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Ce ne-am propus să analizăm:
 Unde ne dorim să fim în 5 ani – dezideratul Coaliției din
punct de vedere al competitivității României
 Unde suntem acum – aspecte legate cu precădere de
resursa umană
 Ce ar trebui să facem pentru a ajunge unde ne dorim –
priorități, propuneri, măsuri

UNDE NE DORIM SĂ FIM ÎN 5 ANI?
Dezideratul Coaliției din punct de vedere al competitivității României

Ne dorim în România...

• O economie competitivă, sănătoasă,
eficientă în cadrul Uniunii Europene,
dar și la nivel global

Ne dorim în România...
•

Ca elevii de azi – viitorii noștri angajați - să fie...

Responsabili,
implicați social,
capabili să
comunice eficient
cu ceilalți

Capabili de a rezolva
probleme, de a găsi
soluții eficiente și de
a lua decizii

Perseverenți,
optimiști și
încrezători în
propriile forțe

Creativi, inovativi,
receptivi la nou și
flexibili

Cu un bagaj solid
de cunoștințe
practice

UNDE SUNTEM ACUM?
Aspecte legate cu precădere de resursa umană

Unde suntem astăzi
România se regăseşte pe locul 76 din 148 în topul
mondial al competitivităţii.
Din punctul de vedere al:
 resurselor - locul 87
 eficienței - locul 63
 inovării - locul 103

Indicele de competitivitate globală
Locul ocupat de România în cadrul listei țărilor analizate din perspectiva competitivității
globale
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Factori determinanți ai competitivității
Factori primari:
•Instituții
•Infrastructură
•Stabilitate macroeconomică
•Sănătate și educație primară
Factori care sporesc eficiența:
•Educație superioară și
pregătire profesională
•Eficiența pieței bunurilor
•Eficiența pieței muncii
•Gradul de sofisticare a pieței
financiare
•Gradul de absorbție a noilor
tehnologii
•Dimensiunea pieței
Factori bazați pe inovare și
sofisticare:
•Gradul de sofisticare a
afacerilor
•Inovarea

Elemente cheie
ale creșterii
competitivității
oricărei economii

Ne propunem să îmbunătățim
o parte dintre acești factori:
- din categoria factori primari =
educație primară

Surse ale creșterii
eficienței
economice

- din categoria “factori care
sporesc eficiența” = educație
superioară și pregătire
profesională / gradul de
absorbție a noilor tehnologii
- din categoria “factori bazați
pe inovare și sofisticare” =
inovarea

Piloni ai
economiilor
bazate pe inovare
Sursa: Global Competitiveness Report
www.weforum.org.

Educația astăzi – evaluările PISA
Rezultatele obținute de România la evaluările PISA:
• În 2006: locul 47 din 57 de țări
• În 2009: locul 49 din 65 de țări
• În 2012: locul 45 din 65 de țări
La Matematică:
• 40,8% dintre elevii români au obținut rezultate slabe
• doar 3,2% au obținut rezultate de top.
Spre comparație, în Shanghai 3,8% au fost rezultate slabe și 55,4% rezultate de top.
Media OECD la matematică arată astfel: 23,1% sunt rezultate slabe și 12,6% rezultate de
top.

La Științe:
• 37,3% dintre elevii români au obtinut rezultate slabe
• România se află pe locul 49.

Raportul PISA asupra României la
ultima evaluare (2012)
• relevă faptul că la marea majoritate a indicatorilor ne situăm sub media
OECD (reprezentat prin culoarea roșie)
• doar 4 indicatori ne poziționează conform mediei OECD (culoarea
galbenă)
• un singur indicator (legat de diferențele dintre performanțele fetelor și
ale băieților la științe) ne poziționează peste media OECD

Raportul PISA asupra României – despre
motivația elevilor
• elevii români sunt
cel mai puțin
motivați dintre
toți participanții,
la mare distanță
de toți ceilalți.
• în ceea ce privește
elevii care spun că
sunt fericiți la
școală, și aici
România se află
pe ultimele locuri,
sub media OECD.

Educația astăzi
• Necorelarea dintre competențele pe care le dobândesc absolvenții și cererea
pieței muncii (șomajul în rândul tinerilor până în 25 de ani este de 23%)
• Conform studiului Băncii Mondiale, în România, 74% din absolvenții de studii
superioare sunt de științe umaniste și doar 26% sunt absolvenți de științe
(inginerie, medicină, matematică, chimie, etc) - specializări cu care tinerii și-

ar găsi mai ușor un loc de muncă. Orientarea către științe din timpul
gimnaziului și liceului ar crește rata de absorbție a absolvenților.
• Abandonul şcolar reprezintă în continuare o problemă pentru România (18%)
• Procent foarte mic de absolvenți de învățământ postliceal/profesional într-un
an școlar: 4,5%

Inovarea astăzi
•

Conform tabloului de bord al Uniunii inovării 2013, România este un „inovator
modest”, ocupand locul 26 din cele 27 de state membre.

•

Numărul de IMM-uri care inovează în intern și introduc inovări tehnologice

rămâne cu mult sub media UE și se află în scădere.
•

Chiar și din perspectiva invențiilor prezentate la Salonul Internațional de la
Geneva se poate vedea un trend descendent în ultimii 4 ani.
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CE AR TREBUI SĂ FACEM PENTRU A
AJUNGE UNDE NE DORIM?
Priorități, propuneri, măsuri

Viziune pentru viitor
Educație -> Competitivitate -> Succes
Pentru a fi competitivi ca țară, avem nevoie de:

• O masă largă de viitori absolvenți foarte bine pregătiți în domenii
cheie precum științe, matematică, tehnologie; cu cât va fi mai înalt
nivelul de pregătire al marii mase, cu atât va fi mai înalt și nivelul
celor care fac performanță (olimpiade, cercetare, inovare etc.).
• Dezvoltarea creativității și a gândirii critice la nivelul marii mase de
elevi; creativitatea (alături de o foarte bună pregătire) este esențială
pentru capacitatea de inovare.
• Creșterea motivației pentru autodezvoltare și încrederea în forțele
proprii.

Viziune pentru viitor
Educație -> Competitivitate -> Succes
CUM?
• Elevii trebuie să experimenteze, creeze și inoveze în timpul școlii, pe
teme științifice de actualitate.
• Ei trebuie să aibă posibilitatea și să fie învățați, încurajați și îndrumați
să lucreze și în grup, dar și individual, într-un ritm susținut (exact ca și
la sportivi: nu poți obține performanță în nici un domeniu fără a
muncă susținută și fără antrenament de durată)
• Copiii trebuie să se simtă bine la școală, într-un cadru relaxat, sigur, în
care nu sunt etichetați, ci unde le sunt încurajate talentele și
pasiunile; școala trebuie să redevină placută, copiii să meargă la
școală zi de zi îndemnați de curiozitatea naturală, de nevoia lor de
evolutie și de pasiunea pentru cunoaștere.

Ce este necesar să facem:
 Folosirea mai eficientă a punctelor forte ale României (școală
foarte bună pentru performanță – olimpici la matematică, fizică,
chimie, profesori foarte buni din școala veche, tradiție în inginerie,
IT, cercetare etc.).
 Educație foarte bună pentru marea masă în ceea ce privește
domeniile considerate cheie: științe (biologie, chimie, fizică),
matematică (în învățământul superior - inginerie, tehnologie etc.).
 Creșterea capacității de ”inovație” și ”inventică” prin dezvoltarea și
stimularea creativității și dezvoltarea gândirii critice la marea masă
de copii.

Ce este necesar să facem:
 Creșterea motivației pentru învățare a elevilor, concomitent cu
crearea unei atmosfere plăcute în școală (fără etichetări,
identificarea potențialului fiecărui elev, încurajarea talentelor și
pasiunilor etc.).
 Adaptarea întregului proces educațional la specificul generațiilor
actuale de elevi – copiii „digitali”, o generaţie remarcabil de
inteligentă, cu metode alternative de gândire, care interacţionează
diferit faţă de copiii din generațiile anterioare, extrem de abilă în a
mânui şi adopta tehnologie nouă, mereu conectată la informație,
obişnuită cu răspunsuri instante şi cu reacţii rapide, care vor totul,
acum.
 Dezvoltarea, inclusiv prin educație, a valorilor corecte, accentuarea
importanței muncii individuale și susținute, eradicarea ”culturii”
succesului imediat și nemuncit.

Priorități pentru următorii 5 ani

1. Formarea continuă a cadrelor didactice, cu scopul
stimularii creativității și creșterii motivației elevilor
pentru învățare și cunoaștere.

2. Creșterea calității educației în domeniile științelor
și matematicii, cu accent pe latura practică și pe
dezvoltarea de competențe.

1. FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE
cu scopul stimularii creativității și creșterii motivației elevilor pentru învățare și
cunoaștere.

Formarea continuă a cadrelor didactice
Propuneri
• Elaborarea unei strategii naționale de formare
continuă a cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar, care să reglementeze cadrul
programelor de formare din oferta pentru cadrele
didactice.
• Modificarea procedurilor și metodologiei de
acreditare ce reglementează formarea continuă a
cadrelor didactice, cu scopul controlării și creșterii
nivelului de calitate a programelor de formare.

Formarea continuă a cadrelor didactice
Propuneri
• Obligativitatea ca fiecare cadru didactic să parcurgă în următorii 5 ani
programe de formare continuă din fiecare dintre următoarele
categorii/domenii:
 Programe de formare în domeniul disciplinei predate
 Programe de formare cu accent pe didactică, metodică și strategii educaționale
centrate pe elev;
 Programe de formare specifice ariilor curriculare, cu accent pe o abordare
interdisciplinară;
 Programe de formare specifice disciplinei predate, cu accent pe caracterul aplicat și
practic al acestora și pe dezvoltarea de competențe cheie;
 Cursuri de formare din sfera dezvoltării personale, soft-skills și psihopedagogie
pentru cadrele didactice (de ex. Motivarea elevilor și stimularea participării acestora
la actul educațional, Gestionarea conflictelor, a situațiilor dificile și tehnici de
negociere, Management-ul clasei și Leadership educațional, Comunicare eficientă,
Facilitarea învățării, Descoperirea talentelor și a potențialului fiecărui elev).

Formarea continuă a cadrelor didactice
Propuneri
• Evaluarea tuturor cadrelor didactice din sistem, într-un mod
standardizat și eficient:
 În urma parcurgerii programelor de formare din fiecare categorie de
mai sus, conform unor standarde de performanță și calitate definite la
nivel național.
 Implementarea unor criterii (filtre) de selecție complexe care să fie
aplicate periodic pe parcursul carierei didactice și care să cuprindă,
printre altele, testare la nivelul specializării pentru a verifica dacă sunt
la curent cu noutățile din domeniu, testarea limbii române, evaluare
psihologică reală pentru a depista eventuale dezechilibre care pot
interfera cu activitatea de la clasă, construirea unui plan de
monitorizare a cadrelor didactice cu probleme și a unui plan de
dezvoltare.
 Recompensarea și premierea celor mai performante cadre didactice.

2. CREȘTEREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI ÎN DOMENIILE
ȘTIINȚELOR ȘI MATEMATICII
cu accent pe latura practică și pe dezvoltarea de competențe.

Creșterea calității educației
Ce anume ar fi necesar?
• Curriculă adaptată la realitate (focus pe nevoile actuale și pe cele
anticipate ale societății).
• Dezvoltarea abilităților esențiale: gândire critică, creativitate,
flexibilitate cognitivă, atitudine pro-activă față de probleme.
• Maximizarea potențialului elevilor: cunoașterea tipurilor de inteligență
și stimularea resurselor specifice fiecărui elev (în acest mod, fiecare
individ își poate aduce contribuția la dezvoltarea societății).
• Dezvoltarea abilităților de viață: comunicare, inteligență emoțională,
dar și înțelegerea mecanismelor de funcționare a unei societăți, a
provocărilor curente, educație pentru sănătate etc.
• Utilizarea unor strategii pedagogice moderne adaptate stilului de
învățare al elevilor, care și-au dovedit eficiența (de ex: cu ce tip de
sarcini poți crește calitatea muncii în echipă?) și folosirea metodelor
alternative de educație (e-learning) pentru dezvoltarea competențelor
necesare în viitor.

Creșterea calității educației
Propuneri
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Asigurarea cadrului pentru desfășurarea frecventă a activităților de laborator, de
experimentare, proiecte complexe de grup și încurajarea acestor activități
(amenajarea de laboratoare și asigurarea dotărilor necesare, includerea de ore
speciale în planul cadru, evaluare prin proiecte etc.).
Modificarea programelor școlare: accent pe matematică și științe, caracter
aplicat, interdisciplinar cu conținuturi care să ajute la dezvoltarea de competențe
cheie, implicarea Societăților de Științe și a altor organizații de profil în
conceperea programelor școlare.
”Școala Altfel în fiecare zi” – cursuri extra pentru elevi, ținute de către profesori
pe teme gen ”Mate-atractiv”, ”Micii oameni de știință” etc.
Încurajarea utilizării la clasă a strategiilor moderne de predare-învățare-evaluare,
centrate pe elev și pe potențialul fiecăruia.
Concursuri de invenții la care să participe întreaga clasă, iar profesorul să fie
coordonator.
Competiții de identificare de strategii necesare rezolvării problemelor
comunității respective.

Creșterea calității educației
Propuneri
7.

Concursuri naționale tip Daciada de tip piramidal (pentru diferite discipline,
interdisciplinare etc.)
8. Competiție națională de lecții deosebite: profesorii să le pregătească, să le
filmeze și să le trimită spre jurizare, cele mai bune urmând să fie premiate și
popularizate.
9. Înființarea și susținerea unor ”caravane” de științe, a unor laboratoare mobile de
știință aplicată, care să se plimbe prin toată țara (în special în zonele rurale,
defavorizate).
10. Campusuri școlare pentru zona rurală, pentru a putea da o șansă la educație de
calitate cât mai multor copii din zonele defavorizate (acești copii vor ”genera”
ulterior schimbare și în cadrul comunității lor, ei întorcându-se la fiecare sfârșit de
săptămână acasă).
11. Promovarea și susținerea unor evenimente, tabere și inițiative de stimulare a
creativității și inovării în științe (de ex. ATLANTYKRON- Academia de Vară pentru
tineret, știință, cultură artă și sport http://atlantykron.org/).

