-your-best-printr-un-invatamant-superior-de-calitate/
https://www.youtube.com/watch?v=f_8PF4Y-JTg&fbclid=IwAR0QM409mKC-pz4cd0WGiFFR5nrA_oLhCtLjRsN9pZTqteRKqp4zsvTWQgE
https://unibuc.ro/consortiul-universitaria-viitorul-invatamantului-superior-romanesc-de-calitate/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_ub_consortiul_universitaria_viitorul_invatamantului_superior_romanesc_de_calitate&utm_term=2019-07-02&fbclid=IwAR0-5dOSsV_RVyejGTdwt3ZGTpGglI9E_dRyMRiLtpo7iBJuvSkkS1X2KUI
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020


Elevii acuză că bursele sunt prea mici

 Asociația Elevilor din Bucureș� și 
Ilfov (AEBI) acuză Primăria Sectorului 4, 
Bucureș�, că nu ia în considerare nevoile 
elevilor prin faptul că a aprobat un 
cuantum mic al burselor (între 30 și 200 de 
lei, cea de ajutor social fiind doar de 80 de 
lei/lună). Elevii consideră că aceste sume 
aprobate în iunie sunt insuficiente pentru 
susținerea elevilor și că elevii cu bursă 
socială sunt discriminați și dezavantajați.
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Societate civilă

Programul Ajungem Mari se extinde anual

 Asociația Ajungem Mari a ajuns la 
un număr impresionant de voluntari 
impl icaț i  de-a  lungul  �mpulu i  în 
ac�vitatea organizației - 7000, în prezent 
ei fiind 1600, și la un număr de 2.200 de 
copii și �neri din centre de plasament care 
au beneficiat de proiectele organizației 

printre care ,,Dă-ți pasiunea mai departe’’ 
prin care voluntarii susțin ore de pregă�re 
școlară cum ar fi meditații pentru română, 
matema�că, limbi străine sau îi implică în 
ateliere crea�ve săptămânal, tabere, 
proiectul de excursii ‘’Explorator pentru o 
zi’’. Fondatoarea programului care există 
de 5 ani este  iar în curând Irina Taban
aceș�a își vor lansa un centru educațional 
de zi.

 Scenarista și regizoarea Ioana 
Mischie  pe 1 iunie documentarul a lansat
Government of  Chi ldren/Guvernul 
Copiilor  ce include interviuri cu 100 de 
copi i  în care ei  povestesc despre 
societatea ideală. Rolul documentarului 

este de a sublinia importanța vocii 
copiilor,  ascultarea acestora și arată că se 
pot face proiecte ar�s�ce și în domeniul 
educațional sau inovării tehnologice în 
România.

Guvernul Copiiilor

https://www.wall-street.ro/articol/Social/242069/ajungem-mari-singurul-program-educational-din-romania-care-schimba-vietile-copiilor-si-prejudecatile-oamenilor-mari.html?fbclid=IwAR2TxcP_eJyQfsGJ_sV0KUO9YWcOrKxLyqwg0_7R3Q0j6vV02upx45m5zSk
https://scoala9.ro/fiecare-copil-are-potential-vizionar/404/?fbclid=IwAR2Ipe4SEVjlfrcoKLjz2LhJOmWuDM3u81GYi0ZNFo7aa5nivcO9uQRF6Ug


 „ONG-ul Roma Educa�on Fund s-
a implicat ac�v într-o serie de proiecte în 
ul�mele luni, în mai a organizat a treia 
Tabără VELUX, cu finanțare de la Fundația 
VELUX, în județul Hunedoara, dedicată 
elevilor romi din Programul de  în burse

Pedagogie. Tot în mai, aceș�a au organizat 
conferința de lansare a  proiectului
Educație formală și non-formală pentru 
dezvoltare sustenabilă în zona Centru.
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Roma Education Fund - rezultate şi activităţi

 Fundația World Vision România a 
publicat un  cu realizările principale raport
la final de an școlar. As�el, fundația a 
menționat despre inves�ția în educație de 
2,3 milioane USD din totalul de 6,4 

milioane, despre cei 692 de bursieri la 
liceu, mesele zilnice oferite pentru mai 
mult de 1.400 de copii și cei 5000 de 
par�cipanți la programele de educație 
digitală în mediul rural.

Bilanţ de activitate World Vision România

 CEO-ul eMAG subliniază rolul 
importanței educației ca pilon principal de 
dezvoltare a societății, susținând decizia 
de a se implica cât mai mult în educație a 
actorilor. As�el, compania eMAG susține 
atât copiii olimpici, având 36 de centre de 

excelență pr in  programul  “Hai  la 
Olimpiada”, dar și pe cei ce au nevoi 
financiare prin inves�ția în școli din 
mediul rural, în anul școlar ce s-a încheiat 
finanțând cursuri de a�er school pentru 
480 de copii.

eMAG investeşte în educaţie

Coaliţia pentru Educaţie cere reorganizarea 
activităţii în toate şcolile 

 Panelul pe educație al Fes�valului 
de Film si Istorii Rasnov, „We don’t need 
n o  e d u c a� o n ? ! “,  s - a  b u c u rat  d e 
par�ciparea lui Mircea Dumitru, rectorul 
Universității din Bucureș�, Marilen-
Gabriel Pirtea, rectorul Universității de 
Vest din Timișoara, Daniela Vișoianu, 
președintele Coaliției pentru Educație, 
Lucian Turcescu, profesor de Studii 
Teologice în cadrul Facultății de Arte și 
Ș�ințe a Concordia University din 
Montréal, Constan�n-Alexandru Manda, 
s t u d e nt  a l  Fa c u l tăț i i  d e  D re p t  a 
Universității din Bucureș� și Expert în 
Poli�ci Publice pe Educație al Societății 
Academice României și moderatorul 
Madlen Șerban, profesor asociat în cadrul 
Universității din Bucureș� și Expert în 

Poli�ci Publice pe Educație. 

Daniela Vișoianu despre semnificația 
educației: „Ar fi bine ca toți adulții aflați în 
sistem, ca profesori, să realizeze darul, 
șansa pe care o au de a se afla în fața unor 
copii pe care îi pot modela. Miza în 
procesul de educa�e este cât de prezenți 
pot să fie în acest proces profesorul și 
elevul.

https://romaeducationfund.ro/din-straja-cu-dragoste-tabara-velux-2019/?fbclid=IwAR3FLFVbD0Bssn6SaYD0E_2o8pJCxOBcijR3vTn2-3ewAwUCcmskhV-lsgQ
https://romaeducationfund.ro/programul-de-burse-in-pedagogie-velux/
https://romaeducationfund.ro/peste-9-milioane-de-lei-investiti-in-programe-educationale-de-calitate-in-7-scoli-din-judetul-mures/?fbclid=IwAR0xbsA6X4kZLbtQvvkGeai2-Ra772gpN0tJYv922782Gs7zIZCDHi3EbO8
https://www.stiri.ong/ong/educatie/world-vision-romania-bilant-de-final-de-an-scolar
https://www.wall-street.ro/articol/eCommerce/241385/stanciu-emag-romania-nu-va-mai-functiona-fara-educatie.html?fbclid=IwAR2GWpnXjzY0DkzJP3d890dmT73oGKXMVKhX0d17DwFwKduTde2xNzVQV10
https://www.facebook.com/filmsiistoriirasnov/
https://www.facebook.com/filmsiistoriirasnov/
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Oportunităţi

 UEFISCDI a lansat compe�ția 
Schemă de Grant (SGS-ERC), susținută 
financiar Mecanismul Financiar  prin 
Norvegian 2014-2021. Aceasta are rolul 
de a susține cercetătorii români să câș�ge 

ulterior granturi  prin compe�ți i le 
European Research Council (ERC). Bugetul 
total este de 1.500.000 euro iar termenul 
limită 1 august 2019.

Finanţare pentru susţinerea cercetătorilor români

 Revista de Pedagogie (Journal of 
Pedagogy), publicație coordonată de 
Ins�tutul de Ș�ințe ale Educației, a lansat 
apelul de selecție pentru numărul 2 din 
acest an al revistei ce va fi publicat în 
decembrie 2019. Ar�colele trebuie să se 

refere la implicarea crea�vității în 
învățare,  pro iectarea  ș i  inovarea 
prac�cilor din educație. Titlul și rezumatul 
poate fi trimis la revped@ise.ro până la 
data de 15 august. 

Revista de Pedagogie selectează articole 
pentru un nou număr

Revista  de Pedagogie ( Journal  of 
Pedagogy), publicație coordonată de 

Ins�tutul de Ș�ințe ale Educației, a lansat 
apelul de selecție pentru numărul 2 din 
acest an al revistei ce va fi publicat în 
decembrie 2019. Ar�colele trebuie să se 
refere la implicarea crea�vității în 
învățare,  pro iectarea  ș i  inovarea 
prac�cilor din educație. Titlul și rezumatul 
pot fi trimise la revped@ise.ro până la 
data de 15 august. 

Burse Roma-Education Fund

În perioada August 26 - Septembrie 6 va fi 
organizată în Brașov Social Data Summer 
School în cadrul Ins�tutului de Cercetare 
și  Dezvoltare cu rolul  de a oferi 
studenților, absolvenților dar și altor 
persoane interesate competențe de 
cercetare (metode calita�ve, can�ta�ve 
și mixte) în domeniul ș�ințelor sociale. 
Facilitatorii sunt din cadrul Universității 
Transilvania din Brașov, Universitatea din 

Saskatchewan, Iceberg sau alte ong-uri, 
guvern și mediul privat. 

Şcoală de vară pe cercetare

https://uefiscdi.gov.ro/news-lansare-competitie-schema-mica-de-grant-sgs-erc
http://revped.ise.ro/apel-pentru-articole-revista-de-pedagogie-nr-2-2019/?fbclid=IwAR1ll2H7CTpigSLVvEQrCE5dV2UyChcLSzJbEJ-Atz1FcdHbdwDoKQw8-Z4
http://revped.ise.ro/apel-pentru-articole-revista-de-pedagogie-nr-2-2019/?fbclid=IwAR1ll2H7CTpigSLVvEQrCE5dV2UyChcLSzJbEJ-Atz1FcdHbdwDoKQw8-Z4
https://socialdata.iceberg.ro/#1562608945367-ff5e0dbb-c30a
https://socialdata.iceberg.ro/#1562608945367-ff5e0dbb-c30a


 În perioada 18-24 Noiembrie 
2019 va avea loc , Global Educa�on Week
promovată de Consiliul Europei cu tema 
Wake Up!This is the final call for climate. În 
toată Europa se vor organiza evenimente 
de conș�en�zare a modului în care trăim 
și consumăm, relaționate cu cele 17 
obiec�ve de Dezvoltare Globală. Școlile și 
grupurile de iniția�vă interesate pot 
înscrie și desfășura ac�vități în cadrul 
acestei campanii.
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Global Education Week

 Consiliul Europei a lansat un 
portalul cu o serie de resurse de învățare -  
Educa�on Portal for Online Learning / 
Portail Educa�on pour l'Appren�ssage en 

Ligne cu rolul de a ajuta profesioniș�i din 
educație. Temele prioritare pe care le 
abordează resursele sunt în zona 
drepturilor omului și a democrației.

 Lansarea Education Portal for Online Learning

 Guvernul german a subliniat în 
cadrul întâlnirii Comisiei mixte româno-
germane din Sibiu susținerea față de 
comunitatea germană ce locuiește în 
România. În acest an acesta își propune să 
sprijine comunitatea cu o sumă de peste 5 

milioane de euro. Printre iniția�vele ce ar 
putea fi susținute se numără susținerea 
profesorilor de limba germană și a 
studenților pentru a deveni profesori care 
folosesc limba germană.

Sprijin de peste 5 milioane de euro 
din partea Guvernului german

 REPER21 și FDSC prin proiectul și 
rețeaua  ONG21 au  publ i cat  spre 
consultare propunerea de 
poli�că națională de educație 
pentru dezvoltare durabilă. 
Aceasta vizează modul în care 
educația pentru dezvoltarea 
durabi lă  ar  putea  să  fie 
ges�onată la nivel de școli, în 
formarea profesorilor, în 

învățământul tehnic și profesional, în 
diverse poli�ci naționale, cum se pot 

dezvo l ta  conex iun i le 
dintre educația formală, 
nonformală și informală și 
care e rolul rețelelor 
p e n t r u  s u s ț i n e r e a 
acesteia.

Educaţie pentru dezvoltare durabilă

https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-global-education-week?fbclid=IwAR2aAishpLdsvJJ0FVrP72kSrMOJeUXBhPAc0TDp0qxcSPaKuPyUlFa5ys8
https://www.edu.ro/portalul-educa?ie-pentru-�nva?are-online-creat-de-consiliul-europei-?i-lansarea-�nscrierilor-pentru
https://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/comisia-mixta-romano-germana-s-a-desfasurat-la-sibiu-peste-5-milioane-de-euro-de-la-guvernul-german-pentru-minoritatea-din-romania-144716.html
https://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/comisia-mixta-romano-germana-s-a-desfasurat-la-sibiu-peste-5-milioane-de-euro-de-la-guvernul-german-pentru-minoritatea-din-romania-144716.html
https://prof21.ro/ong21?fbclid=IwAR30VEm5f9VG8KxvJNS6lIX1RAWl1FJb2ASa_IvP1j3mrJz4OuM4ztq5l1E
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Recomandări ale Comisiei Europene 
pentru educaţie

 În  publicat de Comisia raportul
Europeană cu recomandări de țară sunt 
menționate problemele de calitate și 
incluziune din educație și formare pe care 
România le are: finanțarea scăzută a 
educației, mai ales pentru susținerea 
educației �mpurie, dificultățile de 
integrare a copiilor preșcolari la educație, 
provocări în modernizarea școlilor (10% 
sunt supraaglomerate iar 58% au 
capacități excedentare) și în însușirea 
competențelor de bază și digitale în 
rândul cetățenilor, cadre didac�ce fără 
o  a b o r d a r e  c e n t r a t ă  p e  e l e v, 
discrepanțe între mediul rural și urban 

mari și, mai ales, probleme de acces a 
grupurilor vulnerabile, inclusiv a etnicilor 
r o m i ,  l a  e d u c a ț i e  d e  c a l i t a t e . 
Recomandările comisiei pentru România 
sunt de a îmbunătăți calitatea și echitatea 
din educație, în special pentru grupurile 
d e f a v o r i z a t e  ș i  d e z v o l t a r e a 
competențelor, în rândul populației, cu 
accent pe cele digitale.

Studii, publicaţii şi resurse

Buletin informativ pe tema educaţiei digitale

 Ins�tutul de Ș�ințe ale Educației a 
lansat un nou număr al Bule�nului 
informa�v pe tema educației digitale. De 
această dată focusul este pe aplicații ale 
inteligenței ar�ficiale (IA). După o 
perioadă destul de lungă, în care 
dimensiunea prac�că a IA a fost rela�v 
limitată, începem să vedem din ce în ce 
m a i  m u l te  i n st r u m e nte  d e d i cate 
domeniului educației. În bule�n veți găsi 
suges�i de cursuri de formame, reflecții 
cri�ce pe marginea aplicațiilor IA și câteva 
resurse prac�ce. 

Resurse pentru abordarea tulburărilor specifice de învăţare 

 Potrivit publicate de datelor 
Ins�tutul Național de Sta�s�că, o familie 
din România a avut în primul trimestru un 
venit mediu lunar de 4.542 de lei, din care 
a cheltuit 3.834 de lei. Peste 40% din bani 
ni se duc pe mâncare și băutură, 20 de lei 
pe întreținerea locuinței, 7 lei lunar îi 

alocăm hainelor și pantofilor, 7 lei îi 
cheltuim pe transport, 5 pe sănătate, 6 lei 
pe obiecte de mobilier. Cei mai puțini bani, 
mai exact 50 de bani, îi alocăm Educației, 
mai arată datele INS.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-romania_ro.pdf
https://mailchi.mp/71d0a54f0eec/educaie-digital-2?e=98a54306e6&fbclid=IwAR0s_RmohFyQ7SDGTspfK1mwmS9ULt8TxuT0etyPzxYIO00QIte2qZkWO3w
https://mailchi.mp/71d0a54f0eec/educaie-digital-2?e=98a54306e6&fbclid=IwAR0s_RmohFyQ7SDGTspfK1mwmS9ULt8TxuT0etyPzxYIO00QIte2qZkWO3w
https://m.hotnews.ro/stire/23249199?source=biziday&fbclid=IwAR0D-xcOGpCXg4i_NLDugL1UbkxBxNppeViO1M040HC2mxfdgLC0SLXlsqM


Noutăţi pe scurt

● C i f r e l e  d e  ș c o l a r i z a r e  î n 
învățământ pentru anul 2019-
2020

Cifrele de școlarizare aprobate de Guvern 
pentru anul școlar și academic 2019/2020 
s u n t  d e  1 3 4 . 0 0 0  l o c u r i  p e n t r u 
învățământul liceal de zi, 60.000 de locuri 
pentru învățământul dual și profesional,  
31.541 de locuri învățământul terțiar 
n o n u n i v e r s i t a r  ( p o s t l i c e a l ) .  Î n 
învățământul superior sunt 63.771 locuri 
pentru ciclu licență, 36.041 pentru studiile 
universitare de masterat, 3.043 pentru 
doctorat și 4.710 de locuri pentru 
rezidențiat. Sindicatele profesorilor au 
avut o , prcum și o parte reacție pe subiect
din , menționând provocări inspectorate
privind numărul de locuri primite, mai ales 
în ceea ce privește dublarea locurilor 
pentru clasele profesionale și micșorarea 
locurilor pentru licee. Ministrul Educației, 
Ecaterina Andronescu,  că a declarat
intenția acestui plan era ca elevii cu note 
sub 5 la evaluarea națională să se îndrepte 
către școlile profesionale. 

● Fostul rector al Academiei de 
Poliție acuzat de DNA

Adrian Iacob, rectorul Academiei de 
Poliție până la  din 24 mai, demisia
împreună cu Mihail Marcoci, prorector, au 
fost puși sub acuzare de Direcția Națională 
An�corupție în dosarul unde jurnalista 
Emilia Șercan a fost amenințată. Aceasta a 
scris despre faptul că fostul rector a 
plagiat, as�el a fost șantajată și in�midată 
cu amenințări.   a Comisia de E�că
universității a hotărât menținerea �tlului 
de doctor însă rolul comisiei este doar 
consulta�v

● O nouă conducere IEE-ULB

Ins�tutul de Studii Europene - ULB și-a 

ales  conducere formată din noua
profesoara Ramona Coman (președinte), 
profesorul Emmanuelle Bribosia (vice-
presedinte) și Nicolas Verschueren 
(director). Prioritățile anunțate țin de 
dezvoltarea programelor de masterat de 
studii europene, rețeaua de alumni și 
cercetarea interdisciplinară.

● Alegeri în OBESSU

În cadrul alegerilor pentru Board-ul 
reprezentanț i lor  e lev i lor  la  n ive l 
european, Organising Bureau of European 
School Student Unions, a candidat și a fost 
ales Vicepreședintele Consiliului Național 
al Elevilor, Adrian Barbaros. Printre 
obiec�vele organizației se numără
reprezentarea elevilor la nivel european, 
dezvoltarea pla�ormelor naționale ale 
elevilor, schimbul de bune prac�ci între 
membri, susținerea accesului egal la 
educație, solidarității, învățământului 
centrat pe elev și  democra�zarea 
sistemului educațional.

Ar�cole recomandate

● Despre primul  în bacalaureat
România

● V i c t o r  L u n g u  d e s p r e 
analfabe�zarea României

● Școala9 - Anul  de la 1Bcopiilor

● Profesoara  - Daniela Pârjol
copii care au primit nota 3 
pentru a fi lasați repetenți

Zoso
●  - proiect de lege pentru 

a m â n a r e a  m a n d a t e l o r 
rectorilor respins.
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https://www.edupedu.ro/planul-de-scolarizare-pentru-anul-scolar-viitor-contestat-dur-de-sindicate-bulverseaza-zeci-de-mii-de-elevi-parinti-si-profesori/
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-23173199-ministerul-educatiei-dublat-clasele-invatamant-profesional-unele-judete-inspectorii-cer-revizuirea-planurilor-scolarizare-pentru-sunt-prea-multe-clase-profesional.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-23170346-inspectoratele-scolare-primit-palnul-scolarizare-locurile-liceu-ecaterina-andronescu-cei-care-iau-note-sub-5-nu-mai-fie-licee-mearga-spre-scoli-profesionale.htm
https://www.realitatea.net/fostul-rector-al-academiei-de-politie-cercetat-de-dna-spalat-de-colegi_2201431.html
https://pressone.ro/comisia-nufarul-de-la-academia-de-politie-il-exonereaza-de-plagiat-pe-fostul-rector-adrian-iacob/
https://www.iee-ulb.eu/en/blog/academic/12429/?fbclid=IwAR0kUE4h-_hrz1P-BzTucxGHwnwUmEi4QCl3EWWCilXVCYS5r3otR-5vBxI
https://www.obessu.org/about/structure/board/
https://www.obessu.org/about/structure/board/
https://www.shtiu.ro/cine-a-inventat-bacalaureatul-cand-s-a-dat-bac-ul-pentru-prima-data-la-noi-4036.html?fbclid=IwAR08qQs-06K4icXz1T1Ikk90VWSzzgoB5GDD_CjA_1AEVsI-OLW2Ka97kDg
https://www.ziardecluj.ro/analfabetizarea-romaniei-sau-cum-sa-cresti-copii-xenofobi-antisemiti-intoleranti-si-mari-dusmani-ai-democratiei?fbclid=IwAR2Wjzqe6Z4ecb1p5640r4Ry3uazKsx1X-VsWr-CNoFw00hekpTdPelDPdo
https://scoala9.ro/anul-copiilor-de-la-1b/287/?fbclid=IwAR1S-y2nKjEaQtXWvsFs5azo4yT6Wq5YqZHnTDLDemKvwjzLa44PdH5F8jE
https://www.libertatea.ro/stiri/nota-3-profesoara-daniela-parjol-povesteste-cum-doi-copii-saraci-din-vrancea-au-primit-la-finalul-anului-3-2667138?fbclid=IwAR1J8nRvtvn1owG7iszJrvEAdTAPOrhZxCyriEqaS2QE2Izhos68bi2RYuM
https://www.zoso.ro/alde-sustin-educatia/?fbclid=IwAR2tENFJGqQ5ZZ0mS9wwtD4rekK7MRcxOXUrFC70ABQUfPurV1mR7WVqwj0
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