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L
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VIND INVESTTIȚIILE ÎN INFRASTRUCTU
URĂ1

1. INTR
RODUCERE
n set unic dee provocări care ar treb
bui avute în vedere în contextul
c
1. Româânia se conffruntă cu un
investițiilorr în infrastru
unei abo
ordări holisttice privind prioritizarea
p
uctura educaațională, printre care
una din cele mai im
mportante o reprezintă
r
s chimbarile demografice
d
majore, pe ffondul unei populații
în scădeere și îmbăttrânită. Acesstea au imppact asupra populației școlare și rrețelei de unități de
învățământ. De asem
menea, ele au
a implicațiii evidente assupra pieței forței de m
muncă pe fon
ndul unui
pare și al une
eia dintre ceele mai mici rate de partticipare pe ppiața forței de
d muncă
nivel scăăzut de ocup
din Europa. Aceasttă realitate conduce lla necesitattea prioritizzării eficientte a investtițiilor în
infrastru
uctura educațională de ca
are să benefficieze un număr cât mai larg de elevii și studenți. Cu toate
acestea, există difereențe semnificative între regiunile și județele țăriii, în special îîntre zonele urbane și
cele rurrale. Aceste diferențe există
e
la nivvelul întregului sector de
d educație în ceea ce privește
infrastru
uctura, facilittățile unităților de învățăământ și perrformanțele elevilor. Aceest fapt este valabil și
în cazul aaltor servicii publice. Anu
umite grupu ri de elevi, în
n special elevvii de etnie rromă, se confruntă cu
provocări unice și co
omplexe, pre
ecum accesuul redus la se
ervicii și segrregare școlarră. Pentru a complica
și mai m
mult situația, bugetul aloccat educațieii este cel maai scăzut la nivelul UE‐28,, în timp ce proporția
p
populației în risc de sărăcie șii excluziune socială estte cea mai mare la nivvelul UE‐28. Ambele
onfirmă necesitatea unorr investiții efficiente și
accentueează diferențele existentte. Această ssituație reco
reducereea segregării și excluziun
nii. Aceste prrovocări imp
pun prioritiza
area investițțiilor în infrastructura
de educaație printr‐o abordare ho
olistică.
2. Capacitatea unităăților de învvățământ dinn România nu
n răspunde evoluțiilor ddemografice
e în ciuda
diferențelor urban‐‐rural și înttre nivelurille de învățțământ, fapt ce conduuce la ineficciență și
inegalitaate. Analiza prezentată
p
în
n cele ce urm
mează arată că, în România, aproapee 60% dintre
e unitățile
de învățământ dispu
un de o capa
acitate extinssă, iar acestea deservescc doar 34% ddin populația școlară
totală. În extrema cealaltă,
c
10%
% dintre unittățile de învvățământ sunt supraagloomerate, înssă aceste
unități d
de învățămâânt deservesc aproape un sfert din populația
a școlară tootală. Fenom
menul de
supraagllomerare prredomină în
n învățămânntul secundaar din med
diul urban, fiind expuși acestui
fenomen
n 24% dintree elevii din mediul
m
urbann. De aseme
enea, 20% dintre elevii ddin mediul rural
r
sunt
expuși feenomenului supraaglome
erării.
oate că, anallizat separatt, fenomenu
ul supraaglom
merării pare
e să nu fie o problemă majoră
m
în
3. Cu to
Româniaa, capacitatea insuficientă a săliloor de clasă ar putea co
onduce la ccreșterea risscului de
părăsiree timpurie a școlii, adân
ncind probleeme precum
m: repetențiia, adecvareea vârstei elevilor la
nivelul clasei și ab
bandonul șccolar. Anali za arată căă supraaglomerarea esste corelată statistic
semnificcativ cu repeetenția (0,102), abandon ul (0,099) și adecvarea vârstei
v
la nivvelul clasei (0,154)
(
în
cazul învvățământului secundar superior. Aceest aspect este confirmatt de analizelee realizate în
n alte țări
1

Analiza a fost realizaată de echipa Băncii Mond iale, în colabo
orare cu Ministerul Educațției Naționale,, în cadrul
unui Aco
ord de serviccii de asisten
nță tehnică ppentru luareea unor decizzii informate privind inve
estițiile în
infrastrucctura de învățțământ.
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care releevă că supraaglomerarea
a poate aveaa un impact negativ asup
pra mediulu i de învățare
e din sala
de clasă și calității in
nteracțiunii între elevi și cadre didacttice. În România, rata dee repetenție este mai
dar, în speci al în clasele
e a V‐a și a IX‐a, în trannziția către diferitele
ridicată în învățămâântul secund
de educație.. La nivel națțional, rata dde repetenție
e depășește 6%, în anum
mite județe fiind chiar
niveluri d
mai ridicată. Rata abandonului
a
i este mai m
mare la nivvelul învățăm
mântului seccundar, în special
s
în
învățământul professional, depășșind 15% în jjudețele Teleorman, Călărași și Giurrgiu. Deși capacitatea
insuficientă a sălilor de clasă nu este larg răsspândită, ace
easta constittuie o probleemă acută în anumite
zone alee țării, în special din prism
ma factorilorr care sporessc riscul de părăsire
p
timppurie a școlii. Această
concluziee subliniază necesitatea
a adoptării uunei abordări strategice și holistice privind prio
oritizarea
investițiiilor în infrasttructura educațională.
4. De assemenea, în
nvățarea, ob
biectivul finaal al educație
ei, este influ
uențată de eexistența și calitatea
infrastru
ucturii de ed
ducație, dar sunt
s
diferen țe semnifica
ative la nivellul întregii țăări. Diferitele
e aspecte
ale infraastructurii dee educație au
a impact aasupra rezulttatelor eleviilor, afirmațția fiind susțținută de
datele o
obținute în urma analizzei compara tive a mediiilor obținute de acești a la examenele de
evaluaree națională la clasa a VIII‐a și baacalaureat. Performanțe
ele la ambeele examene
ene sunt
substanțțial mai ridiccate în zonele urbane. D
De exemplu, în
î județul Brrașov, elevii din mediul urban au
medii cu
u 1,6 puncte (din 10) mai mari decât eelevii din me
ediul rural la examenul dde evaluare națională.
n
În acest sens, analizaa relevă faptul că școlilorr din mediul rural tind să
ă le lipseascăă facilitățile de
d bază și
utilitățilee corespunzăătoare proce
esului de învvățare, ceea ce este în detrimentul
d
mediului de învățare
din școlii. De exemplu, 63% dinttre elevii dinn învățământtul secundarr din mediul rural frecve
entează o
școală făără laboratorr în compara
ație cu 19% ddintre elevii din învățămâ
ântul secunddar din mediul urban.
Mai mult, performaanța la evalu
uarea naționnală la clasaa a VIII‐a se
e corelează pozitiv cu accesul
a
la
biblioteccă și laborattor și negativ cu existe nța grupurilor sanitare exterioare. Toaletele exterioare
există în
n aproximativv 40% dintre
e școlile din mediul ruraal. Analiza re
ezultatelor eelevilor prezintă două
mesaje p
predominantte: există differențe sem nificative privind rezulta
atele elevilorr în funcție de
d nivelul
de învățământ, județ și localitate
e, și mediu uurban‐rural; rezultatele elevilor
e
se coorelează cu existența
ucație. Concl uziile analize
ei subliniază necesitatea considerării explicite
și calitattea infrastruccturii de edu
a diferen
nțelor spațiaale între nive
elurile de învvățământ, daar și diferențele regiona le privind re
ezultatele
elevilor. De asemeenea, amplo
oarea difereențelor regio
onale între județe eviddențiază im
mportanța
elaborărrii unor criteerii de investiții la cea m
mai mică unitate administrativă penntru care exxistă date
solide.
5. Diferențele obse
ervate între factorii de ccalitate a mediului și uttilizarea spațțiilor sălilor de clasă
pot influ
uența processul de învăța
are în Românnia. Analiza holistică
h
a factorilor de m
mediu inclusă
ă în acest
raport eevidențiază existența
e
unor condiții nnecorespunzzătoare în an
numite săli dde clasă. Re
ezultatele
analizei au evidențiat existența
a unei luminni naturale slabe în ciuda dimensiuunilor rezon
nabile ale
ferestrellor, calitate redusă a aerului care înnregistrează valori de CO
O2 aproape dduble față de
e valorile
ideale, p
plus o temperatură inade
ecvată în săli le de clasă. Studiul
S
HEAD
D realizat în M
Marea Britan
nie relevă
faptul căă aceste condiții ale med
diului restricțționează pro
ocesul de învățare. În pluus, analiza re
ealizată în
școlile din România a subiliniat utilizarea
u
neccorespunzăto
oare a spațiilor sălilor dee clasă. Sălile
e de clasă
merate din punct
p
de veedere al mo
obilierului, probabil
p
pe fondul mo
odului de
vizitate erau aglom
funcționare în schim
mburi. De assemenea, s‐‐a constat lipsa unor zo
one de învățțare care să permită
implemeentarea diferitelor meto
ode de preddare. Având în vedere faptul
f
că școolile vizitate nu sunt
reprezen
ntative la nivvelul întregii țări, datele aanalizate la nivel
n
naționa
al relevă că ccel puțin una
a din zece
școli aree o sală de clasă dotată cu mobilier precar. Utilizarea spațiu
ului din sălilee de clasă și calitatea
mobilierrului limiteazză simțul pro
oprietății asuupra spațiului de învăța
are și calitattea interacțiunii între
elevi și între elevi și profesori.. Acești facttori sunt im
mportanți pentru progreesul elevilor conform
cercetărrilor anterioaare.
6

6. Accessul la facilităăți, inclusiv biblioteci, llaboratoare și săli de sp
port influențțează perforrmanțele
elevilor. Pe de altă parte,
p
accesul inegal la aaceste facilități poate accentua efecctele pe care factorii
onomici le au
a asupra pe
erformanțellor elevilor. Analiza a in
ndicat difereențe evidente privind
socioeco
existențaa facilitățilorr între și în cadrul
c
județeelor, deși prin lege școlile
e sunt obligaate să aibă biblioteci.
b
Școlile d
din regiunile mai puțin dezvoltate
d
ecconomic au adesea mai puține bibl ioteci și labo
oratoare,
situație ce dezavanttajează şi mai mult elevvii din acele zone. Este importantă menționarea acestui
deoarece anaaliza indică o legătură seemnificativă între existen
nța biblioteccilor și laboratoarelor
aspect d
și performanțele eleevilor. Analiza relevă faaptul că perrformanța elevilor la exxamenul de evaluare
națională la clasa a VIII‐a este co
orelată stati stic semnificcativ pozitiv cu accesul laa biblioteci (0,087)
(
și
accesul la laboratoaare (0,142). Din nou, acceste date su
ubliniază necesitatea prrioritizării invvestițiilor
luând în consideraree diferențele
e dintre și înn cadrul jude
ețelor și cele dintre nive lurile de învvățământ.
De asem
menea, acestea indică necesitatea dee a viza în mo
od explicit accele unități dde învățământ cărora
le lipsescc aceste facilități, cu preccădere în loccalitățile maii puțin dezvo
oltate.
7. Multee școli din România,
R
în special
s
din m
mediul rural,, dispun de utilități
u
inadeecvate, preccum lipsa
grupurilo
or sanitare în
î interiorul școlii, încălzzire centrală
ă și colectare
ea deșeuriloor, situație cu impact
negativ asupra med
diului de învățare. Utilităățile luate în
n considerare în cadrul aacestei analize includ
sursele de încălziree, existența grupurilor sanitare, caanalizare și alimentare cu apă, co
olectarea
deșeurilo
or și autorizație sanitară. Peste unn sfert dinttre școli (în special celee din zonele rurale)
utilizează sobe ca sursă principală de încăl zire, ceea ce limitează controlul teemperaturii și
ș reduce
calitateaa aerului. Studiile elaborate în acesst sens evidențiază fapttul că ambiii factori influențează
procesull de învățaree. Cu toate că este o coondiție legalăă, o treime din școli, maajoritatea din zonele
rurale, n
nu au grupu
uri sanitare în
î interior, iar un sfert nu au siste
em de colecctare a deșeurilor. În
comparaație cu existeența grupuriilor sanitare în interiorul școlii, raco
ordarea la sisstemul centrralizat de
canalizarre este correlată statistic semnificcativ pozitiv (0,131) cu
u performannța la exam
menul de
bacalaurreat. Pentru a ține cont de diferențeele în accesul la utilități cu
c impact differit asupra mediului
de învățțare, criteriile de prioritizare a invesstițiilor ar trrebui elaborate holistic, evaluând măsura
m
în
care școlile dispun de utilități adecvate care ssă conducă la eficientizarea mediilorr de învățare.
8. Modu
ul de distrib
buție al cadrrelor didact ice din Rom
mânia eviden
nțiază difereențele dintre
e rural și
urban în
n ceea ce priivește condițiile de preddare și învățțare. Deși în România rapportul elevi‐profesori
(REP) esste destul de mic în ge
eneral, el arre valori maari pentru grădinițe, învvățământul secundar
superiorr și școlile profesionale. Este
E posibil cca multe șco
oli din mediul urban să n u poată ține
e pasul cu
cererea, după cum se
s observă din
d valori maari are REP în
î zona urba
ană. Însă și șșcolile professionale și
grădinițeele din mediul rural au un REP destull de ridicat, probabil
p
din cauza număărului mic de astfel de
instituții din zonele rurale. Acestte constatărri arată cât de
d importantt este REP‐u l pentru prio
oritizarea
investițiiilor în infrasttructura de educație.
e
9. Alterrnativele de transport pentru
p
elevii români sunt insuficien
nte, cu foarrte puține opțiuni
o
în
zonele rrurale și navvete lungi în
n cele urbanne, ceea ce limitează acccesibilitateea. Școlile din mediul
rural sunt mai puțin accesibile
e și dispun de mai pu
uține variantte de trans port. De assemenea,
probabilitatea ca pro
ofesorii să fa
acă naveta eeste mult maai mare în zo
onele rurale ddecât în cele
e urbane.
Însă școllile urbane în
nscriu mai mulți
m
elevi ca re, în medie, fac navete mai lungi căătre și dinsprre școală,
atât în ceea ce privvește durata
a, cât și disstanța. Tocm
mai de aceea transportuul elevilor este
e
și el
importan
nt atunci cân
nd se iau deccizii privind innvestițiile în infrastructura de educațție din Româ
ânia.
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10. Univversitățile din România întâmpină
î
p rovocări în ceea
c
ce privește infrastrructura de trransport,
inclusiv nevoia de a le oferi stud
denților cazaare. Există o nevoie clară de investițiii în cămine, în
î special
mărul locurilo
or de cazaree pentru stud
denți în cam
mpusurile un iversitare și pe lângă
pentru a crește num
acestea. Cererea creescută pentru
u locuri de caazare este gaarantată, în contextul
c
nuumărului maii mare de
elevi din
n zone ruralee înscriși în învățământu
î
ul terțiar. Nevoile sunt șii mai mari înn rândul elevvilor care
vin din aalte județe și
ș care intră cu rezultatee slabe, având note micci la bacalauureat. Acești studenți
prezintă un risc ridicat de aban
ndon, un riscc ce poate fi
f contracara
at prin acce s la cazare. În unele
universittăți, aceștia reprezintă peste
p
30% ddin totalul ce
elor înscriși în
î primul ann. Printre provocările
suplimen
ntare se num
mără și facilittățile depășitte, un aspect extrem de problematicc în special în
n zone cu
risc seism
mic ridicat.
nd în vedere
e tendințele demograficee și scăderea forței de muncă,
m
este necesar ca România
11. Avân
să priorritizeze inve
estițiile în acele unității de învățăm
mânt secundar, profesiional și terțiar care
corespund nevoilor pieței forței de muncă. Conform an
nalizei realiza
ate, creștereea ratei de ocupare
o
a
forței de muncă este concenttrată disprooporționat în
n anumite regiuni ale țării și în sectoare
economice care neccesită forță de
d muncă înaalt calificată. În același timp,
t
rata dee ocupare a forței de
muncă rrămâne scăzută în rându
ul grupurilor marginalizaate, în specia
al populația romă, perso
oanele cu
dizabilităăți și tinerii care nu sunt încadrați înn muncă și nu urmează niciun proggram de educație sau
formare. De aceea, investițiile în infrastru ctura de învvățământ arr trebui făcuute având în vedere
aliniereaa la nevoile de
d competen
nțe de pe pia ța forței de muncă.
mpetențele deținute
d
de elevii și studdenții români și cele
12. Existtă un decalaaj semnificattiv între com
solicitatee de angajaatori. Angaja
atorii din Roomânia consideră că abssolvenților șii tinerilor an
ngajați le
lipsesc ccompetențelee socio‐emo
oționale, incl usiv compettențele de co
omunicare, dde a învăța să
s învețe,
rezolvareea de probleeme și lucrull în echipă. D
De asemenea, angajatorii acordă o im
mportanță deosebită
d
competeențelor cogn
nitive, precu
um comuniccarea în lim
mbi străine, în special pentru proffesioniști,
managerri, lucrători în vânzări și în servicii. Cu toate accestea, o testare a com
mpetențelor cognitive
realizatăă în vederea pregătirii acestui raport a demonstraat lipsa acesttor competeențe în rându
ul elevilor
înscriși în
n ÎPT: 92% dintre elevii testați
t
au obțținut cel mai scăzut nivel de compettențe (nivelul 1), ceea
ce înseaamnă că elevvii încă învațță să citeasccă și nu stăp
pânesc competențele neecesare pentru a citi
n text. Acestte constatăr i sugerează că direcționarea investițțiilor către unități
u
de
fluent și automat un
învățământ cu o oferrtă limitată de
d competennțe ar putea contribui la reducerea accestui decala
aj.
13. Per aansamblu, analizele
a
rea
alizate până în prezent subliniază
s
im
mportanța a patru dime
ensiuni și
șapte su
ubdimensiun
ni strategice pentru priooritizarea invvestițiilor în infrastructuura de educa
ație. Cele
patru diimensiuni su
unt:demogra
afia, nevoile unităților de
d învățământ, alternatiivele de transport și
nevoile pieței forței de muncă. Subdimensiuunile strateggice sunt urm
mătoarele: eevoluția dem
mografică;
condițiilee de predaree și învățare;; riscul de păărăsire timpu
urie a școlii; performanțeele elevilor; contextul
c
socioeco
onomic; amp
plasarea; alte
ernativele dee transport și
ș legăturile cu piața forțței de muncă. Aceste
subdimeensiuni strateegice sunt re
elevante penntru diferite niveluri de învățământ
î
șși surse de finanțare,
f
după cum
m indică și co
onstatările analizei.
a
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2. METTODOLOGIE
14. Anallize și studiii internațion
nale arată ccă infrastrucctura de edu
ucație este uun factor essențial al
procesului educațio
onal, care arre efecte dirrecte asupra
a rezultatelo
or elevilor, iinclusiv partticiparea,
retenția, motivația și perform
manțele. Douuă categorii majore de date privinnd infrastructura de
educațiee se referă laa amplasarea
a și la calitattea infrastructurii. Ampla
asarea infrasstructurii de educație
influențeează: distanțța pe care un
n elev trebui e să o parcurgă de acasă
ă până la școoală; numărul total de
elevi însscriși pe bazaa populației din grupa dde vârstă correspunzătoare din circum
mscripțiile școlare; și
legăturile dintre uniitățile de E&
&F și instituțțiile de pe piața
p
forței de
d muncă, înn special an
ngajatorii.
Calitatea
a infrastructurii de educație influențțează motivaația elevilor și procesul dde învățare, având în
vedere ccă acest conccept este definit prin connformitatea cu standardele minime pentru infrastructură
și prin aalinierea modului de pro
oiectare a faacilităților șccolare la principiile de înnvățare. Sta
andardele
minime care vizeazăă factorii calitativi de m
mediu, precu
um calitatea aerului, tem
mperatura, lumina
l
și
acustica,, au efecte directe
d
asupra performa nțelor elevilor. Proiecte moderne dee infrastructtură, care
reflectă principiile de învățare, pot
p ajuta la ooptimizarea procesului de
d predare șși învățare. Un
U model
holistic ccare încorporează factori pedagogici și de mediu este util pen
ntru evaluareea calității ge
enerale a
infrastru
ucturii educaționale.
15. Deciiziile privind
d investițiile în infrastruuctura educcațională nu se iau izolaat; dimpotrivă, sunt
luați în cconsiderare factorii contextuali și dde mediu. De
e exemplu, alternativele
a
e de transport pentru
elevi și legăturile din
ntre unitățile
e de E&F și ppiața forței de
d muncă su
unt factori fuundamentalii în astfel
de proceese decizionaale, iar tendiințele demoggrafice repre
ezintă un asp
pect transverrsal care influențează
toți ceilaalți factori.
16. Mettodologia uttilizată penttru analizarrea provocă
ărilor cu ca
are se conffruntă infrasstructura
educațio
onală din Romania se bazează pe aceste con
nsiderente. Metodologiaa cuprinde un
u cadru
analitic multidimenssional realiza
at în conform
mitate cu prrincipiile teo
oriei sistemeelor, care s‐a
a dovedit
descrierea feenomenelor naturale, fiziice și sociale
e, inclusiv a proceselor
p
edducaționale. Școlile și
utilă în d
alte unittăți de E&F sunt exemp
ple clare de sisteme sociale deschise, în care ggrupuri de persoane
lucrează împreună într‐un mo
od coordonnat pentru a atinge obiective
o
coomune, în timp ce
interacțiionează în măsuri
m
diferitte cu mediul extern (Norrlin 2009). Unitățile de EE&F pot fi de
escrise ca
sisteme deschise prin cinci elem
mente de baază: resurse (intrări), pro
ocese de traansformare, rezultate
(ieșiri), feedback și mediul
m
extern
n (Scott și Daavis 2007).
17. Confform acestui cadru, infra
astructura, ccaracterizată
ă prin amplasare și prin ccalitate, rep
prezintă o
resursă fizică cheie
e în orice sistem
s
de îînvățământ. Unitățile de
d E&F utiliizează infrastructura
ntru a prodduce rezultaate pentru beneficiari printr‐un proces de
coroboraat cu alte resurse pen
mare de prredare și învățare. Res ursele educcaționale incclud resursaa umană (personalul
transform
didactic și auxiliar), materialele de predare șși învățare, echipamente
e
ele, mobilierrul, programa școlară
și resursele financiarre. Rezultate importante ale sistemelor de învăță
ământ includd finalizarea cu
c succes
a cursurilor, claselorr și a ciclurilo
or de învățăm
mânt, precum și rezultatte educaționnale mai bun
ne. Școlile
au un ro
ol importantt în socializa
area și preggătirea elevillor pentru piața
p
forței dde muncă. Din
D acest
motiv, u
un alt rezultaat al procesu
ului educațioonal este traanziția cu succces către înnvățământul superior
sau dobâândirea competențelor necesare
n
penntru accesul și succesul pe
p piața forțeei de muncă.
18. Unittățile de E&
&F deservescc comunitățiile în care sunt
s
amplasate și contrribuie la dezzvoltarea
ecosistemelor de co
ompetențe. În
Î plus, autooritățile locaale iau decizzii importantte privind nu
umărul și
amplasarea școlilor, precum și alocarea resuurselor financciare pentru cheltuieli reecurente. Un
nitățile de
9

E&F sun
nt de asemeenea influen
nțate de fa ctori extern
ni, precum mediul
m
econnomic și sch
himbările
demograafice, care pot
p afecta toate
t
unitățțile dintr‐o anumită
a
zon
nă, indiferennt de caractteristicile
instituțio
onale specifice.
19. Cadrrul analitic utilizat
u
pentrru analiza sittuației preze
entate în ace
est raport incclude trei dim
mensiuni
cheie și o componen
ntă transverssală:
 Dimensiuni:
-



Nevo
oile unitățilo
or de E&F pentru asiggurarea unu
ui învățămânnt de calitate de la
învățământul prreșcolar la înnvățământul terțiar, concentrându‐‐se pe amplasarea și
calitatea infrasttructurii ca resursă ch
heie. Nevoile specifice ale unităților care
deseervesc grupu
urile dezavaantajate (ele
evi romi, elevi cu nevooi speciale, sau alte
cateegorii) au fostt luate în connsiderare în mod explicitt, dar non‐exxclusiv.
Alternativele de
e transport pentru elevvi, care influențează acccesul la opțiunile de
școlaarizare.
Nevo
oile pieței fo
orței de munncă (pentru unitățile
u
de învățământ
î
profesional și tehnic,
terțiiar și de învățare pe tot pparcursul vieții), care influențează ofeertele educaționale.

C
Componentaa transversallă: tendințelee demografice care influențează cereerea de E&F..

20. Un ccadru care captează
c
informații și teendințe din afara unitățților este essențial pentrru luarea
unor decizii informaate privind investițiile
i
îîn infrastructura educațională. Acesst cadru ana
alitic care
are la baază principiile teoriei sisstemelor estte prezentat în Figura 1.. Unitățile dee E&F se reggăsesc în
centrul aanalizei și reeprezintă un
nitatea de annaliză, dar este important de sublinniat faptul că
ă acestea
interacțiionează consstant cu forțe
e din mediull în care funccționează, fie
e la nivel loc al, regional, național,
sau chiar internațion
nal.
Figura 1. Cadrul analitic utilizat
u
pentrru analiza infrastructurii de educațiee din Român
nia

21. Mettodologia utilizată a incllus colectareea și analiza
area unui vo
olum mare dde date canttitative și
calitative. Au fost colectate
c
da
ate primare prin interviurile și vizitele realizatee în școli, prin focus
grupurilee cu angajato
orii, prin testtarea compeetențelor coggnitive și soccio‐emoționaale ale elevilo
or din ÎPT
și ale stu
udenților, și prin consultările publicee cu actorii cheie interesa
ați. Au fost uutilizate date
e primare
și secund
dare, prezen
ntate în Tabelul 1.
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T
Tabelul
1. Matricea dateelor utilizate pentru fund
damentarea SMIE
Surse dee date
Date
Sistemull SIIIR al MEN
N (Sistemul In
nformatic In tegrat al
 Unități de învăățământ (incclusiv
Învățământului din România),
R
reprezintă sisttemul
co
ondiția fizică )
informattic de managgement al ed
ducației din R
România
 Elevi (exclusivv datele privind
pe
erformanțelee elevilor)
Sistemull PMIPN al MEN
M (Platform
ma Metodoloogică și
erformanțelee elevilor: evvaluarea
 Pe
Informattică pentru Organizarea
O
și Desfășuraarea
na
ațională la cllasa a VIII‐a și
ș
Program
melor Naționa
ale), reprezin
ntă sistemul informatic de
d
exxamenul de bbacalaureat
managem
ment al rezu
ultatelor obținute la exam
menele
naționale (în principaal), certificattele profesioonale și
program
mele naționale
Edusal (b
baza de datee a MEN cu salariile persoonalului)
 Ca
adre didacticce
UEFISCD
DI (Unitatea Executivă
E
pentru Finanțaarea
 Sttudenți
Învățământului Supeerior, a Cerceetării, Dezvolltării și Inovă
ării)
Chestion
nar privind in
nfrastructura
a universitățiilor
 Sttarea infrastrructurii unive
ersitare
Direcția Generală Bu
uget Finanțe din cadrul M
MEN
 Ab
bonamente dde transportt pentru
elevii care fac naveta
ARACIP ((Agenția Rom
mână de Asig
gurare a Caliității în
 Trransport
Învățământul Preuniiversitar)
Ordinul Universității Tehnice de Construcții nnr. 2645/201
13
 Ha
azard seismiic
privind ccodul de proiectare seism
mică
Ministerrul Dezvoltărrii Regionale,, Administrațției Publice și
ș
 Co
odurile (idenntificarea) un
nităților
Fondurilor Europenee (MDRAPFE))
ad
dministrativ‐‐teritoriale
Atlasul zzonelor rurale marginalizate din Rom ânia; Atlasull
 Marginalizare
M
zonelor urbane margginalizate din
n România
Agenția Națională dee Cadastru șii Publicitate Imobiliară
 Limitele unitățților adminisstrativ‐
(ANCPI)
te
eritoriale
Institutu
ul Național dee Statistică
 Da
ate demograafice (Recenssământul
din 2011)
Centrul B
Bugetar de Administrare
A
e Creșe Cluj‐N
Napoca
 Crreșe
22. Mettodologia incclude o analiză pe un eșșantion de școli
ș
primare
e cu caracterristici diferitte, având
la bază sstudiul dezvo
oltat în cadrrul proiectuluui Holistic Evvidence and Design (HEA
AD) realizat în
î Marea
Britanie în anul 2015. Studiul HE
EAD s‐a conccentrat pe izzolarea impa
actului elemeentelor de proiectare
r
a 3.766 de eleevi din 153 de
d săli de
a școlilor asupra rezultatelor elevilor. Studiu l a analizat rezultatele
clasă din
n 27 de școlli primare en
ngleze. Apliccând analiza statistică multinivelară,
m
, aceste rezultate au
fost aso
ociate măsurrării variațiilo
or elementeelor fizice alle fiecărei să
ăli de clasă în parte. Principalul
rezultat al acestei an
nalize este că
ă 16% din varriația progre
esului educațțional al elevvilor poate fi explicată
de caraccteristicile fizzice ale sălilo
or de clasă.
23. Eșan
ntionul școlillor primare din
d Româniaa a fost selecctat pentru a fi cât mai rreprezentativ la nivel
naționall. Tehnicile utilizate
u
penttru studiul diin Marea Brittanie au fostt aplicate și îîn România. În
Î același
timp, au
u fost observvate îndeaproape practiccile și modull de utilizare
e a spațiilor șși au fost inttervievați
profesorrii, după caz.. Acest fapt a permis o eevaluare stru
ucturată, informată, a sppațiilor fizice
e pe baza
celor mai bune datelor științiffice disponibbile, prezen
ntând în ace
elași timp sspecificul co
ontextului
românessc. În processul de eșantio
onare s‐a ținnut cont de parametrii
p
ge
enerali ai proocesului edu
ucațional,
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precum vârsta, capaacitatea și am
mplasarea. A
Au fost selecctate școli diin București,, o școală din mediul
urban diin Brașov și o școală din
n mediul rurral din aprop
piere de Brașșov (Tabelul 2). Acest eșșantion a
oferit o bună diversitate în privința caracterristicilor școllare, diferențelor climatiice și mediilo
or urban‐
m mare,
rural. Dee exemplu, școlile din Brașov și din aapropierea acestuia sunt situate la o altitudine mai
și, în geeneral, se co
onfruntă cu o vreme m ai rece decâât școlile din
n București și din apropiere. Pe
parcursu
ul vizitelor, vremea
v
a fost închisă, c u precipitațiii și tempera
aturi de aprooximativ 11o–13oC în
o
o
Bucureștti și de 8 –10
0 C în Brașovv. Școlile 1 șii 2 din Bucurrești funcțion
nează în douuă schimburi2, aceeași
situație fiind aplicaabilă și penttru o clasă din Școalaa 3; cele do
ouă școli viizitate în Brrașov nu
funcționează în schimburi. Caracteristicile ggenerale ale școlilor sele
ectate, pe baaza datelor din SIIIR,
sunt prezentate în Taabelul 2.

Nr. Am
mplasare

Tabelul 2. Caracteristticile generale ale școlilo
or primare
Număr
Nivel de învățământ
Anul consstrucției
elevi
înscriși

Supra
afața
consttruită
(metri pătrați)
p

1

Zona
Bu
ucurești

ÎÎnvățământ preșcolar,
p
primar și gimnazial

Clădirea A – 1896
Clădirile B și
ș C – 1898
(locație diferită)
d

857

Clădirea A – 3.033
Clădirea B – 121
Clădirea C – 850

2

Zona
Bu
ucurești

ÎÎnvățământ primar și
gimnazzial

196
67

636

Inform
mații
inexistente

3

Zona
Bu
ucurești

ÎÎnvățământ primar și
gimnazzial

Clădirea A ‐ 1946
Clădirea B – 1970
(aceeași locație)
Renovare în 2015

488

Clădirea A – 648
Clădirea B – 377

4

B
Brașov
(mediu
u
urban)

ÎÎnvățământ primar și
gimnazzial

199
93

579

47
75

5

B
Brașov
(mediu
rural)

ÎÎnvățământ primar și
gimnazzial

Clădirea A – 1879
Clădirea B – 1903
Grădinițăă ‐ 1938
(locație diferită)
d

330

Clădirea A – 870
Clădirea B – 420
Grădinițță ‐ 712

Sursa: SIIIR
R și documentte ale MEN.

24. Stud
diul HEAD arre la bază un
n model cen trat pe elev, în care factorii stimulaare, individualizare și
naturaleete (SIN) su
unt determinați în maare măsură de nevoile
e umane a le copilului sau de
necesităățile de învățțare de bază
ă. În cadrul faactorului „naaturalețe”, modelul
m
incluude aspectelle privind
calitateaa mediului/ climatului in
ntern, precu m căldura, lumina,
l
sune
etul și calitaatea aerului. Modelul
adaugă următoarelee două dime
ensiuni: indiividualizarea, care include flexibilitaatea, sentim
mentul de
proprietate și conexxiunea și nivvelul de stim
mulare, care se referă la nivelul adeccvat de com
mplexitate
vizuală șși de culoare..

2

Modul d
de funcționarre în două sch
himburi presu pune că, de obicei,
o
aceeași sală de clasăă este utilizată
ă de elevii
din învățăământul primar dimineața și de elevii dinn învățământu
ul gimnazial după‐amiaza.
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25. Acesst model a fo
ost inițial de
ezvoltat penntru școlile britanice,
b
cad
drul de bază este centra
at pe elev
și are în
n vedere pe
erspectiva unui
u
elev diin învățămâ
ântul primar. Studiul H
HEAD a conffirmat că
progresu
ul educațional al elevilorr este influennțat în mare
e măsură de caracteristiccile de proie
ectare ale
unei școli care: asigu
ură un mediu
u natural bunn (sănătos), sprijină
s
indivvidualizarea sspațiului și asigură un
nivel adeecvat (mediu
u) de stimula
are. Aceste pprincipii au fost
f
testate cu succes în Marea Brita
anie, însă
sunt un
niversal apliccabile nevoilor tuturor copiilor în context ed
ducațional, inclusiv cop
piilor din
mina adecvattă, sunt cu ssiguranță im
mportante
Româniaa. Apecte prrivind nevoile de bază, precum lum
pentru ttoți elevii. Similar,
S
este foarte probbabil ca un nivel adecvat de stimuulare care să
ă sprijine
procesull de învățaree să fie un factor
f
imporrtant și în contextul României. Indivvidualizarea este, de
asemeneea, asociată cu o nevoie umană impoortantă, în special pentru promovareea unui senttiment de
proprietate asupra sălii de classă; însă acesst principiu este mai co
omplex și im
mplică o corelare cu
p
printtr‐o varietatee de metode
e.
metoda pedagogică. Aceste principii pot fi tr anspuse în practică
26. Pe p
parcursul viziitelor în școllile din Româânia au fost măsurați diferiți param
metri, precum
m lumina,
sunetul, dioxidul de
e carbon (CO
O2), umiditattea și tempe
eratura. Viziitele la școli au fost efectuate în
timpul p
programului școlar pen
ntru a obseerva modul de utilizare
e a spațiiloor și pentru
u a avea
posibilitaatea de a inttervieva cadrele didacticce și directorrii școlilor. În
n timpul vizittelor au fost realizate
măsurători ale spațțiilor și mobilierului și ddispunerea acestuia,
a
a fost
f
verificattă căldura, lumina
l
și
ventilația și au fost realizate măsurători
m
al e nivelului de
d CO2, de sunet și lum
mină, de umiditate și
temperaatură. În aceelași timp, au
a fost făcuute observațții privind co
omplexitateaa vizuală și coloritul
spațiilor pentru a evalua nivelul de
d stimularee. În final, a fost
f evaluată individualizzarea spațiilo
or. Pentru
i
în urma an
nalizei, a fost realizat uun album fotografic
f
a ilustraa principalelle aspecte identificate
cuprinzăător. Au fost realizate interviuri de 55–10 minute
e cu fiecare profesor
p
de la clasă (de obicei la
sfârșitul vizitei în sala
s
de clasă
ă) pentru a afla opiniile privind mediul
m
de înnvățare și aspirațiile
a
pedagoggice.
entă a analizei a privit ceererea și ofe
erta de comp
petențe. Anaaliza competențelor a
27. O alttă compone
cuprins o evaluare a cererii de co
ompetențe, ccare a incluss un chestion
nar online addresat angaja
atorilor și
un studiu de focus grup,
g
și o eva
aluare a oferrtei de comp
petențe, care
e a inclus ad ministrarea unui test
adaptativ de evaluare a compettențelor cog nitive și a unui chestionar general pprivind comp
petențele
socio‐em
moționale. Chestionarul
C
online a foost conceput pentru a înțelege peercepția angajatorilor
privind iimportanța competențe
c
lor cognitivee, socio‐emo
oționale și te
ehnice ale anngajaților, ia
ar studiul
de focus grup a fo
ost concepu
ut pentru a surprinde incidența, intensitatea
i
și natura lipsei de
competeențe, precum
m și eforturiile angajatorrilor de a faace educația
a și formareaa inițială sensibile la
cerere. Evaluarea ofertei de co
ompetențe ss‐a concentrat asupra co
ompetențeloor cognitive și socio‐
nale, care, în
n secolul 21
1, au un rol important pe piața forrței de munncă și în soccietate în
emoțion
general. Evaluarea competențelo
or cognitive nu a fost concepută doa
ar pentru a ssurprinde capacitatea
elevilor d
de a citi, ci și capacitatea
a lor de a înțțelege și de a extrapola din
d documennte scrise carre descriu
situații n
nefamiliare. În
Î plus, elevvii trebuie săă își dezvolte
e competențele socio‐em
moționale, ca
are au un
rol impo
ortant în colaaborarea cu ceilalți,
c
în înddeplinirea ob
biectivelor sa
au în gestionnarea emoțiilor.
28. Un cchestionar online adresa
at angajatoriilor a fost trimis la aprox
ximativ 950 de firme exxtrase din
mai multe baze de date.
d
Sursele
e de date penntru acest ch
hestionar au inclus: ListaFFirme, o bază
ă de date
cu 350 d
de companii furnizată de
e asociațiile studențești, o bază de date
d
cu 300 de companiii care au
partenerriate cu unităățile de ÎPT și
ș o bază de ddate cu 100 de companii care publicăă pe site‐uri de locuri
de munccă. Firmele au fost selecttate așa încâtt să includă angajatori re
eprezentativ i din toate se
ectoarele
economiei și de to
oate dimensiunile. Au ffost primite răspunsuri de la firmee din întrea
aga țară,
acoperin
nd toate secttoarele impo
ortante ale eeconomiei și toate categ
goriile ocupaaționale. Che
estionarul
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a solicittat angajato
orilor inform
mații privindd importanțaa diferitelorr tipuri de competențe
e pentru
ocupațiile de tip A (m
manageri, prrofesioniști șși tehnicieni)), de tip B (lu
ucrători în seervicii și în vânzări)
v
și
de tip C (lucrători calificați în agricultură , silviculturăă și pescuit; lucrători ccalificați și asimilați;
operatorri la instalațții și mașini și asamblo ri; ocupații elementare). Evaluarea a inclus o serie de
competeențe cognitiive, socio‐em
moționale șși specifice locului de muncă, ca re sunt con
nsiderate
importan
nte pe piața forței de mu
uncă, precum
m:
Compeentențe cogn
nitive
Abilitattea de a :
 citi și de a scrie
s
în
limba română;
 calccula și de a lucra
cu cifre;
 citi și de a scrie
s
în
limba engleză;
 citi și de a scriee în altă
limbă străină.

Comptetențe ssocio‐emoțio
onale

Com
mpetențe sppecifice loccului de
mun
ncă
Ab
bilitatea de a :
Abilitatea de a:
 găsi noi moodalități de a face  utiliza tehnoologia inform
mației și
lucrurile;
comunicații lor (TIC);
 persevera și de a fiinaliza  face prezenntări și de a gestiona
sarcinile
baze de datee;
 continua înn situații dificcile;
 demonstra ccompetențe tehnice.
nica;
 colabora șii de a comun
 se adapta ușor la sarciini noi
și la schimbbări;
 fi tolerant și empatic.

nizat un studdiu de focus grup pentru
u a fundameenta analiza nevoilor
29. În accelași timp, a fost organ
de comp
petențe pe piața
p
forței de
d muncă și pentru a aflla cererea de competennțe a angajattorilor. În
total, 399 de angajattori din cincci orașe ma ri din Româânia (Cluj‐Na
apoca, Timișșoara, Iași, Brașov și
Bucureștti) au fost seelectați aleattoriu pentruu acest studiu. Obiectivul principal a l discuțiilor din focus
privind lipssa de comp
grupuri a fost colecctarea și sin
ntetizarea peercepțiilor angajatorilor
a
petențe a
d competen
nțe pentru n oii angajați și
ș cererea an
nticipată de ccompetențe.. La focus
angajațillor, nevoile de
grupuri au participat manageri de resurse umane, man
nageri respo
onsabili de reecrutare și manageri
m
responsaabili de form
mare, precum
m și propriettari ai firmellor. Angajato
orii au fost sselectați pe baza mai
multor ccaracteristici. În primul rând,
r
au fostt extrase dattele privind numărul de angajați pe activități
economice și catego
orii ocupaționale pentru anul 2015 din
d baza de date
d
TEMPO
O online a INS. Pentru
oraș, au fost identificate
e activitățilee economice
e dominante
e pe baza nuumărului de
e angajați
fiecare o
și/sau a numărului de
d firme care
e activează înn sectorul ecconomic resp
pectiv. Apoi, un eșantion de firme
a fost exxtras din bazaa de date Lissta Firme (1.0064 firme) în
n funcție de activitățile
a
ecconomice do
ominante
din fiecaare oraș. Pentru fiecare focus grup,, au fost gru
upate firme din una pâ nă la patru activități
economice. În fiecare oraș, au fo
ost selectate aleatoriu 10
00 de IMM‐uri și 10 firmee mari. Pentrru fiecare
nei firme m
mari. Tabelul 3 indică
focus grrup, obiectivvul a fost assigurarea paarticipării a cel puțin un
sectoareele economicce selectate pentru studi ul de focus grup.
g
Tabelul 3. Sectoare economice acoperite înn discuțiile diin cadrul foccus grupuriloor privind cererea de
competențe
e
Cluj‐Naapoca

Firm
me din transp
port și depozzitare și inforrmații și com
municații.

Timișoaara

Firm
me din agricu
ultură, industtria prelucrătoare, distrib
buția apei și construcții.

Iași

Firm
me din inform
mații și comuunicații și inttermedieri financiare și aasigurări.
Firm
me din comerț cu ridicataa și cu amănu
untul, hotelu
uri și restauraante și activvități
de seervicii admin
nistrative și aactivități de servicii
s
suport.
me din industria extractivăă, producția și furnizarea
a de energie electrică și
Firm
term
mică, gaze și aer
a condiționnat, învățăm
mânt, sănătatte și asistențăă socială și
activvități de specctacole, cultuurale și recre
eative.

Brașov
Bucureești
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30. Penttru a fundam
menta analizza ofertei dee competențțe, în mai 2017, a fost addministrată o testare
a compeetențelor pentru 800 de elevi din 50 de unități de
d ÎPT din Ro
omânia. Obieectivul a fostt acela de
a identiffica procentu
ul elevilor ca
are ar puteaa beneficia de
d îmbunătă
ățirea compeetențelor cognitive și
socio‐em
moționale, caare să îi ajutte să se preggătească pentru piața fo
orței de munncă în secolu
ul 21. Un
eșantion
n de unități de ÎPT a fost
f
selectatt aleatoriu pentru acea
astă testare . Este impo
ortant de
mențion
nat faptul că numărul ele
evilor selectaați per unitatte a variat, unitățile mai m
mari având nevoie
n
să
testeze u
un număr mai
m mare de elevi. Eșanti oanele repre
ezentative de elevi au foost selectate
e dintr‐un
eșantion
n de unități a căror proba
abilitate de sselecție a refflectat numărul total al înnscrierilor. Acest mod
de proieectare a condus la estim
mări reprezenntative la niivel național ale compettențelor coggnitive, la
nivel de județ și UATT. De aseme
enea, acest m
mod de proiiectare a con
ndus la estim
mări ale une
ei serii de
caracteristici colectaate printr‐un chestiona r general, inclusiv la măsurarea
m
ccompetențelo
or socio‐
emoțion
nale.
31. Dateele privind competențe
ele cognitivee au fost colectate
c
utilizând testuul TOWES (testarea
competeențelor fund
damentale pentru
p
locu
ul de muncă
ă), un instru
ument inforrmatic care permite
metodollogii de testtare adapta
ativă. Acest test utilizeaază conexiun
nea la internnet pentru a adapta
întrebările afișate pee ecran elevvilor în funcț ie de răspun
nsul la întreb
bări – corectt sau greșit. Utilizând
această metodologiee, responden
nților le pot ffi oferite estimări mai precise (compaarativ cu testele non‐
adaptative), deoarece parcurg o varietate mai mare de
d întrebări care coresppund nivelului lor de
competeențe cognitivve. Scorurile
e/rezultatelee generate în urma testtării cognitivve utilizează aceleași
matrici d
de evaluare ca și scalele de perforrmanță ale Programuluii Internaționnal pentru Evaluarea
E
Competeențelor Adulților (PIAAC
C) al Organiz ația pentru Cooperare și
ș Dezvoltaree Economică
ă (OECD),
fiind com
mparabile.
32. Chesstionarul gen
neral a fost conceput peentru a capta
a informații privind expeeriența ante
erioară în
educațiee și în ocuparea forțe
ei de munc ă, dacă estte cazul, prrecum și peercepția lorr privind
competeențele socio
o‐emoționale
e în cazul eelevilor înscriși în unită
ățile de ÎPT.. Chestionarrul a fost
administtrat elevilo
or printr‐o platformă electronicăă, administtratorii fiin d prezenți pentru
monitorizarea chesttionarului. Chestionarul a fost adap
ptat din mod
dulele Ancheetei Băncii Mondiale
M
privind ccompetențelle pentru an
ngajabilitate și productivvitate (STEP),, pentru a a sigura doar captarea
informațțiilor relevan
nte de la eșa
antionul de elevi din Ro
omania. Tabe
elul 4 listeazză cele șapte
e module
utilizate în chestionaarul adaptat.
Taabelul 4. Mod
dule de testaare a compe
etențelor soccio‐emoționaale
Modul
1
2
3
4
5
6
7

Descrriere
Formular de consimță
ământ și inst rucțiuni.
Modulul educație
e
– co
onține întrebbări despre parcursul
p
edu
ucațional al eelevului.
Modulul personalitate
p
e și comport ament – modul complexx privind com
mpetențele so
ocio‐
emoționaale, care conțține întrebărri despre cele
e „5 mari” dimensiuni coomportamentale.
Modulul sănătate
s
și preferințe
p
dee viață – conțține întrebărri despre sănnătatea și
preferințeele de viață ale
a elevilor.
Modulul limbă și familie – elevii inndică limbile pe care le vo
orbesc, nivellul de educațție al
membrilo
or familiei etcc.
Modulul angajare
a
– ellevii complettează acest modul
m
doar dacă
d
lucreazăă cu normă redusă
r
pe parcurrsul studiilor..
Modulul competențe
c
– elevii suntt întrebați de
espre citire, scriere
s
și altee competențțe pe
care le‐au
u obținut la lo
ocul de mun că sau acasăă.
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33. Modulul 3 al chestionarul
c
lui general a fost conceput pentru a evidenția competențe
ele socio‐
emoțion
nale ale elevvilor, solicitâ
ându‐le să sse autoevalu
ueze pe o sccară de la 1 la 5. Acest modul a
inclus u
un set maare de înttrebări de autoevaluaare care acoperă cel e cinci dimensiuni
psihocom
mportamenttale (adică: deschidereaa la noi experiențe, co
onștiinciozitaatea, extraversiunea,
agreabiliitatea și staabilitatea em
moțională), precum și perseverențța și compeetențele de luare a
deciziilor. Acest stud
diu a genera
at cinci nive luri ale perssonalității, ca
alculând punnctajul mediu pentru
întrebările din cadru
ul fiecărei dimensiuni diin cele cinci. Analizele factorilor
f
co nfirmatori precum
p
și
analizelee de regresiie au demonstrat valabbilitatea stru
ucturii celor cinci factorri din baza de date,
precum și fiabilitateaa și validitate
ea scalelor uttilizate în această analiză
ă.
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ALIZA SITUAȚȚIEI ACTUALE
3. ANA
3.1 Cond
dițiile de pre
edare și învățare din școllile din România
34. A fo
ost realizatăă o evaluare
e a condițiillor de pred
dare și învățțare din insstituțiile de E&F din
Româniaa, care a ținut cont de datele
d
existeente privind infrastructu
ura școlară, inclusiv date privind
accesibillitatea, spațiile, existențța resurselorr școlare și adecvarea
a
utilităților, și date privind
d cadrele
didacticee, transportul și program
mele de reduucere a PTȘ.. Fiecare dinttre acești paarametri contribuie la
crearea unui mediu
u de învățare eficient. Analiza reaalizată la nivvelul fiecăreei categorii de date,
începând
d cu cele privind infrastructura, a u rmat o aborrdare standa
ard în prezenntarea rezulttatelor la
nivel națțional, între județe
j
și în cadrul
c
județeelor și în funccție de mediul rural‐urbaan.
35. În co
ontextul anaalizei datelorr privind infrrastructura, unitățile de învățământt au fost classificate în
școli primare sau se
ecundare, avvând în vedeere că majorritatea școlillor din Rom ânia sunt orrganizate
pe niveluri de învățțământ, de la educație ttimpurie până la învățământ secunndar superior. Pentru
această analiză, școllile primare sunt acele uunități în carre se organizzează exclusiiv învățămân
nt primar
(clasele 0‐IV) sau în
nvățământ preșcolar
p
și primar. Școlile secundare sunt aceele unități în
n care se
organizeează: doar învățământ secundar superior; învățământ
secundar iinferior și superior;
î
învățământ primar, secundar infferior și secuundar superior sau o com
mbinație carre include ÎPT
T. Aceste
categorii au fost stabilite pentru
u a evidențiaa faptul că ce
erințele privind infrastruuctura sunt diferite
d
în
funcție d
de nivelul de învățământ.
3.1.1

Accesibilitattea și spațiile infrastructturii educaționale

36. Analliza accesib
bilității și a spațiiloor infrastru
ucturii educaționale ccuprinde existența,
e
accesibillitatea și callitatea mobilierului din ssălile de classă. Pentru determinareaa capacității unităților
de învățământ în raport cu populația școlarră a fost creaat un Indice al Capacitățții Școlii (ICȘ), descris
mai jos. Accesibilitattea a fost ana
alizată din prrisma existen
nței unei infrrastructuri a decvate pen
ntru elevii
cu dizab
bilități fizice (de exemplu
u, rampe de acces pentrru elevii în scaun cu rotiile). Definiția
a nu ia în
considerrare existențța unei infrasstructuri adeecvate pentrru elevii cu deficiențe vizzuale și/ sau auditive.
Această limitare se datorează
d
fap
ptului că MEEN nu colecte
ează date suplimentare pprivind eleviii cu nevoi
speciale înscriși în învățământul de masă.
37. Indiccele capacității școlii a fost creat ppentru a eva
alua capacita
atea unitățillor de învăță
ământ în
raport ccu populațiaa școlară. Accest indice rreprezintă numărul de locuri dintr‐oo unitate raportat la
numărull de locuri necesar pen
ntru a dese rvi populația școlară. Valoarea
V
1 a indicelui indică o
capacitate adecvată a unității. O valoare maai mare de 1 indică o capacitate exccedentară co
omparativ
cu număărul elevilor înscriși, adiccă școala estte subutilizaată. O valoarre mai mică de 1 indică o școală
care nu
u dispune de
d capacitatte suficientăă pentru a deservi elevii înscriși , adică șco
oala este
supraagllomerată. Multe
M
școli au
u rezolvat prroblema capaacității insuficiente funcțționând în mai
m multe
schimbu
uri. În calculaarea ICȘ a fosst luat în connsiderare mo
odul de funcționare în scchimburi, iar numărul
elevilor a fost ajustat în consecin
nță (vezi Cas eta 1). Indicele a fost calculat pentruu toate școlile pentru
care exisstă date fiab
bile în SIIIR și separat ppentru școlile
e din mediul urban și ruural și pe niveluri de
învățământ. Valorilee ICS sunt prezentate
p
îîn următoarele două tabele. Tabeluul 5 arată procentul
p
școlilor ccare se încad
drează în cele trei categoorii (capacitatea adecvată
ă cu ICȘ variiind între 0,7
75 și 1,25;
capacitate insuficien
ntă cu ICȘ sub 0,75; și ca pacitatea exxcedentară cu ICȘ peste 11,25). Tabelu
ul 6 arată
procentu
ul elevilor însscriși în școlile din fiecaree categorie.
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Tab
belul 5. Indiccele capacităății școlii: pro
ocentul școlilor pe categgorii
Procent școoli
Capacitate
e

Categorie IICȘ
Total Urban Rural
R

Învățțământ Învvățământ
priimar
se
ecundar

Sp
pațiu insuficient
(su
upraaglomerare)

ICȘ < 0,755

10,4

14,5

8,8

22,4

14,0

SSpațiu adecvvat

0,75 ≤ ICȘ ≤ 1,25

31,8

39,5

28,6
2

2 0,0

36,8

Sp
pațiu exceden
ntar
(subutilizaree)

ICȘ > 1,255

57,8

46,0

62,6
6

7 7,6

49,2

Suursa: SIIIR, MEEN

Tabelul 6. Indicele capacității șșcolii: procen
ntul elevilor înscriși pe caategorii
Pro
ocent elevi îînscriși
C
Capacitate

Categorie ICCȘ
Total

Urban

Rural
R

Învățțământ
prrimar

În
nvățământ
secundar
s

Spațiu insuficien
nt
(sup
praaglomerarre)

ICS < 0,75

22.1

23.8

18.5

55.7

22.9

Sp
pațiu adecvatt

0,,75 ≤ ICS ≤ 1,,25

43.9

47.5

38.5
3

227.5

44.8

Spațțiu excedenttar
(ssubutilizare)

ICS > 1,25

34.0

28.7

43.0
4

666.8

32.3

Sursa: SIIIR, MEN

38. În general, șco
olile din Rom
mânia nu sunnt supraaglo
omerate, con
nform valoriilor ICȘ. De fapt,
f
58%
dintre șccolile din Ro
omânia au o capacitate excedentară (ICȘ > 1,25) în raportt cu număru
ul elevilor
Majoritateaa școlilor au capacitate fie excedenttară, fie insuficientă,
înscriși, fiind astfel subutilizate.
s
ate adecvatăă. Aproximaativ 10% diintre școlilee din Româ
ânia sunt
puține șșcoli având o capacita
supraagllomerate, iarr aproximativv o treime d intre școli au
u capacitate adecvată.
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Caseta 1. Cap
pacitatea școolii și modul de funcționa
are în schim buri
Aproxim
mativ 15% din
ntre școlile din
d Româniaa funcționea
ază în două schimburi,
s
iaar un procen
nt mic chiar
în trei schimburi. Prin urmare, numărul eleevilor înscrișși în aceste școli
ș
a fost aajustat penttru a lua în
calcul n
numărul de schimburi. Pentru callcule, număărul total al elevilor înnscriși în școlile care
funcționează în două schimburi a fost împă rțit la doi, presupunând
p
că elevii suunt distribuiți egal între
cele dou
uă schimburi. Numărul to
otal al elevil or înscriși în
n școlile cu trrei schimburri a fost împărțit la 2,5,
pe baza ipotezei că al
a treilea sch
himb se desffășoară searaa și doar un număr limit at de elevi sunt
s
înscriși
în acest schimb. Maai multe datte privind m
modul de fun
ncționare în schimburi aar fi benefice pentru a
ajusta șii mai mult aceste
a
calcule. Școlile fu ncționează în
î schimburi din mai muulte motive și nu toate
școlile caare funcționează în schim
mburi sunt ssupraaglome
erate. Din acest motiv, ICCȘ a fost calculat astfel
încât săă reflecte modul
m
real în care funncționează școlile, indiiferent de motivele pe
entru care
funcționează în schim
mburi. Unele
e școli funcțiionează în scchimburi pen
ntru a puteaa înscrie mai mulți elevi
decât arr putea întrr‐unul singur, în timp cce altele ale
eg această variantă
v
ca urmare a diferențelor
d
curriculaare sau din cauza profeso
orilor care prredau în maii multe școli.. Datele din SSIIIR indică doar
d
dacă o
școală fu
uncționează într‐un schimb sau în m
mai multe, dar
d nu mențiionează și m
motivul sau numărul
n
de
elevi peer schimb. Figura 2 arattă diferența dintre școllile supraaglomerate, cuu și fără sch
himburi. În
Bucureștti, unde multe școli funccționează în sschimburi, IC
CȘ arată o ca
apacitate a șșcolilor în ma
are măsură
adecvatăă, dacă se ia în calcul funcționarea în schimburi.
Cu alte cuvinte, deo
oarece multe școli din B
București funcționează în
î două sauu mai multe schimburi,
acestea au o capacitate adecvată
ă pentru poppulația școlarră.
Figuraa 2. Supraagglomerarea și
ș modul de ffuncționare în
î schimburi în școlile prrimare și gim
mnaziale

Sursa: SIIIR
R.

Modul d
de funcționare în schimb
buri poate fi o strategie pentru a însscrie mai muulți elevi deccât permite
capacitaatea școlii, însă
î
poate avea conseecințe nega
ative asupra
a calității eeducației. În
n România,
informațțiile privind
d efectele funcționării
f
în două schimburi
s
asupra
a
rezuultatelor ele
evilor sunt
neconclu
udente: unelle școli care funcționeazăă în două schimburi au rezultate
r
imppresionante la evaluări,
în timp ce altele, care funcțion
nează într‐unn singur sch
himb, au rezzultate foartte slabe. Specialiștii în
educațiee consideră, însă, că mo
odul de funcțționare în două schimburi influențeează negativ mediul de
învățare, comparativv cu modul de funcționarre într‐un sin
ngur schimb (Bray 2008).
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Aceste schimburi po
ot reduce tim
mpul de pred are și conde
ensa ziua de școală, lăsânnd impresia unui
u
mediu
accelerat. De asemenea, este po
osibil ca elev ii și personalul celor dou
uă schimburi să nu se ide
entifice unii
cu alții, ccreând sentiimentul că cele
c două schhimburi suntt, de fapt, do
ouă școli sepparate. Funccționarea în
două sch
himburi forțează autorittățile să reduucă activitățile extracuriculare, deoaarece ziua de școală se
reduce p
prea mult, iaar facilitățile din școală ppot deveni supraaglomerate pentru activitatea simultană
s
a
elevilor d
din mai multte schimburi.

39. Cu ttoate că sup
praaglomerarea nu reprrezintă o pro
oblemă majoră în Româânia, acest fenomen
f
predomiină în unitățțile din med
diul urban și în cele de învățământ
î
secundar. D
Din totalul șccolilor din
mediul u
urban, 14,5%
% dispun de
e o capacitatte insuficien
ntă în compa
arație cu 8,88% dintre șccolile din
mediul rrural. Pe de altă
a parte, un procent ri dicat al școlile din mediu
ul urban (466%) dispune de
d spațiu
excedentar în raporrt cu număru
ul elevilor înnscriși. Școlille cu capacittate excede ntară se reggăsesc cu
precădere în zonele rurale unde
e 62,6% dintrre școli (aproximativ dou
uă din trei) ddispun de sp
pații mult
prea maari. În acelaași timp, fen
nomenul su praaglomerăării este ma
ai larg răspâândit în uniitățile de
învățământ secundar: doar 14% dintre unitățțile de învățăământ secun
ndar și 2,4% ddintre școlile
e primare
de o capacittate insuficie
entă. Datele prezentate indică clar caracterul innadecvat (in
neficiența
dispun d
spațiilor) al infrastructurii care esste necorela tă cu actuale
ele tendințe demograficee.
40. Dateele analizei privind capa
acitatea școllii evidențiază că puțin peste jumăttate (56%) din
d elevii
români îînvață în școli supraaglomerate sauu supradime
ensionate. Astfel,
A
infrasstructura de educație
din Rom
mânia este inadecvată pe
entru un num
măr mare de
e elevi (peste
e 1,2 milioanne). Conform
m datelor
prezentaate în Tabelu
ul 9, 22% dintre elevi învaață în școli supraaglomerate. Pe de aaltă parte, 34
4% dintre
elevi (ap
proximativ un
nul din trei elevi)
e
învață îîntr‐o școalăă cu capacita
ate excedenttară. Doar 20
0% dintre
elevi învvață în școli cu valori ICSS cuprinse înntre 0,9 și 1,1
1 (cu o variație care nuu depășește 10% din
nivelul id
deal/optim al
a capacității). Harta 1 și Harta 2 ilusttrează distrib
buția școlilorr supraaglom
merate pe
teritoriul României în
î funcție de elevii însccriși; cu cât culoarea este mai înch isă, cu atât numărul
elevilor expuși fenom
menului este
e mai mare. Harta 2 ilusstrează diferrențele, incluusiv cazurile extreme
din Galați (unul dintrre județele cu
c cel mai riddicat procent de elevi expuși – pestee 60%) și Argeș (cu un
nivel sub
b 20%).

20

Hartta 1. Distribu
uția elevilor eexpuși fenom
menului de supraaglome
s
erare

Suursa: SIIIR, MEEN

Hartaa 2. Distribuțția elevilor expuși
e
fenom
menului de supraaglomerare cu eviddențierea cazzurilor
extreme

Sursa: SIIIR, MEN

41. Feno
omenul sup
praaglomerării nu se m
manifestă exclusiv
e
în zonele
z
urbaane, iar cap
pacitatea
excesivăă nu se regăssește exclusiv în școlile ddin mediul ru
ural. Totuși, probabilitateea de a studia în școli
supraagllomerate estte mai ridicată în cazul ellevilor din mediul
m
urban:: 23,8% dintrre elevii care
e studiază
în școlilee din mediul urban sunt expuși fenom
menului de supraaglome
s
erare compaarativ cu 18,5
5% dintre
elevii care studiază în
î școlile din mediul ruraal (aproximattiv unul din cinci).
c
În aceelași timp, 43
3% dintre
elevii din
n mediul rurral studiază în
î școli cu caapacitate exxcedentară comparativ ccu 28,7% din
ntre elevii
care stud
diază în școli din mediul urban. Avânnd în vedere
e diferențele privind num
mărul elevilo
or înscriși,
rezultateele sugereazză că utilizare
ea ineficienttă a spațiilorr din școli esste o problem
mă predominantă nu
doar la n
nivel naționaal, dar și în mediul
m
urban‐‐rural.

21

ă a spațiului din școli sse înregistre
ează și în
42. Diferențe semnificative privvind utilizarrea eficientă
d învățămâ
ânt. Fenomeenul supraaglomerării este
e
mai preezent în uniitățile de
funcție de nivelul de
omină în școlile primare. TTabelul 6 evidențiază
învățământ secundar, iar capacittatea excedeentară predo
ează școli su
upraaglomeraate deși 32,3
3% dintre
faptul căă 22,9% dintre elevii din ciclul secunddar frecvente
elevi stu
udiază în școli cu capacitate excedenntară în timp
p ce aproxim
mativ două trreimi dintre elevii din
învățământul primarr (66,8%) studiază în școl i supradimensionate.
43. ICȘ a fost calcullat și în cazu
ul grădinițellor: aprox. 40%
4
dintre grădinițe
g
disspun de o ca
apacitate
adecvatăă, aprox. 60% dispu
un de cappacitate excesivă, iar 3,7% dinntre grădiniițe sunt
supraaglomerate. În
n România exxistă un num
măr de 6.665 de grădinițe
e în care sunnt înscriși aprroximativ
380.000 de copii. O treime din
ntre aceste unități sunt amplasate
e în zonele urbane și deservesc
d
aproximativ două treimi din cop
piii înscriși. ÎÎn unitățile cu
c spațiu insuficient suntt înscriși aprroximativ
8% dintrre copii, iar grădinițele
g
cu
c o capacitaate excedenttară deserve
esc aproximaativ 41% dintre copiii
înscriși laa grădiniță. Capacitate
C
excesivă
e
existtă cu precăd
dere în unitățile din med iul rural (66,,7%) care
deservessc 7,4% dinttre copii. Aproximativ 400% dintre co
opii sunt însccriși în unităăți care dispun de un
spațiu ad
decvat (Tabeelul 7 și Tabe
elul 8)
Tabellul 7. Indicele capacitățiii școlii: proce
entul grădinițelor pe cattegorii
Capacitaatea

CCategorie ICȘȘ

Spațiu in
nsuficient (su
upraaglomerrare)

Procennt grădinițe
Total

U rban

Rural

ICS < 0,75

3,,7

5,7

2,7

Spațiu adecvat

0,775 ≤ ICS ≤ 1,2
25

37
7,8

550,9

30,6

Spațiu
u excedentarr (subutilizare)

ICS> 1,25

58
8,5

443,4

66,7

Suursa: SIIIR, MEEN

TTabelul 8. Ind
dicele capaciității școlii: pprocentul co
opiilor înscrișși în grădinițțe pe categorii
Proccent copii în scriși în grăd
dinițe
Capacitaatea
Cattegorie ICȘ
Total
Urbann
Rural
R
Spațiu in
nsuficient (su
upraaglomera
are)
ICCȘ < 0,75
7,9
9,2
5,4
Spațiu adeecvat

0,755 ≤ ICȘ ≤ 1,25
5

51,2

58,6

37,2
3

Spațiu excedentar (subutilizare
e)

ICCȘ > 1,25

40,9

32,2

57,4
5

Sursa: SIIIR, MEN

44. De aasemenea, re
ezultatele an
nalizei realizzate pe un eșantion de școli
ș
primaree pentru ace
est raport
corespund constatăărilor din analiza ICȘ. Săălile de clasăă din școlile din Româniia pot fi împ
părțite în
2
două caategorii: săli de clasă spațioase (approx.70–80m
m ), în clădirrile mai vecchi și sălile de clasă
standard
d, (50m2) în clădirile ma
ai noi. În cazzul respectărrii normei de
e maxim 25 de elevi înttr‐o clasă
primară,, suprafața ce
c revine unu
ui elev s‐ar iincadra rezonabil (2m2 per
p elev) în vvalorile identtificate în
studiul H
HEAD realizat în Marea Britanie
B
(aprroximativ 1,8
84m2). Vizitele în școlile pprimare din România
au evideențiat existeența sălilor de clasă ssupraaglome
erate, în carre numărul de elevi depășește
d
capacitatea maximă,, suprafața utilă
u per elev fiind de 1,63
3m2.
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45. Rezu
ultatele evalluării spațiilo
or de învăța re din școlile
e vizitate au
u evidențiat sspații foarte
e limitate
în proxim
mitatea sălillor de clasă, exceptând câteva săli de
d dimensiu
uni rezonabille și un num
măr redus
de biblio
oteci. Acest rezultat sub
bliniază impoortanța existenței facilită
ăților în sala de clasă. În
n general,
sălile dee clasă vizitatte aveau o formă
f
simplăă, dreptungh
hiulară și nu aveau spați i de recreere care să
permită profesorilorr să lucreze cu
c elevii pe ggrupe sau să realizeze acctivități de înndrumare ind
dividuală.
A fost ob
bservată exisstența câtorvva săli de infformatică (TIIC), însă acesstea păreau a fi destinate elevilor
din ciclul gimnazial. O recomand
dare în acest sens constăă în integrare
ea echipame ntelor TIC în
n sălile de
nform practicilor din alte
e țări.
clasă con
46. În ggeneral, rezu
ultatele evid
dențiază o ccapacitate inadecvată
i
a infrastruccturii de edu
ucație în
raport ccu evoluțiile demograficce, situație ppersistentă la diferitele niveluri de învățământt niveluri
diferite și în funcție
e de mediul urban‐rural.. Conform re
ezultatelor analizei, 57,8 % dintre șco
oli dispun
nd unul din trei elevi. În
n același tim
mp, 22% dinttre elevi sun
nt expuși
de capacitate excesivă, deservin
fenomen
nului de sup
praaglomerarre și capacittății insuficie
ente, limitând astfel proccesul didactic. Acești
factori sunt importanți în lua
area decizii lor privind alocarea fondurilor ppentru invesstițiile în
infrastru
uctura de ed
ducație. ICȘ evidențiazăă existența diferențelor în capacitaatea școlilorr la nivel
național care trebuiie abordate în cadrul innvestițiilor în
n infrastructtura de eduucație. Acestt obiectiv
area școlilorr supraaglo
omerate pe baza unuui proces decizional
d
poate ffi atins prin prioritiza
multidim
mensional.
47. Acceesul elevilorr cu dizabilități fizice este limitatt: aproximativ jumătatte dintre șccolile din
Româniaa nu facilite
ează accesul persoaneloor cu dizabillități fizice. Aproximativv 4.600 dintre școlile
primare și secundarre din Româ
ânia – sau 447% din cele
e 9.786 de școli înregistrrate în SIIIR – nu au
rampă d
de acces. În Figura 3 estte prezentat procentul școlilor
ș
cu ra
ampă de accces, la nivel de județ.
Astfel, în
n Vâlcea sunt cele mai nu
umeroase șccoli dotate cu
u rampă de acces
a
(76%);; cu toate acestea, 40
din cele 168 de școli din acest ju
udeț nu au ddotări pentru
u elevii cu dizabilități fizzice. Pe de altă parte,
78%, resspectiv 74% dintre școlile din județeele Caraș‐Sevverin și Mureș nu au dootări corespu
unzătoare
a este inadeecvată în ma
care să ffaciliteze acccesul elevilo
or cu dizabili tăți fizice. Accesibilitate
A
ajoritatea
zonelor rurale: 37% din
d totalul șccolilor din m ediul rural nu au rampă de acces în ccomparație cu
c 10% în
mediul u
urban.
emele menționate anterrior, legislația existentă cu privire l a accesul elevilor cu
48. Pe lâângă proble
nevoi sp
peciale este inadecvată și nu perm
mite luarea unor
u
decizii informate pprivind investițiile în
infrastru
uctura de ed
ducație. Hotă
ărârea de Guuvern nr. 21
1/2007 stipullează că fieccare școală trebuie să
Hotărârea de Guvern
fie accessibilă tuturorr elevilor, incclusiv celor ccu nevoi speciale. Cu toa
ate acestea, H
nu cupriinde o definiție clară a nevoilor
n
specciale. În pluss, datele colectate de M
MEN vizează existența
unei singgure rampe de acces, fărră a mai lua îîn consideraare celelalte intrări, clădiiri sau etaje ale școlii.
În acestt sens, elaborarea unei legislații mult mai detaliate este
e
importaantă. Accessibilitatea
infrastru
ucturii școlarre din Româ
ânia ar trebbui să fie exxtinsă pentru
u a cuprindee toate dimensiunile
infrastru
ucturii fizice (inclusiv rampe de accces, dar fărăă a se limita
a la acestea ) necesare accesului
elevilor ccu nevoi speeciale.
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Figura 3.
3 Unități de îînvățământ fără rampă de acces
procent școli pe județe
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Suursa: SIIIR, MEEN

49. Apro
oximativ 12%
% dintre șco
olile din Rom
mânia au cell puțin o sală de clasă ddotată cu mobilier în
stare prrecară. Se în
nregistrează totuși variaații importan
nte la nivelu
ul județelor. În județele
e Bistrița‐
Năsăud și Giurgiu, peste 20% din
ntre școli au cel puțin o sală de clasă
ă dotată cu m
mobilier de o calitate
necoresp
punzătoare, în timp ce în Brăila mai puțin de 5%
% dintre școli au mobilie r în stare precară. Se
înregistrrează o serie de diferențe
e între școlil e din mediul urban și rural: 11% dinttre școlile diin mediul
rural și 116% dintre șccolile din me
ediul urban aau cel puțin o sală de classă cu mobilieer precar. Dim
minuarea
procentu
ului numărull de școli cu mobilier pre car ar putea să fie efectu
ul faptului căă MEN a implementat
în ultimii 15 ani do
ouă inițiative
e privind do tarea cu mo
obilier a unităților de înnvățământ: Proiectul
pentru ÎÎnvățământ Rural,
R
finanțat de Bancaa Mondială și
ș derulat în perioada 20003–2009 și proiectul
de achiziționare de mobilier
m
pentru crearea uunei clase prregătitoare în
n toate școli le primare, derulat
d
în
2012.
ământ dotatee cu mobilie
er școlar de calitate
c
necoorespunzătoa
are
Figgura 4. Unităăți de învăță
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Procent școli pe județe
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Sursa: SIIIR, MEN
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50. În p
peste 5% din
ntre școlile din Români a, cel puțin
n 50% dintre
e sălile de cclasă sunt dotate
d
cu
mobilierr în stare pre
ecară. O dife
erență semn ificativă apare între unitățile în care una sau dou
uă săli de
clasă au mobilier preecar și unitățțile în care m
majoritatea sălilor de classă sunt dotatte cu mobilie
er precar.
Astfel, d
datele relevăă că peste 330.000 de eelevi învață în
î școli care
e nu sunt dootate adecva
at pentru
asigurareea unui med
diu de învățare propice.3
bilierul din ssala de clasă
ă sunt stipulate în Hotăărârea de Gu
uvern nr.
51. Regllementările privind mob
1955 pentru aprobarea Normelo
or de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, eeducarea și instruirea
copiilor și tinerilor. Conform accestor preve deri, mobilie
erul școlar ar
a trebui să ffie suficient,, adecvat
grupei d
de vârstă a copiilor
c
penttru facilitareea dezvoltării fizice a co
opiilor și să corespundă scopului
stabilit. Este importtant de men
nționat că auutoritățile lo
ocale sunt re
esponsabile pentru furn
nizarea și
mentelor din sălile de classă, deseori pe
p baza sprijinului acordaat de părinții elevilor.
întrețineerea echipam
52. Vizittele realizatte în școlile primare evvidențiază fa
aptul că mo
obilierul eraa dispus pe rânduri,
inclusiv îîn sălile de clasă
c
cu suprrafațe mari, fără a se organiza zone de învățaree în grup. În principiu,
p
școlile din România dispun
d
de o suprafață m are pe fiecare elev, deși existența claaselor cu peste 25 de
nduce la supraaglomerarrea spațiului.. Cu mici exccepții, în sălile de clasă viizitate, mobiilierul era
elevi con
dispus p
pe rânduri, orientate
o
sprre tablă. Nu există zone de învățare care să sprrijine adopta
area unor
abordării pedagogicee diferite, acceastă consttatare fiind valabilă
v
chiar și în cazul sălilor de clasă care
dispuneaau de un sp
pațiu genero
os. În fapt, ppractica curentă observată în astfeel de spații constă
c
în
mutareaa mobilierulu
ui către tablă
ă, lăsând astffel un spațiu neutilizat în
n partea din spate a sălii de clasă.
Cadrele didactice au
u motivat că elevii din sppatele clasei nu puteau vedea la tablăă. Configurația sălilor
de clasăă vine pe fo
ondul unei abordări
a
pe dagogice traadiționale, care
c
este înntărită de lip
psa unor
alternatiive privind spațiile
s
fizice
e. În plus, muulți profesorri au menționat necesitaatea dispune
erii sălilor
de clasă astfel încât elevii sa ben
neficieze de llumina naturrală din partea stângă (pplecând probabil de la
ipoteza că toți elevii sunt drep
ptaci). Aceasttă practică limitează mutarea mobbilierului, cu toate că
poate fi compensatăă prin utilizarrea unei sursse de lumină artificială de
e calitate și a jaluzelelor.
53. În șccolile primarre din Româ
ânia, combinnația între organizareă
o
simplă a săllilor de clasă
ă, nivelul
scăzut d
de personalizzare a spațiu
ului și lipsa m
mobilierului adaptat vârrstei copiilorr conduce la
a un nivel
e
scăzut de proprietatte asupra spațiului. Evaluuarea spațiilor de învățare din școlilee vizitate a evidențiat
că sălile de clasă nu sunt dotate cu mobilier adecvat vârrstei copiilor. Calitatea băăncilor și a scaunelor
s
este rezzonabilă, înssă, conform
m celor preccizate anterior, mobilierul este disspus pe rân
nduri, iar
dimensiu
unile acestuiia nu corespund vârstei ccopiilor. În școlile care fu
uncționează îîn schimburi, situația
prezentaată anterior ar putea fi explicată
e
pri n necesitate
ea asigurării unui mobilieer de dimensiuni mai
mari pen
ntru elevii mai
m mari, din ciclul gimnaazial, însă, în
n practică, acceastă situațție a fost obsservată și
în școlilee care nu fu
uncționează în
î schimburri. Mobilierul viu coloratt, adecvat coopiilor de vâ
ârste mai
mici, estte rar. În general, pervazu
urile ferestreelor erau situ
uate la o înălțime inaccessibilă copiilor.
54. În co
ontextul vullnerabilității României lla cutremure
e, o compon
nentă dedicaată evaluăriii riscului
seismic al clădirilorr unităților de
d învățămâânt a fost inclusă
i
în acceastă analiiză. Conform
m Reţelei
Europen
ne de Observare a Planificării Spaţiaale (ESPON)), cel mai înalt risc seis mic din Eurropa este
concentrrat în zonele din partea de sud‐esst a continentului, inclusiv în zone situate pe teritoriul
Greciei, Italiei și Rom
mâniei. Riscul seismic reeprezintă prrobabilitatea producerii unui cutrem
mur într‐o
3

Este imp
portant de meenționat că în SIIIR nu existtă date privind
d starea mobilierului din să lile de clasă pentru
aproximaativ 20% dintree unitățile de învățământ pprimar și secundar. De asem
menea, nu sunnt colectate in
nformații
privind m
mobilierul din alte
a spații de învățare
î
(de eexemplu în bib
blioteci și labo
oratoare).
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anumită zonă geogrrafică, într‐un anumit in terval de tim
mp și având o amplituddine peste un anumit
prag stabilit. Riscul seismic
s
este determinat de valoareaa de vârf a accelerației oorizontale a terenului
(PGA), caare reflectă accelerația
a
maximă
m
a terrenului resim
mțită la cutremur.
55. În Ro
omânia, pesste 42% dintre clădirile îîn care funcțționează șco
oli sunt ampllasate în zon
ne cu risc
seismic ridicat, iar aproximativ
a
o treime dinntre aceste clădiri
c
au fost construitee înainte de
e 1963. În
analiza sseismică a școlilor
ș
din România
R
s‐aa utilizat classificarea risccului seismicc stabilită de
e ESPON.
Conform
m acestei claasificări, clăd
dirile amplaasate în zone cu PGA cuprins
c
întree 0,24g și 0,4g
0
sunt
considerrate zone cu
u risc seismic ridicat. Școolile cu risc seismic ridicat sunt conncentrate în județele
Buzău, V
Vrancea, Prahova, Bacău, Galați și Dââmbovița. În
n cadrul analizei, au fost folosite trei variabile
pentru a evalua exp
punerea la riscul seism ic: amplasarrea clădirilor în care fuuncționează școlile la
nivelul u
unității administrativ‐territoriale (UA
AT); valoareaa PGA și anul construcțției. Actualu
ul cod de
proiectare seismică P100‐1/2013
P
3 include harrta zonelor PGA
P din România (Figura 5).
Figura 5. Harta
H
zonării seismice a României
R
cu valori PGA

Surssa: Cod de prooiectare seism
mică P100‐1/2013.

3.1.2

Existența ressurselor în in
nfrastructur a de educațiie

a de educație
e s‐a realizatt o analiză a spațiilor
56. În evvaluarea existenței facilităților în in frastructura
aferentee bibliotecilo
or, laborato
oarelor, săli lor de sporrt și a cone
ectării la Intternet. În România,
R
legislațiaa actuală staabilește cerin
nțele minim
me pentru de
erularea unei activități eeducaționale, precum
existența unui spațiu propriu destinat
d
bib liotecii sau a unui acorrd privind uttilizarea în comun a
biblioteccii de către mai multe unități
u
de în vățământ. Aceste
A
cerințțe sunt stipuulate în Hotă
ărârea de
Guvern nr. 21/2007
7. În același timp, studiiile internațiionale demo
onstrează st rânsa corela
ație între
existențaa și utilizareaa bibliotecilo
or și rezultateele elevilor (Roberson et al. 2005; Sm
mall et al. 201
10).
or analizate, bibliotecile sunt răspân
ndite inegal la nivelul șșcolilor din România.
R
57. Confform datelo
Una din
n zece școli primare este dotată cu bibliotecă. Bibliotecile predom
mină în unittățile de
învățăm
mânt secundaar, însă, cu toate acesttea, aproape
e 30% dintre
e acestea nuu dispun de
e această
facilitatee. În acest context,
c
dife
erența dintree mediul urrban și cel rural
r
este m
mult mai scăzută, dar
semnificcativă. Două din zece șco
oli din mediuul urban nu au
a bibliotecă
ă proprie, iarr în mediul rural doar
șase din zece școli au
u o bibliotecă (Tabelul 9)).
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Tabelul 9.
9 Existența bibliotecilor
b
îîn unitățile de
d învățămâ
ânt primar șii secundar
Fără biblioteecă

%

Cu bibliotecă

%

Total

Rural

2.487

94
4

156
1

6

2.643

Urban

260

88
8

34

12

294

Total în
nvățământ primar

2.747

94
4

190
1

6

2.937

Rural

1.668

39
9

2.654

61

4.322

Urban

357

13
3

2.322

87

2.679

Total învvățământ seccundar

2.025

29
9

4.976

71

7.001

Sursa: SIIIR, MEN

58. Lipsaa bibliotecillor are un impact ineggal asupra elevilor,
e
în principal daatorită unei rate de
participaare ridicate în
î zonele urb
bane și existtenței unui număr
n
dublu
u de școli în m
mediul rural. În total,
19% dintre elevii din
n România învață în școoli care nu su
unt dotate cu
c o biblioteecă. În cifre absolute,
ativ este de 5500.770.
numărull elevilor influențați nega
Tabe
elul 10. Proce
entul eleviloor români inffluențați de lipsa biblioteecilor
Fără bibliottecă

%

Cu bibliotecă

%

Total

Rural

78.660

92
9

6.746
6

8

85.406
8

Urban

11.552

82
8

2.507
2

18

14.059
1

Total în
nvățământ primar

90.212

91
9

9.253
9

9

99.465
9

Rural

269.5422

32
3

57
71.307

68

840.849
8

Urban

141.0166

8

1.539.155

92

1.680.171

Total învvățământ seccundar

410.5588

16

2.110.462

84

2.521.020

Sursa: SIIIR, MEN

59. Analliza la nivel dezagregat evidențiazăă diferențele
e dintre jud
dețe (Figura 6). În județele Alba,
Hunedoaara, Mureș și
ș Vaslui, sub 40% dintre unitățile din învățământul primar și ssecundar sunt dotate
cu biblio
oteci. Situațiaa este precară și în județțul Iași cu ce
el mai mare număr de șccoli, în care mai
m puțin
de jumătate (48%) din
d cele 448 de școli au propria bibliiotecă. La po
olul opus, în municipiul București
B
88% dinttre școli suntt dotate cu propria
p
bibliootecă, urmatt de Ialomița, Teleormann și Galați, un
nde peste
70% dinttre școli suntt dotate cu bibliotecă.
b
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Figura 6. Distribuția bibliotecilor
b
îîn unitățile de
d învățămâ
ânt primar șii secundar

Sursa: SIIIR, MEN

60. Pestte jumătate dintre unitățile de înnvățământ secundar
s
din România nu sunt dotate cu
laborato
oare, situație
e care are un impact neegativ asupra
a a peste 84
45.000 de eleevi. Legislația actuală
nu preveede obligativvitatea ca unitățile școl are să fie dotate cu lab
boratoare, înnsă școlile trrebuie să
dispună de un nivel adecvat de dotări
d
(echippamente) și resurse
r
care să sprijine aatingerea obiectivelor
program
mei școlare și ale procesului didactic.
61. Labo
oratoarele su
unt distribuiite inegal înttre mediul urban
u
și med
diul rural: 722% dintre unitățile de
învățăm
mânt secundaar din mediul rural nu dispun de un
u laboratorr de științe,, comparativv cu 30%
an. Astfel, peeste 3.000 de unități de învățământ secundar diin mediul
dintre unitățile din mediul urba
rural nu sunt dotatee cu laborato
oare (compa rativ cu 803 de unități de
d învățămânnt din mediu
ul urban).
Lipsa lab
boratoarelor are impact asupra
a
a 63%
% din totalul elevilor din mediul ruraal (și a 19% din totalul
elevilor d
din mediul urban)
u
(Tabellul 11).
Tabelul 11. Distribu
uția laboratooarelor în un
nitățile de învățământ seecundar

Unități de
învățământ

Elevi

Fără
ă laborator

%

Cu laborrator

%

Total
T

Ruraal

3.104

72

1.218

228

4.322
4

Urbaan

803

30

1.876

770

2.679
2

Tota
al

3.907

55

3.094
4

445

7.001
7

Ruraal

525.953
5

63

1.360.4
420

337

84
40.849

Urbaan

319.751
3

19

314.896

881

1.680.171

Tota
al

845.704
8

34

1.675.3
316

666

2.521.020

Suursa: SIIIR, MEEN
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Figura 7. Existența
E
și accesul
a
la labboratoare în
n unitățile de
e învățămân t secundar

Sursa: SIIIR, MEN

62. Distrribuția laboratoarelor în
î unitățile dde învățămâ
ânt secunda
ar este foartte diferită la nivelul
județelo
or (Figura 7). În județele cu
c un numărr mai mare școli, număru
ul de laboratooare de știin
nțe pare a
fi invers proporționaal, respectiv mai mic. Aceeastă situație
e ar putea re
eflecta modaalitatea de distribuire
a parte, în județul Ialo mița mai puțin de un sfe
ert dintre unnitățile de învvățământ
a resurseelor. Pe de altă
secundar sunt dotatte cu laboratoare din tootalul de 200
0. În contrasst, în județull Giurgiu aprroximativ
două treeimi din cele mai puțin de 100 de un ități de învățțământ secu
undar sunt dootate cu labo
oratoare.
Județul V
Vâlcea care are cel mai mare numărr de unități de
d învățământ secundar (285) dispune de cel
mai marre procent dee laboratoare
e (79%).
Figura 8. Distribuția
D
lab
boratoarelorr de științe în
î unitățile de
d învățămânnt secundar

Sursa: SIIIR, MEN
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63. Atelierele reprezzintă o resurrsă fundameentală pentru realizarea pregătirii prractice în unitățile de
învățăm
mânt profesio
onal și tehnic, însă acestt tip de dota
are lipsește în
î aproximattiv 20% dintre școlile
profesio
onale din România. Acea
astă lipsă aree impact asu
upra a aproximativ 18% din populația școlară
din ÎPT. La nivel național, 13% dintre școliile profesion
nale dotate cu ateliere dispun de un
u singur
atelier, sspațiu insuficcient având în
î vedere nu mărul de ele
evi și calificărrile oferite.
64. Pestte jumătate din școlile gimnaziale
g
ddin România
a și aproape toate școlilee primare nu
n dispun
de sală de sport. Deși
D
aproxim
mativ 71% di n școlile gim
mnaziale din
n mediul urbban au săli de
d sport,
majoritaatea celor din
n mediul rura
al nu dispun de această dotare.
d
La nivel de învățăământ prima
ar accesul
la sălile d
de sport estee foarte rar întâlnit,
î
chiaar și în mediu
ul urban (Tab
belul 12). Figgura 9 arată că școlile
primare și secundaree din județele Vaslui, Bootoșani și Vraancea, ca procente marii din număru
ul total al
unitățilo
or de învățăm
mânt, sunt foarte
f
prost dotate în ce
eea ce privește sălile dee sport, mai puțin de
20% din
n acestea avvând acces la o asemennea facilitate
e. Aceste re
ezultate ar ttrebui consid
derate în
contextu
ul literaturii de
d specialita
ate care dem
monstrează atât importan
nța educație i fizice în dezvoltarea
cognitivăă și fizică a elevilor,
e
cât și legăturile dintre educația fizică și rezultatele școlare (Sim
mms et al.
2014; Ericsson și Karlasson 2014; Sang‐Yeeob și Wi‐Yo
oung 2012). În Români a, programa
a școlară
prevede educația fizzică în învăță
ământul prim
mar (două ore pe săptăm
mână), în gim
mnaziu (dou
uă ore pe
săptămâână) și în liceu (o oră pe săptămână).
s
ălilor de spo rt în unitățile de învățăm
mânt primarr și secundarr
Tabelul 12. Existența să
Procent șșcoli
Școli
Cu sală de
e sport
Fără sală de sport
Rural
94
6
Învățțământ primar
Urban
86
14
4

Învățăământ secund
dar

Total
Rural

93
68

7
32
2

Urban
Total

29
53

71
1
47
7

Suursa: SIIIR, MEEN

Fiigura 9. Școli primare și ggimnaziale cu
c sală de sp
port, pe judeețe

Sursa: SIIIR, MEN
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65. Dateele arată că bibliotecile,, laboratoareele și sălile de sport se întâlnesc m
mai frecvent în
î școlile
amplasaate în zone mai
m dezvolta
ate, ceea cee înseamnă că elevii ace
estor școli bbeneficiază de
d dotări
mai bun
ne decât co
olegii lor din
n zone expuuse margina
alizării. Mai exact, existtă corelații statistice
semnificcative, negattive, între grradul de marrginalizare al
a unei zone în care estee amplasată școala și
existențaa laboratoarrelor (‐0,0701), a sălilor dde sport (‐0,0649) și a bibliotecilor (‐‐0,0516), adiică cu cât
marginalizarea este mai răspândită în zona reespectivă, cu
u atât sunt mai
m puține dootările de tip
pul acesta
în școli. Ceea ce înseeamnă și că există o proobabilitate mai
m mare ca elevii
e
din zonnele margina
alizate să
meargă la o școală care nu disspune de acceste dotări,, ceea ce lim
mitează preddarea și învvățarea și
accentueează efectelee condițiilor socio‐econoomice asupraa rezultatelorr elevilor.
66. Cu ttoate că 81%
% dintre șco
olile din Rom
mânia au acces la intern
net, acesta vvariază între
e județe.
Conform
m datelor, în anumite jud
dețe, peste o treime dinttre școli nu au
a acces la innternet: Vasllui (42%),
Hunedoaara (40%) și Mehedinți (3
33%). Pe de aaltă parte, to
oate școlile din
d municipiuul București și județul
Vrancea sunt conecttate la intern
net. 4La nive l național, 1.820 de școli nu au accees la internett, acestea
fiind am
mplasate predominant în
n zonele rurrale (1.665 din
d numărul total). În ttermeni relativi, 24%
dintre șccolile din meediul rural nu
u au acces la internet, comparativ cu doar 5% dinntre școlile diin mediul
urban.
Caracterul adecvat al utilităților din unitățile de
e învățământt
3.1.2.1 C
67. În an
naliza caractterului adecvvat al utilitățților din școlli, s‐a realiza
at o evaluaree a situației existente
e
privind ssursele de încălzire,
î
gru
upurile sanittare, sistemul de canalizare, sistem
mul de alime
entare cu
apă, sisttemul de co
olectare a gunoiului meenajer și auttorizația san
nitară. Cu tooate că lista
a nu este
exhaustiivă, componentele inclusse în listă coontribuie la realizarea
r
un
nei analize aample privind
d mediile
de învățțare. Fiecaree dintre ace
este componnente reprezzintă o resursă importaantă în eficie
entizarea
mediilorr de învățaree. De exemplu, temperattura din sala de clasă poa
ate influențaa nivelul de atenție
a
și
concentrrare al elevilor.
n România, ccu precădere cele din zo
onele rurale,, utilizează sobele
s
ca
68. Pestte un sfert din școlile din
principala sursă de încălzire.
î
2.1
197 de școli din Româniaa în care studiază un num
măr total de
e 228.420
de elevi (dintre care 17.000 de elevi în județuul Suceava șii 14.000 de elevi
e
în județțul Iași) nu au
u sisteme
centralizzate de încălzire. Datele relevă că 722% dintre șco
olile care se încălzesc
î
cu sobe sunt amplasate
în zonelee rurale, în special în zon
na Moldovei.. Aproximativv jumătate dintre
d
școlile din județele
e Vaslui și
Călărași se încălzescc cu sobe, situație cu im
mpact asupraa a peste 20
0% din totaluul elevilor din aceste
județe (FFigura 10). Aceste
A
rezultate trebuie aavute în ved
dere în proce
esul decizion al privind investiții în
infrastru
uctura de ed
ducație în co
ondițiile în caare temperaatura optimă
ă a mediuluii de învățare
e este de
18–20oC
C, ceea ce estte dificil de atins
a
prin utillizarea sobelor.

4

Trebuie menționat faaptul că datele
e disponibile îîn cadrul analiizei nu permit evaluarea unnor aspecte prrecum
de bandă, med
diile de învăța
are care benefficiază de aceaastă resursă și practici pedaagogice adecvvate
lățimea d
utilizării eeficiente a Internetului.
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Figuraa 10. Unități de învățăm ânt primare și secundare încălzite cuu sobe

Sursa: SIIIR, MEN

69. În ceea ce privvește condițțiile sanitaree, aproximativ 30% din
ntre școlile din Româniia nu au
grupuri ssanitare în incinta școlii, situație cu impact asup
pra unui num
măr de pestee 230.000 de elevi la
nivel națțional. În tottal, 2.220 de
e școli din Roomânia nu dispun
d
de gru
upuri sanitarre în incinta școlii, iar
diferențaa dintre med
diul urban și cel rural estte evidentă: 38% în rural și 7% în urbban. Aceste rezultate
sunt releevante în co
ontextul legă
ăturii dintre condițiile saanitare și deficiențele dee creșere (ca
are pot fi
cauzate de infecțiii bacteriene
e) (Chase 22016). Hotăărârea de Guvern
G
nr. 21/2007 stipulează
obligativvitatea existeenței grupurilor sanitare pe fiecare etaj,
e
ceea ce presupune ccă acestea trebuie să
fie în intteriorul școliii. Această ce
erință este cuu atât mai im
mportantă în cazul copiiloor de vârste mici și al
adolesceentelor.
70. Prob
blema lipseii grupurilor sanitare în interiorul școlii
ș
este pregnantă
p
înn zona Mold
dovei. În
județelee Vaslui și Botoșani,
B
ap
proximativ uunul din tre
ei elevi nu are
a acces laa grupuri sanitare în
interioru
ul școlii. În județele Vra
ancea și Tel eorman, ace
eastă proble
emă afectea ză aproape unul din
patru eleevi. Pe de alttă parte, în București,
B
Ilffov și Brașov se regăsește
e cel mai maare procent al
a școlilor
cu grupu
uri sanitare în
n interior (Figura 11).
Figuraa 11. Unități de învățăm
mânt care nu au grupuri sanitare
s
în innterior
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Sursa: SIIIR, MEN

71. Apro
oximativ 10%
% dintre unitățile de învvățământ priimar și secundar din Rom
mânia nu au
u acces la
un sistem de canalizare corespu
unzător. În jjudețele Succeava, Vrancea și Botoșaani, o școală din cinci
nu este conectată laa sistemul de
e canalizare5 Astfel, 915 școli nu au acces la un sistem de canalizare
c
nzător, 94% dintre acestea fiind ampplasate în me
ediul rural. Situația cea m
mai pregnanttă este în
corespun
județele Suceava și Iași.
I
Conform
m legislației ddin Româniaa, în cazul ine
existenței unnui sistem ce
entralizat
de canallizare, unitattea de învăță
ământ este oobligată să im
mplementeze
e un sistem propriu de colectare,
c
tratare șși evacuare a apei menaje
ere.
72. Apro
oximativ unaa din șase șccoli din Rom ânia nu are acces la o su
ursă autorizaată de alime
entare cu
apă, ceeea ce înseam
mnă că școalla nu este raacordată la un sistem central sau uutilizează apă dintr‐o
sursă neeautorizată. Aceste școli sunt conceentrate aproape exclusivv în zonele rrurale. Cu to
oate că în
toate județele existtă școli care
e nu dispun de o sursă de apă, acceastă situațție este freccventă în
județele Suceava (37
7%), Botoșan
ni (32%) și G
Giurgiu (26%). Astfel, jud
dețele cu cel mai mare număr
n
de
elevi exp
puși acestei situații sunt: Suceava (114.708 elevi, respectiv 14
4% din totaluul elevilor la
a nivel de
județ) și Botoșani (11
1.032 elevi, respectiv
r
17%
% din totalul elevilor la nivel
n
de județț).
73. Un sfert din unitățile de învățământt nu dispun
n de un serrviciu organnizat de colectare a
deșeurilor. În această situație se regăsessc aproximaativ o treime din școlille din mediul rural,
comparaativ cu doar 4%
4 în cazul școlilor
ș
din m
mediul urban
n. Dintre cele
e 2.289 de șccoli care nu dispun
d
de
un servicciu organizatt de colectarre a deșeuriloor, 95% suntt amplasate în
î mediul ruural. Aproxim
mativ 60%
din școlile din județeele Vaslui și Olt
O nu au sisttem de colecctare a deșeu
urilor, iar în jjudețele Mehedinți și
Dolj jumătate din șco
oli se află în această situaație.
74. Apro
oximativ 14%
% din școlile
e din Românnia funcționează fără au
utorizație saanitară; cauzzele unei
astfel dee situații pot fi: lipsa un
nui sistem addecvat de alimentare cu
u apă și/sauu încălzire, precum
p
și
lipsa gru
upurilor saniitare adecvate. Similar ccelor mențion
nate anterior, școlile fărăă autorizație
e sanitară
sunt, pro
oporțional, mai
m numeroa
ase în mediuul rural comp
parativ cu mediul urban.. În mediul rural,
r
una
din cincii școli nu aree autorizație
e sanitară, c omparativ cu
c o școală din
d douăzecii în mediul urban.
u
La
nivel națțional, analizza realizată pe
p județe evvidențiază o imagine neuniformă (Figgura 12); mai mult de
jumătatee din școlile din județele Vrancea și SSuceava nu au
a autorizație
e sanitară, înn timp ce toa
ate școlile
din județțele Brașov și
ș Sibiu au au
utorizație sannitară.

5

Noțiuneea de canalizare cuprinde aici racordareaa la rețeaua ce
entrală de can
nalizare, o uniitate descentrralizată de
tratare a apei sau o fossă septică autorizată.
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Figura 122. Racordare
ea la sistemu
ul de canalizzare, colectarea gunoiulu
ui menajer șii autorizație
e sanitară

Suursa: SIIIR, MEEN

Casseta 2. Calitaatea luminii și a aerului îîn școlile primare din Ro
omânia: rezuultatele vizite
elor
Analiza spațiilor de învățare din școlile priimare din România rele
evă faptul căă lumina na
aturală în
sălile dee clasă este limitată, în
n ciuda dim
mensiunii rezzonabile a ferestrelor. ÎÎn general, o lumină
naturală bună repreezintă o cara
acteristică ppozitivă a de
esignului sălii de clasă, ccu condiția să nu fie
excesivă. În școlile vizitate,
v
suprrafață vitratăă reprezentaa în medie 21%
2
din suprrafața utilă a sălii de
clasă, accest nivel fiin
nd rezonabil raportat la vvaloarea de referință de 20%. În cazuul uneia dinttre școlile
vizitate, clădirea șco
olii fusese extinsă, iar aceest nou corp
p avea geamuri neobișnuuit de mici, suprafața
s
vitrată rreprezentând
d doar 10% din suprafa ța utilă. Sălile de clasă incluse în eeșantion prezentau o
repartiție egală din punctul
p
de vedere al disppunerii/orien
ntării. Sălile de clasă orieentate către est, sud‐
est sau ssud beneficiau de lumina directă a ssoarelui în cursul dimine
eții. În generral, jaluzelele
e erau de
calitate m
medie, deși, în anumite școlile
ș
se fol oseau perde
ele. În anumiite săli de claasă, jaluzelelle păreau
a fi folossite frecventt, însă în mu
ulte dintre șccoli părea căă jaluzelele, și
ș în special perdelele, stăteau în
permaneență închise/trase. Așad
dar, în ciudaa suprafeței vitrate rezonabile, voluumul luminii naturale
care intra în sala de
d clasă era deseori seever obstrucționat, gene
erând astfel utilizarea intensă a
iluminatului artificial.
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Calitateaa observată a aerului din
n școlile din România esste precară. În
Î ciuda fapttului că școlile sunt în
general dotate cu ferestre
f
funccționale, măăsurătorile re
ealizate la fața locului aau reliefat o calitate
extrem d
de precară a aerului, prractic în toatte sălile de clasă.
c
O mettodă indirecttă pentru măsurarea
m
calității aaerului este nivelul CO2; pragul stab ilit pentru o calitate bun
nă a aerului îîn școli este de 1.000
ppm, deeși s‐a sugeraat și utilizarea unui prag de 1.500 pp
pm. Valoarea medie a CO
O2, pentru to
oate sălile
de clasă observate, a fost de 3.0
021 ppm. În cele trei șco
oli vizitate în București, ccu o excepție
e, valorile
măsurate au fost uniiform distribuite în intervvalul 2.300‐5
5.300 ppm.
În cele d
două școli din
d Brașov, valorile
v
înreggistrate au fost
f
tot ridiccate, încadrâându‐se în intervalul
i
1.500‐2.500 ppm, fiind însă ma
ai scăzute deecât în Bucu
urești. Aceste niveluri riddicate de CO
O2 indică
existențaa unei calităăți precare a aerului, iaar această siituație reduce în mod ssever capaciitatea de
concentrrare a copiilor, influențțându‐le neggativ capacittatea de învvățare. Într‐aadevăr, literratura de
specialitate prezintăă date clare privind imppactul negatiiv direct al calității
c
preccare a aerulu
ui asupra
elevilor, respectiv assupra memoriei vizuale șși capacității de recunoaștere a cuvinntelor; de assemenea,
un nivel al CO2 de peeste 500 ppm
m reduce perrformanțele elevilor în re
ealizarea sarccinilor menta
ale.
Calitateaa necorespu
unzătoare a aerului păreea a fi cauzzată de o se
erie de factoori, precum calitatea
ferestrelor și utilizaarea sisteme
elor de aer condiționatt, respectiv dependențaa de aceste sisteme.
Școlile p
prezentau un
n amestec de
e ferestre baatante mai ve
echi, din lem
mn și ferestree mai noi, din PVC. În
general, starea feresstrelor era bună, însă, paaradoxal, ferrestrele mai noi pot limitta ventilarea, întrucât
au tendința de a see închide eta
anș. Într‐un număr desttul de mare de cazuri, mânerele fe
erestrelor
fuseserăă înlăturate, probabil din
n raționameente legate de
d sănătate și siguranțăă, cu consecința unei
contribu
uții suplimen
ntare la agravarea probleemei privind
d ventilarea. În același tiimp, în multte cazuri,
școlile fu
uncționau în clădiri cu mai multe eta je, fiind dotaate cu un număr redus dde ieșiri către
e exterior
și de corridoare sigurre în interiorr, ceea ce geenera un volum de aer îmbâcsit în innteriorul clădirilor. În
școlile care funcțion
nau în două schimburi, spațiile erau
u utilizate în
ntr‐un mod ffoarte conce
entrat. O
parte din
ntre cazurilee cele mai grrave în privinnța calității precare
p
a ae
erului au fostt observate în școlile
care folo
oseau sistem
me de aer co
ondiționat, pprobabil din cauza faptului că professorii presupuneau că
mijloaceele mecanicee de ventilare asigură im
mplicit și caalitatea aerului. În cazull uneia dintre școlile
vizitate, a fost iden
ntificată utiliizarea aerul ui condițion
nat în doar două săli dde clasă, am
mbele săli
prezentâând un nivel al CO2 de pe
este 5.000 pppm. Se pare că la nivelul cadrelor diddactice se ma
anifestă o
reținere majoră cu privire
p
la descchiderea fereestrelor.

75. Grăd
dinițele din mediul urrban prezinntă condiții mai bune privind acccesului la utilități,
comparaativ cu grădiinițele din mediul
m
rural. 24% din grăădinițele din mediul rura l sunt dotate
e doar cu
grupuri ssanitare în exterior, comparativ cu 7%
% din mediu
ul urban. În plus, încălzireea cu sobe se
e practică
în 30% d
din grădinițele din mediu
ul rural, com
mparativ cu 6%
6 înregistrat în cazul grrădinițelor diin mediul
urban. D
De menționaat că 10% diin grădinițelee din mediu
ul rural nu au acces la o sursă auto
orizată de
alimentaare cu apă sau niciun fel de sursă d e apă, pericclitând sănătatea copiilo r de vârste mici care
frecventtează aceste unități.
76. Utilitățile și tip
pul de infrastructură, pprecum grup
purile sanita
are în interrior și racorrdarea la
sistemull centralizatt de canalizzare, sunt coorelate pozitiv cu rezu
ultatele elevvilor (Tabelu
ul 13). În
Româniaa, existența racordării la
a un sistem
m central de canalizare este corelattă în mod pozitiv
p
cu
performanțele elevilor, măsurate
e prin rezultaatele obținute atât la eva
aluarea națioonală la clasa
a a VIII‐a,
cât și la eexamenul dee bacalaurea
at (corelații dde 0,1518 și respectiv 0,1
1305). Similaar, utilizarea exclusivă
a grupurrilor sanitaree din exterio
orul școlii esste corelată negativ cu rezultatele
r
oobținute la evaluarea
e
națională a elevilor la clasa a VIII‐a.
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T
Tabelul
13. Corelațiile
C
înntre utilități și performan
nțele eleviloor
Rezultate lla evaluarea națională

Rezultaate la bacala
aureat

Grupuri sanitare în exterior
e

‐0,1304**

Neesemnificativv

Racordarea la sistem
mul
central d
de canalizaree

0,1518**

0,1305**

Notă: ** sttatistic semnifficativ la 5%

77. Existtă o puternică corelație între graduul de marginalizare al UA
AT‐urilor în care sunt am
mplasate
școlile șși caracterul adecvat al
a utilitățilorr din infrasstructura șco
olară. Existăă o relație statistică
puternicc negativă, între
î
gradul de marginnalizare al UAT‐ului în care este amplasată școala și
conectarrea acesteia la sistemul de încălziree centrală saau la cel de canalizare ((Tabelul 14). În plus,
gradul de marginalizare al unei zone este correlat pozitiv (semnificație
e statistică) ccu prevalențța școlilor
care nu au grupuri sanitare în intterior. Acestte corelații re
espectă idee
ea conform ccăreia cu cât este mai
ridicat ggradul de maarginalizare al
a unei zonee, cu atât estte mai răspâ
ândit fenom enul. Analiza datelor
relevă căă școlile caree nu dispun de
d un nivel aadecvat al utilităților suntt cele amplaasate în zone
ele rurale,
sau suntt concentrate în două re
egiuni ale țărrii (nord/norrd‐est și sud‐‐vest). Aceasstă analiză sugerează
că elevii care mergg la școli din
d zone m
marginalizate (urbane sa
au rurale), adică cei din
d medii
socioeco
onomice săraace, sunt și mai dezavanntajați din caauza calității slabe a utillităților din școlile
ș
pe
care le frrecventează.
Tabelul 14. Corelațiile
C
dintre gradull de margina
alizare al zonei și utilitățiile din școală
ă
Școli cu încălziree
Școlii cu grupuri
Școoli conectate
e la
centrală
sanitare în exterio
or
sistem
mul de canallizare
Gradul de
‐0,0473**
0,122**
0
‐0,0952**
marginalizare al zo
onei
Notă: ** seemnificație staatistică la 5%

3.1.2.2 C
Cadrele didaactice
78. Dateele privind cadrele
c
dida
actice din Roomânia au fost analizate pentru a furniza info
ormațiile
necesaree pregătirii SMIE.
S
Datele
e privind cad rele didacticce se referă la
l școlile cu ppersonalitate juridică
și provin
n din baza dee date Edusal, care stochhează date le
egate de resu
ursele umanee ale MEN. De
D aceea,
analiza p
prezentată în
î această su
ub‐secțiune acoperă excclusiv școlile cu personaalitate juridiccă (6.054
școli). In
nformații privvind înscrierea elevilor ( din SIIIR) și numărul de cadre didacttice și caractteristicile
lor (din Edusal) au fost
f
utilizate
e simultan înn analiză pen
ntru a determina numărrul de elevi pe cadru
didactic..
79. Așa cum era de așteptat, ca
adrele didacttice sunt cea
a mai mare categorie dee personal din școlile
române (77%). Resttul personalu
ului include îngrijitori (1
11%), person
nal pentru înntreținere și reparații
(5%), peersonal adm
ministrativ (3
3%) și secreetariat (2%) (Figura 13)). Aproximattiv 20% din
n cadrele
didacticee sunt perssonal angaja
at cu normăă redusă. Acest
A
tip de
e angajare iimplică aran
njamente
cuprinzâând un număăr diferit de ore de lucruu pe săptămâână; majorita
atea cadreloor didactice cu
c normă
redusă lucrează maii puțin de pa
atru ore pe zi (13% din total), iar o minoritate llucrează întrre cinci și
șapte ore pe zi (6% din
d total). 81% din cadrelle didactice lucrează cu normă
n
întreaagă.
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Figura 13. Profilul perrsonalului din școlile din
n România

SSursa: EDUSA
AL
Notă: Graficul
G
din stâânga include doar
d
cadrele didactice
d

80. Apro
oximativ 85
5% din toate
e cadrele ddidactice din
n România au absolvitt facultatea,, inclusiv
cursurilee doctorale, în vreme ce
e 15% din peersonal a abssolvit doar liceul. Deși ccalitatea sau eficiența
unui cad
dru didactic este greu de măsurat, m
majoritatea cercetărilor empirice suubliniază că parcursul
academiic și anii de experiență
e
ai cadrelor di dactice suntt elemente care prezic caalitatea procesului de
predare.. Analiza de mai jos arattă că în Rom
mania, aproxximativ 55% din toate caadrele didactice au o
diplomă de licență și
ș au experie
ență consideerabilă de prredare (cincii sau mai m ulți ani). Alțți 30% au
diplomă de licență, însă sunt re
elativi noi înn această pro
ofesie, cu mai
m puțin de cinci ani experiență.
Cadrele didactice caare au doarr diplomă d e bacalaure
eat și mai puțin de cincci ani de exxperiență
profesională reprezin
ntă 6% din to
otal. (Tabeluul 15).
Taabelul 15. Ca
alificările caddrelor didacttice în școlile
e din Românnia
Parrcursul educa
ațional
Ani de experiențăă

Diiplomă de baacalaureat
(%
% din cadrelee didactice)

Diplomăă de licență
(% din cadreele didactice
e)

Cinci ssau mai mulțți

9.1

554.5

Mai p
puțin de cincci

6.1

330.4

Surssă: EDUSAL și SIIIR.

81. Num
mărul de elevi
e
pe ca
adru didacttic în Rom
mania, deși scăzut connform stan
ndardelor
internațționale, este mai ridicat decât în țărrile învecinatte din Europ
pa de Est și m
mediile regio
onale din
Europa C
Centrala și de
d Est pentru toate niveelurile de învvățământ. La
a nivel inter național, numărul de
elevi pe cadru didacttic este un in
ndicator obișșnuit de măssurare a condițiilor de prredare și învvățare din
școli, și aarată dispon
nibilitatea rellativă a cadrrelor didacticce, una dintrre cele mai im
mportante informații
educațio
onale. Se calcculează împă
ărțind număărul de elevi la numărul de
d cadre diddactice dintr‐‐o școală,
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personalul școlii fiind inclus doa
ar dacă este implicat în procesul
p
edu
ucațional.6 CConform literraturii de
specialitate, cu cât e mai scăzut numărul dee elevi pe cadru didactic, cu atât meediul de învățare este
mai propice, în speccial la materriile complexxe, precum fizica, matem
matica și chhimia (Carl șii Krueger
Acest raport este
e deseori folosit pent ru a repreze
enta dimensiunea clasei, clasele mai mici fiind
1996). A
considerrate în gen
neral mai benefice
b
peentru elevi, deoarece aceștia se bucură de
e atenția
individuaalizată a cadrelor didactice (Smith 20011).
mărul de elevvi pe cadru didactic varriază în funcțție de nivelu
ul educaționnal în Român
nia, de la
82. Num
11,4% în
n școlile gim
mnaziale la 14,6% în grăddinițe. În ace
eastă analiză
ă, aceste rapporturi sunt agregate
pentru a indica difeerențele me
edii pe țară pentru toate nivelurile
e educaționaale. Media națională
n
pentru îînvățământ pre‐primar
p
și
ș secundar superior estte aproape de
d 15 elevi pe cadru didactic cu
normă în
ntreagă (Figu
ura 14). Învățțământul gim
mnazial și șco
olile profesio
onale au maii puțini elevi pe cadru
didactic,, în medie 11,4 și, respectiv, 13,22. Aceste re
ezultate suntt în conform
mitate cu alte surse
statisticee internațion
nale. UNESCO
O prezintă uun raport sim
milar între nu
umărul de el evi și cadre didactice
pentru șșcolile gimnaaziale (11:1) și unitățile dde învățămân
nt secundar superior (144:1) pentru același
a
an
7
(2014). P
Pentru grădinițe raportu
ul nu diferă ccu mult, fiind
d 16:1 în ana
aliza UNESCO
O. Raporturrile medii
în Europ
pa Centrală și
ș de Est sun
nt mai mici decât în Rom
mânia pentrru învățămânntul preșcola
ar (10:1),
învățământ secundaar inferior (1
11:1) și învăățământ seccundar superior (13:1). În Ungaria, raportul
acesta eeste de 13:1
1 pentru învă
ățământul ppreșcolar, 10
0:1 pentru în
nvățământull secundar inferior și
12:1 pen
ntru învățăm
mântul secund
dar superior .8
Figura 14. Raportul mediu națioonal elevi‐pro
ofesor pe niv
veluri de învvățământ

Surssă: EDUSAL și SIIIR.
Notă: Șco
olile primare cu
c personalita
ate juridică dinn România sunt puține la număr, prin urrmare nu suntt incluse în
acest grafic.
6

Cadrelee didactice ecchivalente cu normă întreeagă includ personalul
p
did
dactic cu norm
mă întreagă și cadrele
didactice cu normă red
dusă luate în calcul
c
în funcțție de norma zilnică
z
de lucru.
7
Aceste informații sun
nt preluate din baza de daate a UNESCO
O (rata elevi–profesor pe nnivel educațio
onal). Rata
Î nu este prrezentată în baaza de date UNESCO.
U
elevi‐proffesor pentru ÎPT
8
Ibid.
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83. Analliza raportu
ului elevi–prrofesor în jjudețele din
n România reflectă differențe regionale și
diferențe între unităățile de învă
ățământ urbaane și rurale
e. Pe de altă parte, județțul Ilfov are în medie
unul dintre cele maii ridicate rap
porturi elevi––profesor, pentru toate nivelurile edducaționale. Raportul
osebit de rid
dicat în învățțământul pree‐primar, 20
0:1. Județul Ilfov
I
are de asemenea un
u raport
este deo
ridicat în
n învățămân
ntul secundar inferior și școlile profe
esionale, cu un număr dde 18 elevi pe cadru
didactic,, în medie. Pe
P de altă pa
arte, Covasnna, Caras‐Sevverin si Harg
ghita au un rraport elevi–
–profesor
semnificcativ mai micc în medie. Variațiile
V
aceestui raport pe
p județ și pe nivel educcațional suntt ilustrate
în Figuraa 15.
1 Raportul elevi‐cadre didactice pe
e județ după
ă nivelul eduucațional
Figura 15.

Surssă: EDUSAL și SIIIR.

Surssă: EDUSAL și SIIIR.
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Surssă: EDUSAL și SIIIR.

Surssă: EDUSAL și SIIIR.

84. Majo
oritatea școlilor de învățțământ secuundar inferio
or și superior din zonele urbane au un
u raport
elevi‐cad
dre didactice
e mai mare decât
d
cele d in zonele rurale. În plus,, raporturile elevi‐cadre didactice
din mediul rural sunt mai variate
e decât cele din mediul urban.
u
În gen
neral, mai puuțin elevi sun
nt înscriși
în școlilee din mediul rural, în timp ce școlille din mediu
u urban suntt mai predisspuse suprap
populării.
Zonele u
urbane din Illfov au cele mai ridicatee rate în școllile de învăță
ământ secunndar inferiorr (21:1) și
secundar superior (2
20:1), așa cum
m se arată m
mai sus.
85. Situaația este diferită în grăd
dinițe și învăățământ proffesional, und
de raportul eelevi‐cadre didactice
din med
diul rural estte mai ridicat decât în m
mediul urban
n în câteva ju
udețe, probaabil datorită
ă faptului
că existăă puține unități de acest tip în zonnele rurale. În nouă județe în care există grădinițe și în
mediul u
urban și în ceel rural, rapo
ortul elevi‐caadre didacticce este mai ridicat în uniitățile rurale
e decât în
cele urb
bane, în med
die. Grădinițele din judeețul Dâmbovvița din zona
a rurală au ccel mai ridicat raport
elevi‐cad
dre didacticee (28:1). Raportul în unittățile care offeră învățământ profesioonal din zone
ele rurale
40

din judeețe precum Brașov,
B
Meh
hedinți, Vranncea și Ilfov este mai ridicat decât înn școlile profesionale
din zonaa urbană.
entru reduce
erea părăsiriii timpurii a școlii
3.1.2.3 Programe pe
R
se implemente
ează progra
amele ”A dooua șansă”,, oferind
86. Din 2004, în șccolile din România
învățăm
mânt primar și
ș secundar inferior
i
ca allternativă pe
entru elevi, indiferent d e vârstă și de
d mediul
socio‐ecconomic de proveniență
p
care nu au aabsolvit acesste două niv
veluri educațționale. În an
nul școlar
2015/20016, program
mele ”A dou
ua șansă” aau fost desfășurate în 278
2 de școlli din toate județele
Românieei, reprezenttând 0,2% din unitățile dde învățămân
nt primar și 3,4% din un itățile de învvățământ
secundar inferior. Prrogramele ”A
A doua șansăă” au de dou
uă ori mai mulți
m
elevi însscriși în învățământul
secundar comparativ cu cel prim
mar. Aproappe o treime din școlile care oferă accest tip de programe
p
funcționează în mai multe schim
mburi, lucru care indică o nevoie rid
dicată de sp ații de curs pentru a
face possibilă implem
mentarea programului. Acceste constatări sunt pre
ezentate mai jos, în Tabelul 16.
87. Num
mărul beneficiarilor acesstor program
me a crescutt cu aproxim
mativ 50% înntre 2014 și 2016. În
2016, 122.113 de eleevi au benefficiat de aceest program, majoritatea
a mergând laa școli urbane (79%)
(Tabelul 16). Principaalele caracte
eristici ale ac estui tip de program
p
incllud:
 flexibilitaate, pentru a permite elevilor să își îndeplinească obligaațiile professionale și
familialee;
 recunoașterea pregătirii anteriooare, în cad
drul învățăm
mântului form
mal, non‐formal sau
informall;
 abordării inovatoare
e, inclusiv înnvățarea mo
odulară, utilizarea sisteemului de credite
c
și
procese de învățare personalizatte
 parcurs flexibil;
f
 certificare pentru co
ompetențe dee nivel 2.
Tabelul 16
6. Programe le a doua șansă: școli și beneficiari
Număr dde elevi

Școli
Amplassare

Ofe
eră programe
ea
doua șansă

Douăă schimburi

Învățământ
Primar

Învvățământ
Seecundar

Total

Ruraal

89

15

865

1.734

2.599

Urbaan

189

34

3.206
6

6.308

9.514

Tota
al

278

28

4.071
1

8.042

12.113

Suursa: SIIIR, MEEN

88. Num
mărul de ben
neficiari ai acestor
a
proggrame de re
educere a părăsirii
p
timppurii a școliii variază
semnificcativ de la județ la jude
eț. Figura 166 și Figura 17
1 arată că, în timp ce județe Hune
edoara și
Constanțța au mai mult
m de 900 de
d elevi însccriși, altele precum
p
Vaslu
ui și Sălaj auu mai puțin de 60 de
elevi însccriși în progrramele a dou
ua șansă.
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Figura 16. Disstribuția ben
neficiarilor pprogramelor ”A doua șan
nsă” pe județț și amplasare

Suursa: SIIIR, MEEN

ura 17. Distribuția benefficiarilor proogramelor a doua
d
șansă pe
p județ și nnivel educațional
Figu

Suursa: SIIIR, MEEN

89. Acesste program
me sunt eligibile pentruu fonduri eu
uropene, în Programul Operaționa
al Capital
Uman, A
Axa Prioritară 6 – Educație și comppetențe. Fondurile pot fi utilizate ppentru a imp
plementa
program
mul, în special în zonele rurale și pentru studenții din comunități
c
ddezavantajatte socio‐
economic și pentru a dezvolta programa,
p
m
materialele de
e studiu și programele pprofesionale, pentru a
crește șaansele de insserție a bene
eficiarilor pe piața muncii.
90. Totu
uși, există provocări
p
ale
e implemenntării acesto
or programe
e cheie în RRomânia. Provocările
includ: aaranjamentee complexe de
d implemenntare, precu
um colaborărrile dintre acctorii institu
uționali la
nivel cen
ntral, region
nal și local; fonduri
f
insufficiente penttru a plăti cadrele didacctice; nivel ridicat
r
de
cerințe d
de calificare pentru cadrele didacticee; număr scăăzut de cadre
e didactice, iinteresate de
e livrarea
program
melor în zonele rurale și medii
m
inadecvvate de învățțare.
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Alternative de
d transportt
3.1.2.4 A
91. Analliza datelor existente
e
arată că servicciile de transsport școlar din Româniia sunt insufficiente și
inadecvaate. În plus,, procesul de luare de ddecizii legatt de serviciille de transpport este fra
agmentat
între au
utorități și, prin urmarre, ineficiennt. În contin
nuare sunt descrise prroblemele le
egate de
transporrtul școlar laa nivel național, inclusiv problemele legate de accesibilitate
a
e și adecvare
e. Analiza
cantitativă a datelorr de transpo
ort la nivel nnațional, regional și local se bazeazăă pe câțiva indicatori
i
de Agenția Română de Assigurare a Caalității în Învvățământul Preuniversita
P
ar – ARACIP, care s‐au
folosiți d
adăugat la datele SIIIR.
92. Guveernul României a măritt numărul dde autobuze
e școlare ca răspuns la creșterea cererii
c
de
alternative de transport pentru elevi, însă ssunt încă inssuficiente. Co
onform dateelor Uniunii Naționale
N
portatorilor Rutieri
R
din România,
R
exi stă 2.570 de
e autovehicu
ule de transpport școlar liicențiate,
a Transp
cu o cap
pacitate de aproximativ 56.500 de pasageri. Caapacitatea este
e
insuficieentă pentru numărul
estimat de 125.000 elevi care fac
f naveta.9 Probleme suplimentare
s
e sunt generrate de siste
emele de
transporrt public inad
decvate și de
e slabă calitaate și de infrastructura inadecvată
i
șși de proastă
ă calitate,
recum șii de lipsa de investiții.
93. Distaanța până la
l școală și lipsa servicciilor de tra
ansport sunt deseori m
motivele pen
ntru rata
ridicată de abando
on școlar și ratele ridiccate de abssenteism pe
entru elevii dezavantajjați. Este
demonsttrat faptul căă timpul pettrecut de eleevi până la șccoală afectează perform
manța elevilor, atenția
lor în tim
mpul orelor și
ș rata părăssirii timpurii a școlii. Elevvii defavoriza
ați trăiesc deeseori în zone sărace,
izolate (G
Gatti et al. 2016).
2
Costurrile ridicate aale transporttului, timpul de navetă ș i posibilele îngrijorări
legate dee siguranța în
î timpul transportului – în special pe
entru elevii de
d vârstă miccă și pentru fete – au
ca rezulttat o rată mai
m mare de părăsire tim
mpurie a școlii și de abse
enteism, cu eefect disprop
porționat
asupra zzonelor margginalizate și a elevilor rromi (FRA 20
014). În pluss, elevii cu ddizabilități fizice sunt
afectați îîn mod disprroporționat de
d timpul dee navetă și de
e distanța pâ
ână la școală .
n România, a fost defifinit un indicator al
94. Penttru analiza serviciilor de transporrt școlar în
inaccesib
bilității transportului. Acest indicatoor ia în considerare amp
plasarea școl ii, informațiile legate
de școallă și calitateea generală a sistemelo r de transpo
ort pentru fiecare
f
școallă. Pentru calcularea
indicatorului de inacccesibilitate a transportuului se folossește un siste
em de notarre în care sccorul mai
mare araată o inacceesibilitate ma
ai mare și prrovocări mai mari legate
e de transpoort. Cu excep
pția unor
variabilee binare utilizate pentru calcularea aacestui indicaator, variabilele au fost cclasificate în
n cuantile
și recalib
brate între 0 și 1 ‐ mai multe inforrmații se găsesc în Tabe
elul 17. Au fost analizatte datele
pentru 55.784 școli pu
ublice cu personalitate juuridică, core
espunzând cu
u 81% din șccolile cu perssonalitate
juridică. Aceste școli sunt atât în
n zone urba ne cât și rurrale, acoperă
ă toate nive lurile educațționale și
reprezintă 3.110 locaalități din toa
ate județele României.
Tabelul 17.
1 Variabile
e utilizate peentru calcula
area inaccesibilității trannsportului
Desscriere
Categoriie
Amplasaarea Amplaasarea școlii se
Proofil geograficc: descrie da
acă o școală se află într‐o
o regiune
școlii
referăă la situarea școlii
deffavorizată în ceea ce privește accesuul (de exemp
plu: zonă
în reggiuni defavorrizate
izollată, calitatte proastă a drumuri lor, condiții meteo
din pu
unct de vede
ere
neffavorabile sau treceri nessigure)
socio‐‐economic sa
au
Proofil socio‐eco
onomic: descrie dacă o școală se află într‐o
9

Anul șco
olar 2015/201
16.
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geogrrafic
Informațții
despre
școală

Școlilee cu un număr mai
mare de elevi și ca
adre
didactice care fac
navetta reprezintă ținta
idealăă de investiții
poten
nțiale în instituții
publicce pentru a
îmbun
nătăți serviciile de
transp
port
Condiții de Condiițiile de transsport
transporrt
sunt necesare
n
pen
ntru a
evalua care școli au
a
nevoie mai mare de
investtiții în transp
port

reggiune defavo
orizată în ceea
c
ce privvește factorrii socio‐
ecoonomici
Num
măr de elevvi: școlile cu mai mulți eelevi oferă mai
m multe
possibilități elevvilor să optezze pentru uttilizarea transportului
daccă se îmbunăătățesc condițiile
Num
măr de elevvi care fac naveta:
n
indiccă populația de elevi
afe ctată pozitiv sau neg
gativ de coondițiile acttuale de
trannsport
Num
măr de cad
dre didactice
e care fac nnaveta: num
mărul de
caddre didactice
e afectate de
e condițiile actuale de transport
t
și/ ssau de ineficciențele din sistem
s
mp: timpul mediu
m
în minute petrecutt făcând navveta către
Tim
școoală
Tim
mp excesiv: numărul
n
de elevi
e
care peetrec mai mult de 60
de minute penttru a ajunge la școală
Disp
sponibilitate:: ia în calcu
ul dacă trannsportul pen
ntru elevi
estee permanent, temporar sau inexistennt
Callitate: transsportul elevilor este teemporar, pe
ermanent
inaddecvat sau permanent
p
adecvat

medie, școlile
e din mediu rural sunt m
mai puțin acccesibile și au mai puține opțiuni de transport
t
95. În m
disponib
bile. Este maai probabil să existe caddre didactice
e din școlile rurale care ssă facă nave
eta decât
cele din școlile urbaane. Totuși, școlile
ș
urbanne au mai mu
ulți elevi însccriși care pettrec mai mult timp în
drum sp
pre sau de la școală, attât în ceea ce privește durata călă
ătoriei cât șși distanța acoperită.
a
Influențaa cumulată a celor do
ouă variabilee duce la diferențe medii
m
minoree pentru in
ndicatorul
inaccesib
bilității transsportului. (Ta
abelul 18).

Tabelul 18. Indicatoorul inaccesib
bilității transsportului
Variabilăă
Scor mediuu
Medie
M
școli urbane
Profil geografic
0.11
0.04
Profil socio‐economiic
0.43
0.32
Elevi
0.6
0.67
Elevi carre fac navetaa
0.39
0.43
Cadre didactice care fac
0.43
0.26
naveta
Timpul ccălătoriei
0.57
0.66
Elevi carre petrec >60
0’ pe
0.14
0.22
drum
Calitateaa transportului
0.19
0.18
Disponib
bilitatea
0.31
0.38
transporrtului
Inaccesibilitatea
0.32
0.32
transporrtului

Medie șco
oli rurale
0.19
9
0.55
5
0.54
4
0.37
7
0.65
5
0.47
7
0.06
6
0.21
0.23
3
0.33
3

Sursă: ARACCIP, anul școlar 2013/2014.
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96. Inaccesibilitateaa transportu
ului școlar vvariază sem
mnificativ la nivelul țăriii. În județe
e precum
d, Gorj și Mu
ureș, inaccessibilitatea traansportului este
e consideerabil scăzută
ă ceea ce
Bucureștti, Ilfov, Arad
înseamn
nă că elevii caare merg la școală
ș
în aceeste județe au puține pro
obleme în acccesarea opțiunilor de
transporrt școlar. Sittuația este la polul opuus în Vaslui,, Botoșani, Bacău, Iași, și Vrancea, care au
nivelurilee cele mai ridicate de ina
accesibilitatee a transporttului din țară (Harta 3 și FFigura 18).

Harta 3. Inaccesibiilitatea transsportului pe județe

Sursa: ARACIP
P

45

Figura 18.
1 Inaccesibbilitatea tran
nsportului pe
e județe
0,5
0,437

0,45
0,4
0,35
0,3
0,25

0,2
243

0,2
0,15
0,1
0,05
0

Sursă: ARACCIP, an școlar 2013/2014.

s confruntă
ă cu provoccări din ce în ce mai mari legatte de accesibilitatea
97. Elevvii români se
transporrtului pe măăsură ce avan
nsează în sisstemul educcațional. Spre
e exemplu, aaceste provo
ocări sunt
mai redu
use pentru elevii din învățământul primar com
mparativ cu elevii
e
din învvățământul secundar
superiorr. Situația este și mai difficilă pentru elevii școlilo
or profesionale. În vrem e ce diferen
nța dintre
învățământul primaar (inaccesib
bilitatea tra nsportului = 0.30) și învățământuul secundarr inferior
(inaccesiibilitatea traansportului = 0.33) nuu este marre, aceasta este mai ppronunțată în cazul
comparaației cu învățțământul seccundar superrior (0.37) și școlile profe
esionale (0.433).
3.2 Risscul de părăssire timpurie
e a școlii și reezultatele elevilor
98. Analliza prezentaată în această secțiune s‐a bazat în principal pe
e datele din SIIIR, cu refferință la
anii școlari 2014/20
015 și 2015//2016. Anal iza s‐a axat pe anul școlar 2014/22015, cu sco
opul de a
permite urmărirea parcursului
p
elevilor în caddrul sistemului de învățământ. Număărul total al elevilor
e
și
studenților înscriși în
n acel an șco
olar a fost dee 3.106.549, dintre care 2.912.869 ddin grupa de vârstă 3‐
18 ani.
99. Majo
oritatea elevvilor din sisttemul de învvățământ prrimar, secundar inferior și secundar superior
din Rom
mânia (aproxximativ 65%)) sunt înscrișși în școlile din
d mediul urban,
u
însă aacest procen
nt variază
în funcție de nivelu
ul de învățământ. Număărul elevilorr înscriși în învățământu
î
ul primar și secundar
e
oarecum
m echilibrat între zonele urbane și cele rurale,, în timp ce numărul
inferior (gimnaziu) este
elevilor îînscriși în învvățământul secundar
s
supperior este mai
m ridicat în școlile din zzonele urban
ne (Figura
19). În ccifre absolutte, cel mai ridicat num
măr de elevi înscriși se înregistreazăă în școlile primare,
aproximativ 941.000
0 elevi în anu
ul școlar 20144/2015.
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Figura 19
9. Profilul înnscrierilor pe
e nivel de înv
vățământ

Suursa: SIIIR, MEEN

100. Ratta brută de cuprindere
c
este
e
mai ridiicată în med
diul urban la
a toate nivellurile de învă
ățământ,
în speciial în învățțământul se
ecundar supperior.10 Differențele mici
m ale rateei de cuprindere în
învățământul primar cresc semnificativ în ttranziția către învățămâ
ântul secunddar superior.. Această
diferențăă amplificate reflectă faptul că școolile din învvățământul secundar
s
su perior predo
omină în
mediul u
urban. Astfel, elevii din mediul rura l sunt nevoiți fie să facă
ă naveta căttre școlile din mediul
urban, fie să se mutte în zonele urbane penntru a urma cursurile un
nităților de îînvățământ secundar
superiorr.

101. Stra
ategia privin
nd reducerea părăsirii ttimpurii a șccolii în România evidennțiază existența unor
categorii de elevi cu
u risc de părrăsire timpurrie a școlii care nu finalizează învățțământul obligatoriu.
Concret,, aceste cattegorii de riisc cuprind: copiii/tinerrii din comu
unitățile ruraale; copiii/tiinerii din
gospodăării cu venitu
uri reduse; elevii de etniee romă și ele
evii care au repetat cel ppuțin o clasă
ă. În ceea
ce privește copiii și tinerii din comunitățile rurale, rata de cuprinde
ere în școlilee din mediull rural, în
special îîn învățămâântul primarr și secundaar inferior, este de 35%
%. Se înreg istrează sup
prapuneri
semnificcative între comunitățile
c
rurale și ceele cu venitu
uri reduse; pentru aceasttă analiză, nivelul
n
de
marginalizare al un
nei zone se
e folosește ca indicator al contexxtului socioeeconomic, în scopul
at de PTȘ. CCu toate că MEN
M nu cole
ectează datee privind apa
artenența
identificării zonelor cu risc ridica
etnică a elevilor, Reecensământu
ul din 2011 asigură un punct
p
de ple
ecare în idenntificarea zo
onelor de
rezidență ale tinerilo
or de etnie ro
omă (Error! Reference source not fo
ound.3). De aasemenea, datele
d
din
SIIIR sun
nt utilizate în
î analiza ad
decvării vârsstei la nivelu
ul clasei și rata
r
de repeetenție, amb
bele fiind
predicto
ori ai fenomeenului PTȘ.

10

Rata b
brută de cuprrindere se calculează ca nuumăr de elevvi înscriși într‐‐o formă de îînvățământ raportat la
populațiaa din grupa dee vârstă coresp
punzătoare reespectivului nivel de învățământ.

47

Casseta 3. Comu
unitățile de eetnie romă și
ș părăsirea timpurie
t
a șccolii
Copiii și tinerii de ettnie romă su
unt mult maai expuși risccului de părăsire timpurrie a școlii în
nainte de
finalizareea învățămâântului obliga
atoriu compparativ cu co
opiii de altă etnie. Confoorm datelor Comisiei
Europen
ne (CE) și UNICEF, riscul de
d PTȘ este m
mai ridicat în
n rândul copiilor de etnie romă din ca
auza unor
factor precum: calittatea educațției și infrasstructurii din
n zonele rurale, condiții le de trai precare
p
și
sărăcia. Situația estee și mai severră în cazul feetelor de etnie romă, parțial din cauz a tradițiilor culturale.
c
O mare parte dintre comunitățile de etnie roomă se conffruntă cu pro
ovocări majoore privind veniturile,
v
multe diintre acesteaa rămânând fără electriccitate și/sau apă curentă
ă. Această coonstatare ne
e arată că
nivelul d
de calitate all infrastructu
urii școlare ddin comunităățile de etnie
e romă poatte genera o influență
supradim
mensionată asupra partticipării și m
menținerii elevilor în sisstemul de înnvățământ și
ș asupra
rezultateelor elevilor de etnie ro
omă, fiind pposibil ca ace
ești elevi să aibă acces la apă cure
entă și la
toalete m
moderne doaar în timpul programului
p
școlar.
Principalul obstacol pentru a esstima, cu ac uratețe, amploarea problemei mai sus mențion
nate este
reprezen
ntat de lipsa datelor statistice fiabile cu privire laa situația pop
pulației de eetnie romă în
n general.
În cadrul acestei anaalize, distribu
uția geograficcă a tinerilorr de etnie romă (din gruppa de vârstă 6‐18 ani)
la nivelu
ul județelor și localităților s‐a realizzat pe baza datelor disp
ponibile, în pprimul rând pe baza
datelor d
din Recensăm
mântul Națio
onal realizat în 2011. Con
nform acesto
or informații , deși tinerii declarați
ca fiind de etnie rom
mă reprezinttă o minorit ate în categoria tinerilor (6,2%) din România, distribuția
d
acestoraa la nivel de județ
j
variază
ă în intervaluul 2‐16%. În special
s
în pattru județe – Mureș, Sălajj, Bihor și
Călărași – tinerii decclarați ca fiind de etnie r omă (din gru
upa de vârsttă 6‐18 ani) rreprezintă peste 10%
din totalul populațieei tinere. Pe lângă o ponndere relativv ridicată a tinerilor
t
de etnie romă, numărul
tinerilor din aceastăă categorie din
d județele Mureș și Biihor este de
e asemenea considerabil, în cifre
absolutee – 12.000 șii respectiv 10.000. Cel m
mai probabil, numărul real al tineriloor de etnie ro
omă este
mai marre.
Datorită nivelului ridicat
r
de segregare
s
sppațială în cadrul
c
județelor, modellele reziden
nțiale ale
populației de etnie romă
r
au fostt analizate șii descrise la nivel de loca
alitate. În peeste 25 de lo
ocalități –
toate accestea fiind situate
s
în zonele rurale șși răspândite
e pe teritoriu
ul mai multoor județe – tinerii
t
din
grupa dee vârstă 6‐18
8 ani declara
ați ca fiind dde etnie rom
mă reprezintă
ă 50% sau m
mai mult din numărul
total al p
populației tin
nere. Ca exemplu ale aceestor cifre su
urprinzătoare, în Bărbuleești (județul Ialomița)
și în Slobozia Bradu
ului (județul Suceava) prrocentul de tineri romi declarați estte de 78%, respectiv
81%. Întrucât segreggarea școlară
ă este afectattă de segreggarea spațială
ă, este probaabil ca tineriii de etnie
romă din aceste loccalități (8,3%
% din numărrul total al tinerilor
t
de etnie romă)) să studieze
e în școli
segregatte.
Totuși, aaceastă inforrmație se ba
azează pe nuumărul persoanelor care
e s‐au decla rat de etnie
e romă în
cadrul reecensământu
ului, în timp ce numărul real al tinerrilor de etnie
e romă este estimat a fi mult mai
mare. Allte date prezzentate în Ancheta regioonală realizată de PNUD//Banca Monndială/CE cu privire la
populația de etnie ro
omă, sugerea
ază că peste 50% din pop
pulația de ettnie romă dinn România trăiește în
comunittăți în care etnia
e
romă este
e
predom inantă, suge
erând astfel că o mare pparte dintre tinerii de
etnie rom
mă învață în unități școla
are caracterizzate de segregare spațială (Brüggem
mann 2012).
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3.2.1

Rata de repe
etenție

102. Ratta de repete
enție este cea mai ridicaată în ciclul gimnazial
g
‐ aproximativ
a
5% la nivel național.
Ea se m
manifestă cu precădere în clasele ccare fac trecerea către un nou cicclu de învățământul,
respectivv clasele a V‐a
V și a IX‐a. În anul școolar 2014/15
5, peste 38.0
000 de elevi români au repetat
r
o
clasă în cadrul ciclu
ului gimnazia
al. Comparattiv, numărul de elevi ca
are au repettat o clasă în
î cadrul
ciclulul liceal a fost de
d aproxima
ativ 26.000 ( 3,7%), iar în ciclul prima
ar 19,000 (2%
%). Cu toate
e acestea,
constataarea de mai sus
s ascunde variații semnnificative între județe, între mediul uurban și rurall, precum
și între aanii de studiu
u (Figura 20)). De exempllu, din cei 38
8.000 de elevvi care au reepetat o clasă
ă în ciclul
gimnaziaal, peste 13.2
200 dintre re
epetenți (ap roximativ 35
5% din numă
ărul total al rrepetenților din ciclul
gimnaziaal) au repettat clasa a V‐a,
V care reeprezintă punctul de inttrare în învăățământul gimnazial.
g
Această constatare este în concordanță cuu datele concrete înregistrate în altte țări, unde
e rata de
ască în anii de studiu care fac tre
ecerea cătree următorul nivel de
repetaree a clasei tinde să crea
învățământ. Cu toaate acestea, sunt necessare date su
uplimentare pentru a ddetermina dacă
d
rata
crescutăă de repetarre a clasei a V‐a se datoorează faptu
ului că elevii nu sunt prregătiți din punct de
vedere șșcolar pentru
u trecerea în ciclul gimnaazial sau este
e cauzată de alți factori, dde tip non‐accademic.

2

Clasa a XIII‐a (seral)

Clasa a X
X‐aa

Clasa a XII‐a

3

Clasa a XI‐a

4

Cl
I
Clasa
a I‐a

5

Clasa a VIII‐a

6

Clasa a IV‐a
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8
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Figura 200. Rata de re
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SSursa: SIIIR,MEEN

103. Rep
petenția estte un fenom
men mai dess întâlnit în școlile gimn
naziale. De fapt, peste 45% din
numărull total al elevilor din România
R
carre au repeta
at o clasă în cadrul cicclului de învvăţământ
preuniveersitar, au făcut
f
acest lucru în cicluul gimnaziall. Această co
onstatare în seamnă că la nivelul
fiecărui județ, în meedie, peste 900
9 de elevii repetă o clasă în ciclul gimnazial, situație care
e duce la
apariția riscului de PTȘ (Nevala și Hawley 22011). La nivvelul județelor, procent ul de elevi repetenți
variază d
de la sub 3%
% în Suceava și Neamț, până la peste 8% în Tulcea – judeețul cu cel mai
m mare
procent de elevi repetenți, la toate
t
nivelu rile de învățământ. Pro
ocentul de eelevi repeten
nți indică
nului de repe
etare a clase i în cadrul unui județ, iar numărul abbsolut al rep
petenților
amploarrea fenomen
indică ju
udețele în care se regăsesc majoritat ea repetenților. Județele
e Iași, Bucureești și Dolj au cel mai
mare nu
umăr de repeetenți, în ciud
da procentellor diferite de
d elevi repettenți înregisttrate în aceste județe
(Figura 221).

49

Figura
a 21. Repetennția în învățțământul gim
mnazial

Suursa: SIIIR, MEEN

104. În cciclul liceal, procentul de
d elevi reppetenți este cel mai ridiicat în clasaa a IX‐a, respectiv în
primul aan de studiu al învățămâ
ântului secuundar superio
or. Ca și în cazul
c
ciclului gimnazial, procentul
p
de elevi care repetă clasa a IX‐a, primul an d e tranziție din ciclu este mai ridicat ddecât în clasele a X‐a,
or variază
a XI‐a sau a XII‐a. Deși procentul de elevi rep etenți din cicclul învățământului secu ndar superio
semnificcativ de la ju
udeț la județț, de la 1,4%
% în Harghitaa, la 8% în Giurgiu,
G
num
mărul de repetenți, în
cifre abssolute, se co
oncentrează, în mod dispproporționatt, într‐un număr restrân s de județe. De fapt,
27% din
n numărul to
otal al repettenților din ciclul liceal se regăsesc în doar cinnci județe: București,
B
Constanțța, Timiș, Iașși și Galați.
105. În ciclul primaar, rata de repetenție tinde să fie
e în general scăzută, ddeși se înregistrează
diferențe între jude
ețe. La clasele I‐IV, ratta de repetaare a clasei se încadreaază între su
ub 1% în
Bucureștti, Gorj și Suceava
S
și aproape
a
5% în județul Covasna, de
eși în cazul anumitor județe se
înregistrrează valori disproporțio
onate. În speecial în cazul a cinci județe – Covassna, Ialomița
a, Mureș,
Brașov șși Dolj – rataa de repetare
e a clasei deepășește 3,5
5%, în condițțiile în care aaproape 25%
% din toți
repetențții din ciclul primar
p
la nivel național sse regăsesc în
n aceste jude
ețe.
106. Rep
petenția se manifestă mai
m frecventt în zonele rurale, la to
oate nivelurrile de educa
ație și în
zonele ccu venituri reduse.
r
După
ă cum era dde așteptat, probabilitate
ea repetării clasei este mult mai
ridicată în cazul eleevilor din zo
onele ruralee – indiferent de ciclul de învățăm
mânt sau ju
udețul de
reședință – decât în cazul elevvilor din zonnele urbane. În ceea ce
e privește ciiclul primar,, rata de
repetaree a clasei în zonele
z
rurale
e este de 3,33%, față de 1,7
1 în zonele
e urbane. Differența dintrre mediul
rural și ccel urban see intensifică la nivelul ciiclului gimnaazial, unde rata de repeetare a clasei este de
6,1% în zzonele ruralee, comparativ cu 3,8% înn zonele urbane. Cifre similare se înrregistrează și
ș în cazul
învățământului liceal, deși rata de
d repetare a clasei în licceele din me
ediul rural esste de 6,4%. Cu toate
acestea, diferențele dintre mediiu urban și ccel rural, din punctul de vedere
v
al re petării clase
ei, variază
considerrabil între ju
udețe. La nivvelul cicluluii gimnazial, diferențele dintre mediiul urban și cel rural
depășesc 5% în judeețele Sibiu, Brașov, Covvasna, Mureșș și Bihor (Figura 22). D
Datele pentru județul
Tulcea p
par a fi aberrante, indicâ
ând o rată riidicată de re
epetare a clasei la ciclu l gimnazial în
î zonele
urbane ((10–11%, un
n nivel ridica
at conform sstandardelor naționale) și un nivel relativ mai scăzut al
50

ratei de repetare a clasei
c
în zonele rurale. EExistă o corelație pozitivă
ă de 0,32 (sttatistic semn
nificativă)
între meedia repeten
nției și nivelul de margi nalizare al zonei,
z
adică localitățile cu grade rid
dicate de
marginalizare, unde un procent mare
m
din poppulație vine din medii so
ocio‐econom ice dezavanttajate, au
a urban‐ruraal, deoarece nivelurile
și rate ridicate de repetenție. Acceastă constaatare respectă diviziunea
nt mai des înntâlnite în zonele rurale.
mai ridiccate de margginalizare sun
Figura 22.. Diferențele
e rural‐urbann privind rep
petenția în în
nvățământull gimnazial
Rural

122%

Urbaan

100%
88%
66%
44%
22%
00%
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3.2.2

A
Adecvarea vârstei
v
la nivvelul clasei

107. Elevvii care dep
pășesc vârstta corespunnzătoare nivvelului clase
ei în care suunt înscriși,, situație
datoratăă repetării cllasei, înscrie
erii cu întârziiere, sau alto
or factori, se
e află în risc ridicat de PT
TȘ. Există
ample d
dezbateri deespre acest fenomen îîn literatura de specialitate (Neva la și Hawle
ey 2011).
Adecvarea vârstei la nivelul clase
ei este definnită în aceasttă analiză ca procentul eelevilor care depășesc
cu cel pu
uțin doi ani vârsta
v
coresp
punzătoare nnivelului clasei în care sun
nt înscriși.
108. În România, inadecvarea vârstei la nivelul classei de studiu predomiină în învățțământul
% dintre el evii de lice
eu depășescc cu cel p uțin doi an
ni vârsta
secundaar superior. Peste 10%
corespun
nzătoare nivvelului clase
ei, și peste 88% depășesc această vâ
ârstă cu treei sau mai mulți
m
ani.
Comparaativ, 5,1% diintre elevii din
d ciclul gim
mnazial depășesc vârsta corespunzăto
c
oare cu cel puțin doi
ani, aceaasta fiind situ
uația și pentrru de 2,65% de elevi din ciclul primarr (Figura 23)..
Figuraa 23. Adecva
area vârstei lla nivelul cla
asei, pe nivelluri de învățăământ

Suursa: SIIIR, MEEN
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109. Adeecvarea vârstei la nivelul clasei în învățământul secunda
ar superior îînregistrează
ă variații
semnificcative între județe,
j
în mare parte daatorită difere
ențelor dintre populațiaa din mediull urban și
cea din m
mediul rural. Fenomenu
ul este mai ddes întâlnit în
n județele în care populaația din mediul urban
este mai numeroasăă, precum Ilffov, unde prrocentul de elevi cu o vâ
ârstă mai m
mare decât profilul de
vârstă afferent anulu
ui de studiu este
e cel mai ridicat din România,
R
resspectiv pestee 25% (Figurra 24). Pe
de altă parte, valorrile acestei variabile
v
în îînvățământu
ul secundar superior su nt scăzute în
î zonele
rurale diin Ialomița șii Harghita (su
ub 5% din tootalul elevilorr înscriși).

nt elevi cu vâ
ârste mai maari decât nivelul clasei, pentru
p
învățăământul secundar
Figuraa 24. Procen
superior

Suursa: SIIIR, MEEN

110. Anu
umite județe se confruntă cu o inaadecvare acccentuată a vârstei la nnivelul clasei, atât în
ciclul prrimar, cât și în ciclul gim
mnazial. De exemplu în Mureș, jude
ețul cu cel m
mai mare prrocent de
tineri dee etnie romăă autodeclarați din Româânia, peste 5%
5 dintre elevii din cicluul primar și peste 9%
dintre ellevii din ciclu
ul gimnaziale
e depășesc cuu cel puțin doi
d ani vârsta
a corespunzăătoare clasei. Această
situație evidențiază faptul că anumite
a
jud ețe se conffruntă cu prrovocări connstante cu privire
p
la
înscriereea la timp a elevilor în școlile primarre, posibil din cauza disttanței pe ca re elevii treb
buie să o
parcurgăă până la șccoală, altern
nativelor de transport sau
s normelo
or și preferinnțelor culturale – în
special în
n rândul com
munităților de
d etnie romăă (UNICEF 20
012). Distribuția acestui fenomen în România
la nivelu
ul ciclului prim
mar, gimnazial și secund ar superior se
s regăsește în Harta 4, H
Harta 5 și Ha
arta 6. Un
mulativ evident se obserrvă la nivelul ciclurilor de
e învățământ.
efect cum
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Harta 4. Adecvarea vârstei
v
la nivvelul clasei în
n învățămân
ntul primar, ppe județe

Suursa: SIIIR, MEEN

A
vâ
ârstei la niveelul clasei în învățământu
î
ul gimnazial,, pe județe
Harta 5. Adecvarea

Suursa: SIIIR, MEEN
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Haarta 6. Adecvvarea vârstei la nivelul cclasei în învățământul secundar supeerior, pe jude
ețe

SSursa: SIIIR,MEEN

111. Atâât în ciclul prrimar, cât și în cel gimnaazial există o legătură sttrânsă între adecvarea vârstei
v
la
nivelul cclasei și rataa de repeten
nție. În Figuraa 25 se evidențiază că ju
udețele în caare se înregistrează o
rată ridicată de repetare a clasei se confruuntă și cu un
n nivel ridica
at al inadecvvării vârstei.. Această
situație sse manifestăă în special la nivelul învvățământuluii primar; legă
ătura mai suus menționattă este în
continuaare puternicăă și în învăță
ământul gim nazial. O exp
plicație în accest sens ar pputea fi reprrezentată
de faptu
ul că rata de abandon
a
estte mai ridicattă în învățăm
mântul gimna
azial. Situațiaa prezentată ar putea
duce la aatenuarea legăturii dintre
e adecvarea vârstei și ratta de repetare a clasei.
ntre rata de repetenție și
ș adecvarea vârstei la niivelul clasei
Figura 25. Legătura din

Suursa: SIIIR, MEEN
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3.2.3

A
Abandonul școlar
ș

112. Con
nform obserrvațiilor realizate, o altă provocare cu
c care se co
onfruntă sisttemul de învvățământ
din Rom
mânia este re
eprezentată de abandonnul școlar. Rata de aban
ndon este deeosebit de riidicată în
învățăm
mântul secun
ndar superior, înregist rând un niivel de aproximativ 100% în învățțământul
profesio
onal și de 4,9% în învăță
ământul liceeal. Ratele de
d abandon şcolar sunt mai scăzute
e în ciclul
primar șși gimnazial, având valori de 1,5%, reespectiv 3,8%
%. În cadrul acestei analiize, rata aba
andonului
şcolar a fost calcu
ulată pentru
u anul școlaar 2014/201
15, pe baza
a datelor d in SIIIR, utilizând o
metodollogie larg răăspândită, conform
c
cărreia se conssideră că ellevii au abaandonat sisttemul de
învățământ atunci câând, după ce
e au fost însccriși într‐un anumit
a
an de
e studiu, nu mai sunt însscriși și în
anul urm
mător.11 Aceeastă abordare este differită față de
d definiția abandonuluui şcolar utilizată de
MEN/SIIIR, conform căreia se consideră că e levii au aban
ndonat sistem
mul de învățțământ atuncci când s‐
a identifficat că aceșștia au „o sittuație școlarră nefinalizattă” la sfârșittul anului în care au fost înscriși.
Această metodologiee mai sus me
enționată nuu reflectă situ
uația reală a abandonuluui şcolar în Ro
omânia.
113. O aanaliză mai detaliată
d
cu privire la raata abandon
nului şcolar pe ani de sstudiu evidențiază că
rata abaandonului şccolar crește semnificati v în clasa a VIII‐a și a XI‐a, respecctiv în ultim
mul an de
studiu aal ciclului gim
mnazialși în primul an de studiu după
d
finaliza
area învățăm
mântului obligatoriu.
Deși, în medie, cea mai
m ridicată rată de abanndon se înre
egistrează în învățământuul secundar superior,
este ridicată și rata de abandon
n la nivelul uultimului an de studiu all învățământtului gimnazzial. Elevii
care abaandonează școala
ș
după clasa a VIII‐‐a sunt conssiderați în mod oficial caa elevi care părăsesc
timpuriu
u școala, întrucât își între
erup parcursuul școlar înainte de finalizarea învăță mântului ob
bligatoriu.
Figura 26
6. Rata de abbandon și numărul de ele
evi înscriși

Suursa: SIIIR, MEEN

114. Ratta de abandon școlar în
n România eeste caracterrizată de un nivel foartee neuniform
m la nivel
teritoriaal, fapt care este în conccordanță cu variația iden
ntificată în legătură cu rrepetarea cla
asei și cu
adecvareea vârstei laa nivelul cla
asei. În urmaa analizei raatei de abandon, a fost identificat un
u model
conform
m căruia judeețele din chintila superiioară, în carre se înregistrează cele mai ridicate
e rate de
abandon
n, prezintă un nivel ridicat al ratei dee abandon la nivelul ma
ai multor nivveluri de edu
ucație, iar
județele cu cele mai scăzute rate
e de abandonn școlar (chintila inferioa
ară) mențin aaceste rate scăzute
s
la
11

Indicatori privind educația, UNESC
CO (http://ww
ww.uis.unesco
o.org/Library//Documents/eeiguide09‐en.pdf).
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nivelul în
ntregului sisstem de învă
ățământ. La extreme, jud
dețul Galați înregistreazză o rată de abandon
școlar dee 6,8%, iar ju
udețul Hargh
hita o rată m
medie de 3,1%
% la toate niivelurile de îînvățământ incluse
i
în
analiză. Mai exact, patru
p
județe (Galați, Doljj, Caraș‐Seve
erin și Mureșș) înregistreaază o rată rid
dicată de
n școlar în chintila
c
supe
erioară la nivvel național,, la cel puțin trei din ceele patru niveluri de
abandon
învățământ analizatee. De cealaltă parte, patrru județe (Go
orj, Suceava,, Argeș și Oltt) înregistrea
ază o rată
scăzută d
de abandon școlar (chinttila inferioarră) pentru ce
el puțin trei niveluri
n
de înnvățământ. În Harta 7
și Hartaa 8 se evidențiază distrib
buția teritorrială a ratei de abandon școlar în șccolile gimnazziale și în
licee.
Harta 7. Rata de abaandon în învvățământul gimnazial
g
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H
Harta
8. Rata
a de abandoon în învățăm
mântul secun
ndar superioor

Suursa: SIIIR, MEEN
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115. În R
România, ce
ele mai ridica
ate rate de aabandon au fost observate în învățăământul pro
ofesional,
respectivv peste 16%
% în județele
e Teleormann (județul cu
u cea mai riidicată rată de abandon
n școlar),
Călărași și Giurgiu.. În Harta 9 se ilustreează distribuția ratelorr de abandoon școlar la nivelul
udeț sunt
învățământului proffesional din România. Raatele de abaandon pe nivel de învățțământ și ju
ul 19.
prezentaate în Tabelu
R
de abanndon în învă
ățământul prrofesional
Harta 9. Rata

Suursa: SIIIR, MEEN
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Tabelul 19.
1 Ratele de
e abandon, ddupă nivel de
d învățămân
nt și județ 20014/2015
Județe
Alba
Arad
Argeș
Bacău
Bihor
Bistrița‐N
Năsăud
Botoșani
Brăila
Brașov
Bucureștti
Buzău
Călărași
Carșs‐Seeverin
Cluj
Constanțța
Covasna
Dâmbovvița
Dolj
Galați
Giurgiu
Gorj
Harghitaa
Hunedoaara
Ialomița
Iași
Ilfov
Maramu
ureș
Mehedin
nți
Mureș
Neamț
Olt
Prahova
Sălaj
Satu Mare
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiș

Învățțământ
primar
p
1,3
2,1
0,6
1,9
1,4
1,1
1,3
1,8
2,6
1,2
1,1
1,1
2,2
1,1
1,8
2,2
1,2
2,4
2,7
1,4
0,7
1,2
1,7
3,6
1,4
1,7
1,0
2,2
2,3
1,5
0,9
1,3
0,7
1,5
1,5
0,9
1,6
1,9

Învățământ
gimna
azial
3,4
4
4,4
4
2,4
4
5,0
0
3,8
8
2,9
9
4,0
0
3,9
9
4,9
9
3,2
3,3
3,7
5,5
2,6
3,9
9
6,1
3,1
5,4
4
5,3
4,1
2,0
0
3,1
4,1
4,8
8
3,7
4,3
2,6
4,1
5,4
4
2,9
9
2,6
2,9
9
3,0
0
4,5
4,4
4
3,0
0
3,7
3,8
8

Învățăm
mânt
Liceeal
3,88
5,00
3,33
5,99
3,11
5,66
7,11
6,88
5,11
4,44
5,55
7,55
5,44
3,88
5,99
3,11
5,22
5,99
6,44
6,88
3,77
2,44
4,88
3,99
5,77
7,44
3,88
5,77
4,00
4,44
4,22
4,11
2,99
5,55
5,66
3,77
5,55
6,44

ÎPT
9,5
11,3
9,1
9,4
8,6
10,7
9,1
12,5
11,4
11,0
8,7
16,2
12,9
8,9
12,3
10,6
10,6
12,8
12,0
16,9
10,8
7,3
8,5
12,0
8,3
10,6
11,5
10,1
13,4
8,0
7,1
8,2
11,1
7,8
11,6
7,6
17,5
12.4
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Tulcea
Vâlcea
Vaslui
Vrancea

1,3
0,8
1,8
1,4

4,5
1,8
8
4,6
4,3

5,99
3,88
7,33
4,77

9,0
10,9
8,8
12,6
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116. Difeerențele înrregistrate între județe ssunt explicate în contin
nuare prin aanaliza numă
ărului de
elevi care au abandonat școalla, prin utiliizarea cifrelor absolute
e aferente înnscrierilor. Cele mai
ridicate rate de aban
ndon sunt în
nregistrate înn județele cu
u o populație
e școlară maai redusă, iarr județele
mai mare ratăă de particip
pare înregistrrează rate de
e abandon sub medie. D
De exemplu, cele cinci
cu cea m
județe în
n care se în
nregistrează cele mai riddicate rate de
d abadon la
a toate niveelurile de învvățământ
(Ilfov, Caaraș‐Severin,, Călărași, Te
eleorman și Giurgiu) prezintă numărrul cel mai sccăzut de elevi înscriși
(mai puțțin de 45.000
0 de elevi în toate cele ccinci județe). Pe de altă parte, număărul elevilor înscriși
î
în
fiecare d
dintre județeele Suceava și Prahova este de pesste 120.000, însă, în juddețele mențiionate se
înregistrrează cea mai
m mică rată
ă de aband on la nivel național, re
espectiv 3,5%
% în medie la toate
nivelurilee de învățăm
mânt. Aceasttă situație pooate indica o diminuare a resurselorr și medii de
e învățare
mai preccare în județele cu o pop
pulație școlarră mai redusă, ceea ce du
uce la experiiențe de învă
ățare mai
slabe și la o rată mai
m ridicată de abandonn. În cadrul analizei au fost evidennțiate câteva
a județe:
Bucureștti (unde se în
nregistrează date devian te la o populație școlară mai numerooasă), și Dolj, Galați și
Constanțța (județe în
n care se înregistrează attât o rată rid
dicată de pa
articipare câtt și o rată rid
dicată de
abandon
n). În cadrull fiecăruia dintre
d
acestee județe, un
n număr mare de elevi – peste 4.0
000 – au
abandon
nat școala în anul școlar 2014/15.
2
Figura 27
7. Rata de abbandon și numărul de ele
evi înscriși
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117. Ratta de abando
on este caracterizată atâât de variații mari interjudețene, prrecum și de diferențe
d
semnificcative între zonele
z
urban
ne și rurale ddin cadrul unui județ. La
a nivel națioonal, rata de abandon
este mai ridicată în zonele rurale (6% în zonnele rurale, comparativ cu 5% în zonnale urbane,, la toate
nivelurilee de învățământ). Acea
astă situație se întâlnește în majoritatea județțelor. Rata medie
m
de
abandon
n din mediul rural este mai
m ridicată ddecât cea din
n mediul urb
ban în 30 dinntre cele 41 de
d județe
la toate nivelurile dee învățământ. Diferențelle sunt mai accentuate
a
în județele SSatu Mare și Vrancea,
59

unde ratta medie dee abandon în
n mediul rurral este de 6,8%
6
și respectiv 7,5%, cu 3% peste
e rata de
abandon
n înregistratăă în zonele urbane din caadrul județelor menționate.
Figura 28. Rata de abanddon în mediu
ul urban și ru
ural, pe județțe
Rural

Urban

Arges
Salaj
Harghita
Suceava
Bihor
Olt
Gorj
Prahova
Dambovita
Satu Mare
Neamt
Alba
Cluj
Covasna
Botosani
Vrancea
Buzau
Iasi
Bistrita‐…
Bacau
Maramures
Mehedinti
Hunedoara
Tulcea
Timis
Vaslui
Braila
Brasov
Mures
Caras‐Severin
Arad
Ialomita
Dolj
Calarasi
Sibiu
Galati
Giurgiu
Teleorman
T l
Valcea
Constanta
Ilfov

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
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118. Difeerențele de
e gen în cad
drul fenomeenului de abandon
a
șco
olar, la niveel național, sunt de
asemeneea în crește
ere. Decalaju
ul de gen esste minor în cazul ciclului primar, ddar crește pe
e măsura
mânt. La liccee, diferența de gen în ceea ce privește
avansării la niveluri superioare
e de învățăm
abandon
nul este de 1,6 puncte procentualee, adică mai mulți elevvi de sex maasculin aban
ndonează
sistemul de învățăm
mânt. În sch
himb, în învăățământul profesional
p
este
e
mai proobabil ca ellevii care
nează să fie mai degrabă de sex fem
minin decât masculin, decalajul de ggen la acestt nivel de
abandon
învățământ fiind de 2,3%.
2
119. Con
nform datelo
or concrete, în Româniaa se manifesttă legături semnificativee între fenom
menul de
supraaglomerare a școlilor
ș
și ab
bandon, rep etenție și ad
decvarea vârstei la nive lul clasei. Lo
ocalitățile
în care p
procentul elevilor înscrișși în școli suupraaglomerate este mai mare, prezzintă totodată o rata
mai ridiccată de abandon, o rată mai mare de repetare a clasei, precum
p
și unn nivel acce
entuat de
inadecvaare a vârsteii. Din punct de vedere sstatistic, exisstă corelații semnificativve între proccentul de
elevi înscriși în școlile supraaglomerate – resspectiv în școlile cu ICȘ sub
s 1,0 ‐ și uurmătorii ind
dicatori ai
rezultateelor școlare: rata de re
epetenție a clasei (0,10
015), rata de
d abandon (0,0986) și rata de
inadecvaare a vârstei în învățăm
mântul secunndar superio
or (0,1535), așa cum se arată în Tabelul 20.
Legăturaa dintre adecvarea vârrstei în învăățământul gimnazial
g
și procentul elevilor afe
ectați de
fenomen
nul de supraaaglomerare este de aseemenea pozitivă, însă nu
u este semniificativă din punct de
vedere statistic. Aceasta înseamnă că în localitățile cu
c o rată mai
m mare a elevilor afe
ectați de
supraagllomerare se înregistrează de asemennea o rată mai ridicată a fenomenuluui de repetare a clasei
și de ab
bandon școlaar, în medie,, la toate ni velurile de învățământ,
î
precum și o rată mai ridicată
r
a
fenomen
nului de inad
decvare a vâ
ârstei în învăățământul se
ecundar superior. Deși ddatele aceste
ei analize
nu perm
mit formulareea concluzieii că supraag lomerarea cauzează
c
creșterea ratei de repetare
e a clasei,
de aband
don școlar șii de inadecva
are a vârstei,, o astfel de concluzie ar fi în concorddanță cu literatura de
specialitate și cu cercetările rea
alizate în altee țări, confo
orm cărora supraaglome
s
erarea poate
e avea un
negativ asupra mediului de
d predare șși de învățare
e din sălile de clasă și po ate periclita calitatea
impact n
interacțiiunilor dintree elev și cadrrul didactic.
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Taabelul 20. Co
orelații între supraaglom
merare și rezu
ultatele școlaare
Ade
ecvarea vârsttei la nivelull clasei
Repetenție
A
Abandon
(secundaar superior)
Procent elevi în școlii
0,10
015**
0,0986**
0,15535**
supraagllomerate
No
otă: ** semnifficativ statisticc la nivelul de 5%

3.2.4

Promovareaa clasei/anului de studiu

movare estee, în medie
e, ridicată – aproximattiv 90% dintre elevi
120. În România, raata de prom
promoveează clasa, laa toate nivelurile de învvățământ. În general, rata de promovvare este ma
ai ridicată
în învățăământul prim
mar decât în învățământu
î
ul gimnazial, între rata minimă și cea maximă de absolvire
înregistrrându‐se o diferență
d
de sub 10%. Asstfel, rata de
e promovare
e este relativv stabilă pe parcursul
anilor dee studiu la niivelul tuturor județelor, dar scade în cazul claselor a V‐a, a IXX‐a și a XI‐a. Clasele a
V‐a și a IX‐a reprezzintă primii ani
a de studiiu în învățăm
mântul gimn
nazial, respeectiv în învățământul
secundar superior. Scăderea
S
rattei de promoovare a acesstor ani de studiu este înn strânsă leggătură cu
creșterea procentulu
ui de repeten
nți și a ratei dde abandon școlar în tranziția către cciclul superio
or. Ratele
ridicate de repetențție și abando
on școlar și rata de promovare scăzzută ar puteea indica dife
erențe în
pregătireea educațion
nală necesarră tranziției în ciclul sup
perior și dificultatea aceestei tranziții în cazul
anumito
or elevi (de exemplu, în situația în carre tranziția presupune
p
urrmarea cursuurilor la o alttă școală,
care estee mai îndepărtată de casă sau presuupune adapttarea la un proces
p
de prredare care utilizează
abordării diferite).
121. Anaaliza ratei de
e promovare
e, de repete nție și de ab
bandon școla
ar evidențiazză o necorellare între
promovaarea clasei și
ș continuare
ea studiilor șși existența unor bariere
e în continuaarea studiilo
or care se
manifesttă odată cu intrarea în în
nvățământuul gimnazial. În învățământul primar, rata de prom
movare a
clasei esste ridicată, ratele de repetenție și dde abandon înregistrând
d un nivel sccăzut. Analiza
a acestor
indicatori este mult mai grăitoarre în învățăm
mântul gimnazial (clasele
e V‐VIII). Scăăderea înregiistrată cu
privire laa rata de prromovare a clasei a V‐aa coincide cu creșterea numărului dde elevi rep
petenți la
nivelul aacestui an de
d studiu. Creșterea
C
raatei de aban
ndon în ace
eastă clasă eeste mai acccentuată
comparaativ cu clasele anterioare
e, dar nu cuu mult. Cu to
oate acestea
a, în clasa a VIII‐a, ultimul an din
ciclul gim
mnazial, se în
nregistrează un nivel ridi cat al ratelor de promovvare și de abaandon în tim
mp ce rata
de repettenție este relativ scăzu
ută. Aceastăă situație ind
dică faptul că
c elevii abssolvă ciclul gimnazial
g
realizând
d tranziția căătre ciclul lice
eal, însă nu îîși continuă studiile
s
ca pa
arte a învățăm
mântului obligatoriu.
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FFigura 29. Rata de promo
ovare, rata dde repetenție
e și rata de abandon,
a
pee ani de studiu

Suursa: SIIIR, MEEN

122. Scăăderea ratei de promovvare a claseii a IX‐a este
e corelată cu rate ridicaate de repe
etenție și
părăsiree timpurie a şcolii. Ace
easta prezinttă o situație similară clasei
c
a V‐a în care un procent
semnificcativ de elevvi nu promovează primuul an de studiu al ciclulu
ui de educațție. Din nou
u, situația
poate fi corelată cu
u tranziția dificilă a elevvilor către nivelurile
n
sup
perioare. Cuu toate acestea, este
necesarăă o analiză mai detaliattă a dinamiccii tranziției la finalul învvățământuluui secundar superior,
între liceee și școlile profesionale,
p
, și la finalul îînvățământu
ului obligatorriu (clasa a XX‐a).
123. Estee neclar daccă rata de promovare scăăzută și proccentul ridicat al elevilor repetenți diin anii de
studiu d
de tranziție, clasele a V‐‐a și a IX‐a, sunt cauzatte de factorri educaționaali de sistem
m sau de
factori sspecifici. Dee exemplu, multe școli din România sunt orga
anizate pe m
mai multe cicluri
c
de
educațiee, în special ciclul primarr și gimnaziaal. Tranziția de la clasa a IV‐a la classa a V‐a pressupune o
tranziție către o nou
uă programă școlară și m
metode de prredare, însă nu presupunne obligatoriiu o nouă
școală saau un nou grrup de colegii. Pe de altă parte, este mult
m mai pro
obabil ca elevvii care trec în
î clasa a
IX‐a să sse confruntee cu problem
me mai compplexe și variiate, legate de
d programaa școlară, de
e un nou
mediu d
de învățare și
ș un nou grrup de coleggi. În general, există o serie de fact ori care influențează
elevii. O analiză longgitudinală a cohortei
c
de elevi care a început școa
ala în 2006/22007 și au absolvit în
2013/20014 evidențiaază că 13,8%
% dintre aceeștia au aban
ndonat școala înainte dee a ajunge în
î clasa a
VIII‐a (Co
omisia Europ
peană 2016b
b).
124. Con
nform rezulttatelor anterrioare, la nivvel de județț, există dife
erențe considderabile privvind rata
de prom
movare, cu toate
t
că dife
erențele dinn cadrul aceluiași județ sunt minorre. Diferențe
ele dintre
odată cu traanziția către
mediul u
urban și cel rural privind
d rata de proomovare se accentuează
a
e un nivel
superiorr de învățăm
mânt. De fap
pt, decalajul înregistrat în cazul clasei I este dde sub 1%. Diferența
D
urban‐ru
ural se adâncește, 5,4% nivel maxim
m, în clasa a XI‐a, cauza
ată în mare măsură de diferența
urban‐ru
ural privind ratele de re
epetenție și de părăsire timpurie a şcolii. În ge neral, în ma
ajoritatea
județelor, rata de promovare în mediul rural este mai scăzută
ă comparati v cu mediu
ul urban.
Diferențele sunt mai
m accentua
ate în județțele în care
e cea mai ridicată ratăă de promo
ovare se
înregistrrează în med
diul urban (de
e exemplu SSălaj, Gorj, Bo
otoșani, Suce
eava și Argeșș), indicând existența
unor con
ndiții inegalee.
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Figuraa 30. Rata de
e promovaree în mediul urban
u
și rura
al, pe ani de studiu

Suursa: SIIIR, MEEN

Figura 31
1. Rata de prromovare în mediul urba
an și rural
Urbaan

Tulcea
Caras‐Severin
Brasov
Giurgiu
Vaslui
Calarasi
Teleorman
Covasna
Galati
Sibiu
Sibi
Ialomita
Dolj
Constanta
Mures
Buzau
Braila
Timis
Hunedoara
Satu Mare
Valcea
Iasi
Mehedenti
Arad
Prahova
Vrancea
Maramures
Ilfov
Olt
Bihor
Bacau
Harghita
Neamt
Cluj
Bistrita‐Nasaud
Botosani
Dambovita
Alba
Gorj
Salaj
Suceava
Arges

Rural
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
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125. Difeerențele de gen în rata medie de prromovare su
unt în creștere. Diferențaa neglijabilă în clasa I
(97,2% rrată de prom
movare a ele
evilor de sexx feminin și 97,0% elevi de sex mascculin) înregisstrează o
creștere continuă, cu
u rata cea mai accentuattă în clasa a XI‐a
X (o difere
ență de 3,5%
%). Diferențele de gen
în rata d
de promovarre se accentu
uează după aacest an: o rată
r
de prom
movare de 888,5% pentru elevii de
sex feminin în clasa a XIII‐a (ele
evi înscriși laa seral), com
mparativ cu doar 83,8% pentru elevvii de sex
masculin
n. În cazul elevilor de se
ex feminin ddin școlile din mediul rural, rata de promovare este mai
ridicată comparativ cu rata de promovare a elevilor de
e sex masculin, la nivel județean, în
n timp ce
ex feminin din mediul urrban și cel rural
r
este
diferențaa dintre rataa de promovvare pentru elevii de se
neconclu
udentă.
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3.2.5

Rata de abso
olvire

126. Ratta de absolvire a liceuluii este mai riddicată comp
parativ cu ratta de absolvvire a învățământului
profesio
onal, iar rataa de particip
pare în liceuu este mult mai ridicată comparattiv cu cea din școlile
profesio
onale.12 Rata medie de ab
bsolvire a învvățământulu
ui secundar superior, la nnivel național, este de
84% în ccazul liceelorr și 81% în ca
azul învățăm
mântului proffesional. Cifrrele absolutee privind însccrierile în
aceste unități diferă semnificativv: 720.447 dee elevi înscriiși în licee în anul școlar 2014/15, co
omparativ
î
în în
nvățământul profesionall. Este utilă realizarea uunei comparrații între
cu 50.1996 de elevi înscriși
aceste ccifre și număărul total de
e elevi înscrriși în învățământul prim
mar (peste 9940.000 în același an
școlar) p
pentru a iden
ntifica numărul absolut dde elevi care
e abandonea
ază școala în ainte de a absolvirea
învățământului secundar superio
or.
127. De asemenea, aceste diferrențe se ampplifică în fun
ncție de med
diul urban‐rrural. În ciud
da ratelor
de particcipare neuniforme, în me
edie, 80% di ntre elevii din mediul rural și 82% dinntre elevii diin mediul
urban absolvă studiiile. Cu toate
e acestea, înn învățămân
ntul profesio
onal, rata dee absolvire în
î rândul
elevilor d
din mediul rural este 77%
% comparatiiv cu 85% în rândul elevillor din mediuul urban, ind
dicând un
grad maai mare de in
negalitate înttre elevii însscriși în învățțământul profesional dinn mediul urb
ban și cel
ele urban‐rural privind ccalitatea me
ediilor de
rural. Acceastă difereență poate fi corelată ccu diferențe
învățare din învățăm
mântul professional, în speecial în contextul existen
nței unor ressurse mai nu
umeroase
și de bun
nă calitate în
n unitățile de
e învățământt profesional din mediul urban.
u
128. Pro
obabilitatea de absolvire a învățăm
mântului pro
ofesional estte cu 6% m ai ridicată în
î rândul
elevilor de sex massculin decât în rândul eelevilor de sex
s feminin, amplificândd diferențele
e de gen
privind înscrierea în
î învățămâ
ântul professional care încă
î
persisttă. În învățăământul pro
ofesional,
numărull elevilor de sex masculin (37.346 î n anul școlaar 2014/15) este de treii ori mai ma
are decât
numărull elevilor de sex feminin
n (12.823). PPe lângă ratta de particiipare scăzuttă în rândul elevelor,
acestea abandoneazză școala în mod disprooporționat, fără
f
a absolvi ciclul de îînvățământ.. Această
ofesional estte inadecvattă pentru
situație poate indicaa faptul că oferta unităăților de învăățământ pro
eleve. În
n cazul liceeelor teoreticce și vocațioonale, decallajul de gen
n privind ratta de absolvire este
aproapee neglijabil.

3.2.6

Rezultatele elevilor

129. În România, evaluarea
e
na
ațională la clasa a VIII‐a se aplică tuturor aabsolvenților ciclului
gimnaziaal. Admitereea la liceu se
e realizează pparțial pe baaza mediei obținute
o
la exxamenul de evaluare
națională. În anul șccolar 2014/15, la nivel naațional, med
dia finală la evaluarea
e
naațională a fo
ost de 6,2
din 10 p
puncte. Existtă diferențe semnificativve între jude
ețe, iar diferrența dintre județele cu cea mai
ridicată și cea mai scăzută
s
perfo
ormanță a foost considerrabilă. Cea mai
m mare meedie s‐a înregistrat în
municipiiul Bucureștii (7,24), urmat de Brăila, Prahova și Cluj
C (7). La ce
ealaltă extreemă, mediile cele mai
scăzute aau fost înreggistrate în Teleorman (5,66), Mehedințți, Giurgiu și Caraș‐Severrin.
130. Rezzultatele obținute de elevi
e
la eval uarea națio
onală eviden
nțiază discreepanțe conssiderabile
între zon
nele urbane
e și zonele ru
urale, situațiie cauzată de
d diferențele socio‐econnomice și de
e resurse
școlare. Rezultatele elevilor la accest examenn variază în funcție
f
de mediul urban‐‐rural, ceea ce
c este în
strânsă llegătură cu alte
a cercetărri care indicăă faptul că re
ezultatele elevilor sunt iinfluențate de
d factori
12

Elevii de liceu își finalizează
f
studiile secunddare în anul 12 de studiu
u. Elevii din școlile professionale își
ul 11 de studiuu, dar au voie să se reînscrie în anul 11 d e studiu la liceu.
finalizeazză studiile secundare în anu
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precum: amplasareaa școlii (urb
ban sau rur al), risc de PTȘ și exisstența și callitatea infrastructurii
educațio
onale. În parrticular, existtă diferențe semnificativve între rezu
ultatele eleviilor din mediul urban
față de ccele ale eleviilor din mediul rural de ppeste 1 punctt (din 10 pun
ncte) în 25 dee județe (Figura 32).
În Brașov, elevii din școlile din mediul
m
urban au obținut 7,2
7 puncte, comparativ
c
ccu 6,0 puncte
e în cazul
elevilor d
din școlile din mediul rurral.
Figura 332. Rezultate
ele obținute de elevi la eevaluarea na
ațională din clasa a VIII‐aa, la nivel de
e județ și
în funncție de amp
plasare

Suursa: SIIIR, MEEN

131. În ciuda difere
ențelor de ge
en semnificaative privind
d rezultatele la evaluareaa națională la clasa a
VIII‐a, diferențele urban‐rural
u
sunt
s
mult m
mai accentua
ate în aproxiimativ toatee județele. În
Î medie,
fetele au
u o performaanță mai bună decât bă ieții la evalu
uarea naționa
ală, fetele o bținând med
dii de 6,6
comparaativ cu mediii de 5,9 în cazul băieților . Aceste dife
erențe de gen
n sunt preze nte în toate județele,
dar în Brrăila, Cluj și București
B
ele
e sunt mai reeduse, în sch
himb în Teleo
orman, Gorj și Dolj sunt mult mai
mari. Cu
u toate acesttea, diferențțele urban‐ruural în acestte județe de
epășesc cu m
mult, în unele județe,
diferențeele de gen (FFigura 33). De
D exemplu, în Brașov, re
ezultatele elevilor din m
mediul urban sunt mai
mari cu 1,6 puncte față
f
de rezultatele eleviloor din mediu
ul rural, în timp ce perfoormanța elevvelor este
m mare deccât a elevilorr. Această sittuație este în
n concordanțță cu rezultatele altor
cu doar 00,6 puncte mai
cercetărri ce indică faaptul că dife
erențele în r ezultatele elevilor sunt legate în priincipal de diferențele
care inteervin între zo
onele urbane
e și cele rura le.
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Figura 333. Rezultatele la evalua
area naționaală la clasa a VIII‐a: diferența urban‐rrural și diferrența de
gen

Suursa: SIIIR, MEEN

132. Exaamenul de bacalaureat
b
reprezintă uunicul exam
men național pentru elevvii din învățțământul
secundaar superior din
d România
a care permiite accesul în
î învățământul superioor. Examenul nu este
obligatoriu, însă estte necesar pentru
p
acce sul la faculttate. Astfel, elevii care susțin exam
menul de
bacalaurreat nu suntt reprezentativi pentru ttoți elevii din învățămân
ntul secundaar superior. Cu toate
acestea, o mare parte dintre ele
evi aleg să suusțină acest examen, asttfel încât aceesta este cel mai bun
instrumeent de evaluare a rezulta
atelor școlarre obținute în
î învățămân
ntul secundaar superior. Examenul
E
de bacalaureat cuprrinde mai multe
m
probe stabilite pe baza curriculumului, puunctajul fina
al cuprins
a examenul de bacalaurreat din sesiunea 2014––2015 a fost 6,96; de
între 1 șși 10. Mediaa națională la
asemeneea, în acest caz,
c au fost înregistrate
î
variații semn
nificative la nivel de judeeț. În Cluj s‐a obținut
cea mai ridicată med
die (7,28), iarr în Ialomița cea mai scăzzută (6,55).
133. Asttfel, perform
manța la exa
amenul de bbacalaureat este corela
ată cu conteextul socioecconomic,
măsuratt în funcție de
d nivelul de marginalizaare al zonei, dar și cu am
mplasarea școolii (urban sa
au rural).
Elevii carre studiază în școlile loca
alizate în zonnele cu un nivel scăzut de
e marginalizaare au o perfformanță
semnificcativ mai bună la exa
amenul de bacalaureatt. De fapt există o coorelație de ‐0,0803
(semnificcativă statisstic la nivelu
ul de 10%) îîntre gradull de marginalizare al zoonei și rezultatele la
bacalaurreat, măsurate folosind
d datele di n SIIIR. Ace
eastă conclu
uzie este ssusținută de
e studiile
internațiionale privin
nd impactul contextuluui socio‐econ
nomic asuprra rezultate lor elevilor. În mod
similar, media obțin
nută de elevvii din școlilee din mediul rural este 6,7 comparaativ cu 7,0 în
î zonele
urbane. Din nou, sittuația prezen
ntată este caauzată, parțial, de faptul că zonele mai puțin dezvoltate
sunt celee din mediul rural.
ntre mediul urban și ceel rural priviind rezultate
ele la exam enul de baccalaureat
134. Difeerențele din
sunt maai mici decâtt diferențele
e privind rez ultatele la evaluarea
e
na
ațională la cllasa a VIII‐a, ceea ce
evidențiiază că anum
miți elevi fie au abandonnat școala, fie
f nu au sussținut exameenul de bacalaureat.
Media laa examenul de bacalaureat la nivel de județ estte aproape echivalentă
e
ccu media ob
bținută în
școlile urbane din reespectivul ju
udeț (Figura 34), ceea ce
e se ilustrea
ază faptul căă majoritatea
a liceelor
sunt locaalizate în meediul urban.
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Figura 34. Rezultattele la exame
enul de baca
alaureat

Suursa: SIIIR, MEEN

135. În aanumite județe, rezultattele obținutee la evaluarea națională
ă și bacalaurreat sunt sla
abe, ceea
ce indicăă persistențaa provocărilo
or pentru coohortele de elevi.
e
De exe
emplu, în juddețele Giurgiu, Dolj și
Teleorman se înregiistrează cele
e mai slabe rezultate, ce
eea ce se po
oate explicaa prin faptul că mulți
p
din m
medii defavo
orizate, însă nu există daate care să confirme
dintre elevii din aceeste județe provin
această ipoteză. Însăă uneori, există diferențee semnificative de performanță întree cele două examene
în același județ. Dee exemplu, în
î București se înregistrează cele mai
m bune reezultate la evaluarea
e
națională la clasa a VIII‐a, însă ocupă
o
locul 20 din 42 în
n topul rezultatelor obți nute la exam
menul de
bacalaurreat. Similar, județul Vra
ancea înregiistrează o performanță medie la evvaluarea națțională la
clasa a V
VIII‐a, însă o performanță
ă foarte bunăă la examenul de bacalaureat, situânndu‐se pe loccul trei la
nivel național. O an
naliză suplim
mentară estee necesară pentru explicarea acesttor rezultate
e. Datele
prezentaate demonsttrează importanța realizzării investițțiilor în educcație nu doaar pe baza factorilor
f
geografici, dar care să
s ia în calcul și diferențeele de perforrmanță pe diferite nivelu ri de învățăm
mânt.
Figura 335. Clasificarrea județelor în funcție dde rezultatele obținute la
l evaluareaa națională la
a clasa a
VIII‐a și la exxamenul de bacalaureatt

Suursa: SIIIR, MEEN
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136. Daatele indică faptul că, în
î România, dotările un
nităților de învățământ,
î
, respectiv existența
e
biblioteccilor, laboraatoarelor și a sălilor dde sport, se
e corelează pozitiv cu rezultatele elevilor.
Analizatăă individuall, existența biblioteciloor, laboratoaarelor și a sălilor de sport se corelează
c
semnificcativ pozitiv cu
c rezultatelle obținute dde elevi la evvaluarea națțională la claasa a VIII‐a (0
0,0865 în
cazul bib
bliotecilor, 0,1420
0
în cazzul laboratoaarelor și 0,1
1248 în cazul sălilor de ssport). Corellația este
mai puteernică pentru
u existența la
aboratoareloor decât în caazul bibliotecilor (Tabeluul 21).
Tabelu
ul 21. Corelațțiile dintre re
ezultatele laa evaluarea națională
n
la clasa a VIII‐aa și dotările școlare

Evalu
uarea națio
onală din cllasa a
VIII‐aa

B
Biblioteci
00,0865**

Laboratoare
0,14
420**

Săli de
e sport
0,124
48**

Notă
ă: ** semnificcativ statistic de
d la nivelul de 5%

3.3 Învăățământul antepreșcola
a
r: Studiu de caz ‐ Cluj‐Na
apoca
137. Anaaliza privind învățământtul antepreșccolar este prrezentată mai degrabă cca un studiu de caz și
nu ca o descriere cu
uprinzătoare
e și reprezenntativă a situ
uației la nive
elul întregii țări având în
î vedere
caracterrul limitat al datelor dissponibile prrivind creșele. Pentru an
naliza infrasttructurii cre
eșelor, au
fost coleectate date privind
p
numă
ărul copiilor înscriși, facilitățile, dotă
ările și infrasstructura exiistentă în
toate creșele publicce din Cluj‐N
Napoca, al dooilea oraș caa populație din Româniaa. Astfel, creșele din
Cluj‐Nap
poca reprezin
ntă cel mai mare
m
eșantio n de creșe publice din affara Bucureșttiului. Aceste
e date au
puse la d
dispoziție de Centrul Buggetar de Adm
ministrare Cre
eșe din Cluj‐Napoca și prrezintă situațția din 15
creșe.
138. În jjudețul Cluj, numărul co
opiilor de vârrstă antepre
eșcolară este
e în creșteree: populația 0‐2 ani a
crescut cu 1,5% în ultimii cincci ani. Cu tooate acesteaa, în Cluj‐Na
apoca, evoluuția populațiiei a fost
negativăă, înregistrân
nd o scădere de 0,7% pe ntru aceeașii perioadă. Acest
A
ușor deeclin al popu
ulației din
reședința de județ nu ar trebui să
ă reducă nevvoia pentru mai
m mulți furrnizori de învvățământ pre
eșcolar.
139. Întrre 2012 și 20
016, număru
ul creșelor ppublice și numărul elevillor înscriși aau înregistratt un ritm
constantt de creștere în Cluj‐N
Napoca. Înceepând cu 20
012, funcțio
onează douăă creșe noi, ceea ce
reprezen
ntă o creșterre de 13% a furnizorilor dde învățămâânt antepreșcolar. În anuul 2012, cele 13 creșe
inițiale aau înscris 924
4 de copii, ia
ar la începutuul anului șco
olar 2016, în 15 creșe au fost înscriși 1.770 de
copii. În consecință, tendința gen
nerală a fostt de creștere
e a numărulu
ui de copii însscriși în învățământul
antepreșșcolar. Costu
ul suportat de
d părinți esste reprezen
ntat de o contribuție zilnnică fixă perr copil, în
valoare d
de 4,27 lei.
140. Cifrrele de înscrriere cresc od
dată cu vârssta, numărull băieților fiind mai mare
re decât cel al
a fetelor
de aceeaași vârstă. De
D fapt, doar un sfert din aceste creșe
e înscriu cop
pii cu vârste ssub un an, ceea ce ar
putea fi legat de fap
ptul că reglem
mentările peermit un concediu plătit pentru
p
creștterea copilului pentru
o perioaadă de un an sau doi. Ratta de înscrieere este mare
e în rândul copiilor
c
de laa unu până în
n doi ani,
iar în meedie sunt de două ori mai mulți copii înscriși cu vâârstele cuprinse între dooi și trei ani.
peste două treimi
t
din crreșele din C luj‐Napoca(7
73%), numărul copiilor îînscriși depă
ășește cu
141. În p
mult cap
pacitatea, iaar unele cazu
uri sunt prim
mite peste două
d
cereri pentru
p
un siingur loc. De
e fapt, în
ciuda crreșterii număărului de furnizori de s ervicii, numărul acestorra este încă insuficient pentru a
răspunde cererii existente.
e
Unitățile
U
cuu capacitate
e insuficientă sunt înn mod sem
mnificativ
supraagllomerate, în cele mai mu
ulte cazuri fuuncționând la o capacitate depășită cu peste 30%
% (Figura
68

36). În p
plus, în 2016, în aproximativ jumătatte din creșe (46%) au fost înscriși m ai mulți copii față de
capacitatea lor. În medie,
m
creșele
e din acest eeșantion au primit
p
1,34 solicitări per spațiu autorrizat și au
înscris 1,,07 copii perr spațiu autorizat.
Figura 36. Creșe înn Cluj‐Napoca: înscrieri și cereri

Sursă: Ce
entrul Bugetarr de Administrrare Creșe Clu
uj‐Napoca.

142. Doaar o treime
e (34%) din
n angajații ccreșelor din
n Cluj‐Napoca sunt eduucatori pue
ericultori.
Majoritaatea (53%) o reprezintă personaluul administrrativ, iar 13
3% din perssonal sunt asistente
medicalee. Rata med
die este de 13 copii la uun educatorr, 31 de cop
pii la o asisteentă și 8 co
opii la un
membru
u al personalului adminisstrativ. Unităățile cu capaacitate mai mare care înnscriu un nu
umăr mai
mare de copii dispun
n, prin urmarre, de un num
măr mai marre de angajațți, inclusiv edducatori.
143. Dou
uă treimi diin creșele in
ncluse în acceastă analizză funcțione
ează în clăddiri cu o vecchime de
aproapee 50 de ani. Celelalte
C
au fost constru ite sau renovate în ultim
mii cinci ani. O clădire din
n 1935 se
deosebeește de restu
ul prin faptul că personallul funcțione
ează în trei clădiri separaate în aceeașși locație,
în timp cce regula estte de funcțio
onare numaii într‐o singu
ură clădire. Este
E importannt să sublinieem că nu
există o relație evideentă între callitatea infrasstructurii creșșelor și capacitatea insufficientă.
144. Exisstența facilităților pare larg răspânndită. Cu toa
ate acestea,, având în vvedere că municipiul
m
Cluj‐Nap
poca este pe
e locul doi ca
c populație , situația cre
eșelor din acest munici piu s‐ar puttea să nu
reflecte facilitățile existente
e
în creșele
c
publiice la nivelul întregii țări. Toate creșșele dispunea
au de săli
oalete sau veestiare, spațțiu în aer
de clasă și spații dee activitate, dormitoare sau spații de dormit, to
liber, locc de joacă și
ș un cabinett medical. D
Doar o treim
me din creșe avea o buccătărie în inccintă, dar
aceste bucătării preggătesc hrană
ă și pentru ceelelalte creșe
e, alimentele
e fiind transpportate între unități.
145. Exisstă diferențe
e semnificattive privind folosința da
ată fiecărui spațiu
s
din a ceste creșe. Cea mai
mică creeșă din acest grup funcțio
onează într‐oo clădire cu o suprafață de
d aproximaativ 170m2, în
n timp ce
cea mai mare creșă este de aproape opt oori mai mare
e, cu o capacitate de peeste 1.300m2. Aceste
diferențee sunt însă armonizate
a
atunci
a
când sse ia în considerare utilizarea spațiuluui și numărul de copii
înscriși.
146. Exisstă mici dife
erențe privin
nd numărul sălilor cu de
estinație spe
ecifică. Mai m
mult de o trreime din
creșe utiilizează cel mult
m două înccăperi ca săl i de clasă și spații
s
de dorrmit. Restul ccreșelor au un
u număr
mai marre de săli, cu maxim șaptte săli de cla să și dormito
oare. Toate aceste creșee raportează că au un
număr eegal de săli și spații de dormit, cee a ce sugerează că acestte spații ar putea avea folosință
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dublă. Cu toate acesstea, se raportează diferitte suprafețe
e pentru fieca
are destinațiie. În ceea cee privește
numărull copiilor înscriși, în med
die sunt 22 dde copii per sală de clasă
ă și zonă dee dormit, 30 per grup
sanitar ssau vestiar șii 78 per cabin
net medical ((Figura 37).
Figu
ura 37. Creșe
e în Cluj‐Nappoca: număr de copii perr tip de faciliitate

Sursă: Ce
entrul Bugetarr de Administrrare Creșe Clu
uj‐Napoca.

pil în creșele din Cluj‐Nappoca este su
ub media țărrilor OCDE. SSpațiul mediu este de
147. Spaațiul per cop
1,7 m2 per copil în zo
onele de actiivitate și 1,711 m2 per cop
pil în zonele de
d dormit. Sppațiul este mai
m mic în
2
u
media este de 0,559m per cop
pil (ceea ce este de înțeeles deoarecce aceste
toalete șși vestiare, unde
facilități vor fi utilizate intermitent și nu de ccătre întregul grup simulttan), spațiilee exterioare și
ș locurile
2
de joacăă având suprrafețe consid
derabil mai m
mari de 9,03m per copill (Figura 43).. Aceste cifre
e sunt cu
mult sub
b media OCD
DE care se rid
dică la 2,9 m2 per copil în spațiile inte
erioare pentrru creșă și grădiniță.13
Figura
a 38. Creșe înn Cluj‐Napocca: spațiul pe
er copil

Sursa: Ce
entrul Bugetarr de Administrrare Creșe Clu
uj‐Napoca.

13

Promovvarea calității în educația și îngrijirea tim
mpurie a copiillor:
http://ww
ww.oecd.org//education/school/484834336.pdf.
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148. Toaate aceste creșe
c
sunt dotate
d
cu eechipamente
e și mobilier noi, incluusiv un loc de joacă
complett echipat. Mo
obila din spa
ațiile destinaate realizării activităților și spațiile dee dormit are
e cel mult
șapte an
ni. Creșele caare au fost construite
c
înn ultimii cincci ani raportează că mobbilierul are vechimea
v
clădirii, aastfel se preesupune că este
e nou. Creeșele care fu
uncționează în
î clădiri maai vechi și‐au
u renovat
mobilierrul și echipam
mentele în accest interval de timp.
149. Starea utilitățillor din creșe
ele incluse îîn acest eșantion este satisfăcătoar
s
re. Toate creșele din
Cluj‐Nap
poca dețin au
utorizație sanitară. Acesttea beneficiaază de sistem
m centralizatt de furnizarre a apei,
canalizarre, colectareea deșeurilo
or și sistemee de ventilaație. Toate au
a propria sursă de încălzire și
racordarre la gaze și niciuna
n
nu are sobe ca suursă principaală de încălziire. În plus, ttoate au conexiune la
internet,, probabil la dispoziția pe
ersonalului.
3.4 Uniiversități
150. Pen
ntru dezvoltarea unei tipologii a unniversitățilorr de stat din România s‐‐au analizat numărul
studențiilor înscriși și profilul instituționaal. Numărul studențilo
or înscriși reeprezintă o măsură
importan
ntă pentru înțelegerea
î
dimensiunii operațiunilo
or pe care le efectueazză o universitate și a
cerințelo
or studențilo
or pe care le
e poate înd eplini. Unive
ersitățile carre au mai m
mulți studenți înscriși
necesită mai multe resurse,
r
inclu
usiv personaal, spațiu fizic, mobilier și echipamennt. Dar și pro
ofilul unei
mele de stud
dii ‐ influențează tipul de resurse necesare
universittăți ‐ stabilitt în funcție de program
universittății. În cadrrul acestei analize,
a
univ ersitățile au fost grupatte în cinci pprofiluri în fu
uncție de
program
mele de studiii oferite și la care se însscriu majorittatea studen
nților.14 Cele cinci profilu
uri includ:
științe, ttehnologie șii medicină (SSTM); științee sociale; artă, arhitecturră, muzică și sport; studii militare
și polițiee și programe de stud
dii cu speciializare în mai
m multe domenii – acest profil include
universittățile care au
u procente semnificative
s
e de studențți înscriși la două
d
sau maai multe proggrame. În
mod obiișnuit, acest tip de universități au proocente mari de studenți înscriși în șttiințe sociale
e, precum
și în STM
M.
151. În România exxistă 55 de universități de stat în care sunt înscriși
î
aprooximativ 465
5.000 de
studenții. Dintre aceestea, un număr mare s e află în București. În total, 16 unittăți din 55, respectiv
(30%) su
unt situate în București, în ele stuudiind aproxximativ 30% din totatull studențilorr inscrisi.
Universittăți există în
n mai multe județe, cele mai multe universități
u
fiind
f
în Cluj ((6), Iași (5), Timiș
T
(4),
Constanțța (3) și Mureș (3). Majoritatea sstudenților (76%) sunt înscriși
î
în pprograme de
e licență,
aproximativ 21% în programele
p
de
d masterat și 4% în proggramele de doctorat.
d
152. Uniiversitățile variază
v
ca mărime,
m
de laa cele foarte
e mici, avân
nd sub 1500 de studenți înscriși,
care ofeeră atât proggrame specia
alizate cât șii programe mai generale acoperindd mai multe domenii,
la universități de mari dimensiu
uni în care ssunt înscriși aproape 250
000 de stud enți. În univversitățile
nscriși, în m edie, 24.900
0 de studențți, printre accestea numă
ărându‐se
clasificatte ca foarte mari sunt în
Universittatea Babeș‐Bolyai din Cluj‐Napoca,
C
, Universitattea din București și Univversitatea Po
olitehnica
din Bucu
urești. Alte 12
1 universități sunt clasifficate ca marri, cu o rată de înscriere între 8.000 și 15.000
de studeenți și o med
die de 12.300
0. Peste jumăătate dintre universitățile de stat dinn România su
unt medii
(între 3.000 și 8.000
0 de studenți și o medie de 5.500) sau
s mici (mai puțin de 3 .000 de stud
denți și o
de 1.500). Prrintre aceste
ea se numă ră universităățile regiona
ale mici caree oferă proggrame cu
medie d
specializzare în mai multe
m
domenii, dar și unniversitățile mici cu dom
menii special izate, precum artele,
muzica șși academiilee militare.

14

Datele analizate sunt pentru anul universitar 20015/2016 și au fost puse la dispoziția BM
M de către UEFISCDI.
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153. Uniiversitățile de
d stat din România
R
caree se axează pe științe so
ociale au cel mai mare număr
n
de
studenții înscriși. Un
niversitățile care au un procent rid
dicat de stud
denți înscrișii în domeniul științe
sociale aau, în mediie, aproape 16.000 de studenți co
omparativ cu
u 10.000 dee studenți înscriși în
universittăți care ofeeră program
me cu speciaalizare în mai multe do
omenii și STTM (Figura 39).
3
Spre
deosebirre de acestea, universită
ățile cu profi l artistic, spo
ortiv și milita
ar sunt mai m
mici, ceea ce
e reflectă
natura specializată a programelo
or oferite.
Figgura 39. Num
mărul mediu de studenți înscriși, în funcție de prrofil

Sursă : MEN (2015//2016).

3.4.1

TTipare de însscriere

154. În m
medie, peste
e 90% dintre
e studenții înnscriși în programele de licență frecvventează currsurile de
zi, deși unele univversități ofe
eră mai mu lte program
me fără freccvență și cuu frecvență
ă redusă.
Învățământul la distanță (ID) se
s bazează îîn principal pe tehnologia informațției, auto‐învățare și
autoevaluare, completate cu acttivități de or ientare. Stud
denții înscrișși la cursurilee cu frecvențță redusă
(FR) freccventează cu
ursurile searra și în weekkend, conform unui currriculum adaaptat. Progra
amele FR
sunt alesse, în mod obișnuit,
o
de către
c
studennții care lucre
ează și care au
a deja o dipplomă de licență, dar
se înscriiu într‐un al doilea proggram de liceență, într‐un
n alt domeniiu. La nivel național, 92
2% dintre
studenții înscriși în programe de licență ffrecventeazăă cursurile de
d zi, compparativ cu 5% dintre
studenți înscriși în programe ID și 3% înn programe
ele FR. Cu toate acesttea, există diferențe
semnificcative în funcție de univversitate. Unniversitățile cu
c profil de științe sociaale și cele ca
are oferă
program
me cu specializare în mai multe domeenii par să aiibă, în medie
e, mai mulți studenți înscriși la ID
și FR, înssă tiparul variază substanțial. În cadrrul Universității Maritime
e din Constaanța și al Universității
de Științțe Agricole și
ș Medicină Veterinară
V
ddin Bucureștti, ponderea studenților înscriși la ID
D și FR la
nivel liceență depășeșște 25%. Alte
e 17 universittăți nu au studenți înscriși la ID sau FFR.
155. Num
mărul stude
enților înscriși în progra mele de ma
asterat repre
ezintă un inddicator al ca
apacității
universittăților de a furniza com
mpetențe rellevante pe piața
p
forței de
d muncă. SStrategia națională a
Românieei pentru creșșterea particcipării, calităății și eficiențței învățământului terțiarr 2014‐2020 constată
că progrramele de masterat suntt instrument e deosebit de
d utile penttru pregătireea practică, bazată
b
pe
competeențe relevan
nte pe piața forței de muncă, îm
mbinând com
mpetențele socio‐emoționale cu
formarea la locul de
d muncă. Spre
S
deosebbire de proggramele de licență caree oferă possibilitatea
obțineriii unei primee diplome, programele
p
de master oferă instrumente speccifice pieței forței de
muncă p
pentru pozițțiile înalt ca
alificate. Maajoritatea un
niversitățilorr din Românnia au între
e 15‐25%
studenți înscriși în programe de masteratt, acest pro
ocent variind între 5% în universitățile de
ș peste 40% în
î Școala Naațională de Sttudii Politice
e și Administrrative din Bu
ucurești.
medicinăă/farmacie și
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156. Stu
udenții înscriiși în universsități care ooferă program
me cu specializare în m ai multe domenii, în
special ccei din unive
ersitățile de
e mici dimennsiuni situate în afara orașelor marri, sunt mai în
î vârstă
față de media consttatată la coh
horta totală . De exemplu, în Bucure
ești și Cluj‐Naapoca, cele mai mari
două oraașe din Româânia, vârsta medie a studdenților înscriși în progra
amele de liceență este de 23‐24 de
ani. Aceest fapt estee în concord
danță cu traanziția „tipică” către învvățământul ssuperior direct după
finalizareea învățămâântului secun
ndar superioor. În acelașși timp, în Dâmbovița
D
(U
Universitatea
a Valahia
Târgovișște) și Huned
doara (Unive
ersitatea Petrroșani), vârssta medie a studenților
s
îînscriși în pro
ogramele
de licență este de 28 și respe
ectiv 29 de ani. În cazu
ul ambelor universități,
u
marea majoritate a
studenților, în ciuda faptului că sunt
s
mai în vvârstă, frecve
entează cursurile la zi. Sttudenții mai în
î vârstă,
precum și studenții la ID și FR re
eprezintă cattegorii netraadiționale care trebuie coonsiderate explicit
e
în
contextu
ul obiectivului de îmbu
unătățire a ratei de participare în
n învățămânntul terțiar conform
Strategieei naționale pentru creșșterea particcipării, calită
ății și eficien
nței învățăm
mântului terțiiar 2014‐
2020.
157. Uniiversitățile mari
m
specializate în STTM atrag și admit elev
vii cu rezulttate foarte bune la
examenul de bacalaureat, în tim
mp ce universsitățile care oferă progra
ame cu speccializare în mai
m multe
15
e mici admitt mai mulți eelevi cu rezu
ultate mai slabe . Exam
menul de baccalaureat
domeniii din orașele
este obligatoriu pen
ntru admiterea în învăță mântul supe
erior, așa înccât acesta reeprezintă o măsură
m
a
pregătiriii academicee a noilor studenți. Datelee arată că un
niversitățile de stat adm it studenți cu diferite
niveluri de compettențe (Figurra 40). Uni versitățile de
d dimensiu
uni mari, pprecum și cele
c
care
specializzează în STM
M, atrag studenții cu celee mai bune rezultate.
r
În aceste univversități, stud
denții din
primul aan de licențăă au obținutt la bacalaurreat medii de peste 8. Printre
P
acesttea se numă
ără multe
dintre cele mai preestigioase un
niversități d in România,, de exemplu Universitaatea de Me
edicină și
Farmaciee Carol Daviila din Bucurrești, Universsitatea de Medicină
M
și Fa
armacie Iuliuu Hatieganu din Cluj‐
Napoca și Universitaatea de Med
dicină și Farm
macie Gr. T. Popa din Ia
ași. Rezultateele medii ob
bținute la
examenu
ul de bacalaureat de căttre studenții admiși în acceste universsități sunt dee 8,9. Spre deosebire
d
de acestea, universsitățile care oferă proggrame cu specializare în
î mai multte domenii, precum
Universittatea Petroșani (Huned
doara) și Unniversitatea Valahia din
n Târgoviștee (Dâmbovița) admit
studenți care au obținut rezultatte medii de 77,6 la examen
nul de bacala
aureat.
Figura 40. Media ob
bținută la exa
amenul de bbacalaureat de
d studenții înscriși în annul întâi în programe
p
de licență

Sursă : MEN (2015//2016).
Notă
ă: Academiile militare/ de poliție
p
sunt excluse.
15

În bazaa de date UEFISCDI rezultatele la bacalauureat lipsesc sau
s sunt incom
mplete pentruu 9% dintre stu
udenți, iar
aprox. 1%
% din rezultateele înregistratte sunt eronatte, având valo
ori peste 10 sa
au sub 6.
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158. Stu
udenții cu re
ezultate slab
be – cu meddii sub 7,0 la
a examenul de bacalaurreat – se reggăsesc în
toate un
niversitățile. Totuși, analiza arată că studenții diin primul an de licență ccare au obțin
nut medii
sub 7,0 lla examenul de bacalaurreat în anul 22015/2016 ‐ sub percenttila 25 din diistribuția tottală ‐ tind
să fie mai concentraați în anumitte universităăți. În medie
e, studenții cu
c rezultate slabe la baccalaureat
reprezintă 24% din totalul stud
denților din primul an de
d licență, dar
d reprezinntă aproape 30% din
studenții din primul an de licențță în universsitățile care oferă progra
ame cu speccializare în mai
m multe
domenii, și ajung pâână la 46% în
î Universitaatea Eftimiee Murgu din Reșița. Aceeastă constattare este
relevanttă deoarece analize antterioare au arătat că studenții
s
cu rezultate sllabe sunt mai
m puțin
pregătiții academic pentru
p
riguro
ozitatea învăățământului superior și se
s adapteazăă mai greu. Studenții
mul an de studii de
cu rezultate slabe sunt,
s
de ase
emenea, maai predispușii abandonului după prim
licență. FFigura 41 prezintă distrib
buția studennților cu rezu
ultate slabe din
d primul ann în universitățile din
eșantion
n, făcându‐see diferența în
ntre cei cu m
medii sub 6,5 și cei cu med
dii între 6,5 șși 7,0.
or cu rezultaate slabe înscriși în anul întâi
î
în proggrame de lice
ență, pe
Figura 441. Distribuțția studențilo
universitate
e

Sursă: MEN (201
15/2016). Acaademiile militaare/ de poliție
e au fost excluuse.

159. Pe de altă partte, universittățile STM șși în special în universittățile speciaalizate în me
edicină și
farmaciee concentreaază absolven
nții de liceuu cu rezultate bune la bacalaureat. În universită
ățile care
oferă programe cu specializare
s
în
î mai multee domenii do
oar 16% din studenții însscriși în prim
mul an au
rezultatee scăzute laa bacalaurea
at–medii la bacalaureatt situate în prima cua rtilă a distrribuției –
comparaativ cu 30%
% în universsitățile STM
M și 33% în
n universitățțile cu dom
menii științe
e sociale.
Universittățile STM axate
a
pe me
edicină și faarmacie înscriu cea mai mare ponddere a stude
enților cu
rezultatee foarte bune. De fapt, unul din doi sstudenți însccriși în univerrsitățile de m
medicină și fa
armacie a
obținut o medie la examenul
e
de
e bacalaureatt care în anu
ul 2016 s‐ar situa în prim
ma cuartilă. Figura
F
42
prezintă distribuția studenților
s
cu rezultate ffoarte bune în
î funcție de profilul univversității, iar în Figura
43 sunt prezentate universitățile la care see înscriu stud
denții cu rezzultate situatte în prima și ultima
cuartilă ccomparativ cu
c rezultatele la bacalau reat din sesiunea 2016.
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% Studentții din prima cuartilă

ura 42. Distribuția studen
nților cu rezuultate foarte
e bune, în funcție de proofilul universsității
Figu
1
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u
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Sursă: MEN (201
15/2016). Acaademiile militaare/ de poliție
e au fost excluuse.
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Figura 43.
4 Distribuțția pe univerrsități a studenților cu re
ezultate foarrte bune
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Su
ursă: MEN (2015/2016). Acaademiile militare/de poliție
e au fost excluuse.
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160. În m
medie, 62% dintre
d
stude
enții înscriși îîn universită
ăți sunt scutiiți de taxa dee școlarizare
e pe bază
de meritt, locurile fiind finanțate
e de la bugettul de stat ‐ în special sttudenții cu rrezultate foa
arte bune
‐ în timp
p ce 36% plăătesc taxele direct16. Cu toate că taxxele de școla
arizare sunt lla același nivvel, fie că
sunt finaanțate de la bugetul de stat
s sau de sttudenți/familiile lor, une
ele universităăți se bazeazză în mod
diproporrționat, ca su
ursă de finan
nțare, pe taxxele de școlaarizare plătite de studen ți. Universită
ățile care
oferă programe cu specializare
s
în
î mai multee domenii însscriu cel mai mare număăr de studențți la taxă,
aceste u
universități fiind și cele
e care înscrriu mulți sttudenți cu rezultate
r
slaabe. În patrru dintre
universittățile care oferă program
me cu speciaalizare în maai multe dom
menii (Piteștti, Arad, Con
nstanța și
Ploiești),, cel puțin 50%
5
dintre studenți suntt înscriși la taxă.
t
Față de această sittuație generrală, și în
universittățile din do
omeniile me
edicină și fa rmacie, în care
c
cererea
a este ridicaată, aproximativ 50%
dintre sttudenți plăteesc taxe. Pen
ntru a spori eficiența și eficacitatea
e
sistemului d e învățămân
nt terțiar,
în speciaal pentru stu
udenții din grrupurile vulnnerabile, Stra
ategia națion
nală pentru ccreșterea pa
articipării,
calității și eficienței învățământu
ului terțiar 22014‐2020 re
ecomandă acordarea suubvențiilor pe
p criterii
sociale.
Figgura 44. Disttribuția studdenților în fu
uncție de tipu
ul de finanțaare

Sursăă: MEN (2015//2016)

161. Aprroximativ un
n sfert dinttre studenți provin din mediul rurral, iar univversitățile ca
are oferă
program
me cu specializare în mai multe dom
menii au o prroporție mai ridicată dee studenți din mediul
rural. Sttudenții din mediul rural reprezintă 27% dintre studenții înscriși în univversitățile ca
are oferă
program
me cu specializare în mai multe dom
menii, deși acest procent nu este seemnificativ mai
m mare
decât ceel al universsităților care oferă prog rame în științe sociale (23%) sau aal universitățților STM
(20%).17 Dar, printre universitățile de artă, arrhitectură, muzică
m
și/sau
u sport, doarr 11% dintre studenții
înscriși p
provin din mediul
m
rural. Există însă ddiferențe co
onsiderabile între
î
universsități atât în
n termeni
absoluți,, cât și în terrmeni relativvi (Figura 45 ). Este bine cunoscut fap
ptul că studeenții din mediul rural
sunt dezzavantajați din
d punctul de vedere al oportunittăților educaționale, iarr analiza rezzultatelor
obținutee la examenu
ul de bacalau
ureat subliniaază această situație.
s

16
17

2% dinttre studenți plătesc
p
taxele din alte sursee, precum instituții internaționale de învăățământ superior.
La acesste calcule s‐a luat în consid
derare localitaatea de domicciliu a studenților în momenntul înscrierii.
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Figuraa 45. Studențții înscriși caare provin din mediul rurral, pe univeersitate

Sursă
ă: MEN (2015/2016). Analizza include stu
udenții înscriși la toate nivellurile.

162. Dattele arată căă o mare parrte dintre sttudenți nu promovează
p
cu succes înn anul doi de
e licență.
În aceasstă analiză, numărul
n
studenților însccriși în anii 1 și 2 de liccență a fostt utilizat ca indicator
pentru m
măsurarea ratei
r
de menținere în ssistem a studenților în primii ani dde studii.18 În medie,
numărull studenților înscriși în an
nul 2 la licențță este cu 25
5% mai mic decât
d
numărrul studențilo
or înscriși
în primu
ul an, ceea cee indică faptu
ul că, probabbil, mulți stud
denți abando
onează dupăă primul an de
d studiu.
Totuși, acest proceent diferă în
n funcție d e profilul universității
u
(Figura 46) . Universitățile STM
înregistrrează cea maai mică diferență în aceest sens, de aproximativ 17%. Aceasstă diferență
ă este de
peste 300% în cazul universitățilo
or specializaate în științe sociale și arte, arhitecttură, muzică și sport.
Mai mult, datele araată că aceasttă diferență este conside
erabil mai mică
m între stuudenții înscriși în anul
trei fațăă de cei din
n anul doi, ceea ce suggerează că universitățile
e se confru ntă cu dificcultăți de
mențineere în sistem a studenților din anul înttâi.

18

Trebuiee subliniat fap
ptul că toate datele
d
sunt peentru anul acaademic 2015/2016. Ratele dde retenție în
n sistem ar
trebui, în
n mod ideal, să
s fie calculatte pe baza unnor date pe doi
d ani raporttate la acelașși eșantion de
e studenți.
Având la dispoziție un singur an, însscrierea în annul 2 a fost utilizată ca indiccator al retennției studențilo
or de anul
c diferențele
e dintre număărul studențilo
or înscriși în primul
p
an și nnumărul celor înscriși în
1. Aceastta înseamnă că
anul doi aar putea fi atrribuite atât ab
bandonului, câât și dimensiunii cohortei.
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Figgura 46. Diferențe între studenții
s
însccriși pe ani de
d studii la liicență, în funncție de proffilul
universității

Su
ursă: MEN(201
15/2016). Acaademiile militaare/ de poliție
e au fost excluuse

3.4.2

Dimensiuni ale infrastru
ucturii

163. Uniiversitățile STM
S
au cel mai
m mare num
măr de clădiiri de gestion
nat și întreți nut în comp
parație cu
alte univversități. În medie, univversitățile STTM administrează peste 50 de clădirri, cu peste 20% mai
multe deecât universsitățile cu sp
pecializare înn științe sociale (Figura 47).
4 Acest faapt reflectă faptul că
universittățile STM au
a nevoie de
e mai mult sspațiu pentru laboratoarre, stocarea echipamenttelor și a
consumaabilelor. Cu toate că un
niversitățile ccare au un număr mai mare de stuudenți utilizează mai
multe clăădiri, universsitățile STM par să utilizeeze mai multte clădiri indiferent de ciffra de școlarrizare. De
fapt, uniiversitățile cu
u specializare în științe ssociale au în medie cei mai mulți studdenți înscriși. Aceasta
indică faaptul că universitățile STM
S
au nevooi ridicate de
d spații și clădiri,
c
chiarr dacă au mai
m puțini
studenți înscriși.
Fiigura 47. Numărul de clăădiri, în funcție de profilu
ul universităății

Sursă: MEN
Notă: Datelle privind clăd
dirile sunt dispponibile pentrru 46 dintre ce
ele 55 universsități de stat.

164. Mu
ulte universiități dispun de spații innsuficiente pentru caza
area studențților. În pro
ocesul de
consultaare publică reealizat pentrru pregătireaa SMIE, reprrezentanții universitățilorr au evocat existența
unei nevvoi acute de investiții în cămine penttru a crește oferta de locuri de caza re pentru sttudenți în
campusu
urile universsitare și în apropierea lor. Particip
panții au rem
marcat că ccererea suplimentară
pentru lo
ocuri de cazare pentru studenți
s
estee justificată în
î special în condițiile crreșterii numărului de
studenți din mediul rural. Totuși, cum exisstă diferențe
e mari între universități privind dețținerea și
78

operareaa propriilor cămine
c
stud
dențești verssus închiriere
ea unor cămine private, analiza se axează,
a
în
primul râând, pe caracterizarea ce
ererii pentru locuri de cazare în căminele studențțești.
p
din allte localității, ceea ce
165. Pesste 50% dinttre studenții înscriși în pprimul an de de licență provin
arată căă existența căminelor
c
re
eprezintă o condiție im
mportantă de
e infrastructtură. În univversitățile
situate îîn marile orașe, cei mai mulți dintrre studenți provin din alte
a județe. Acesta este, în mod
special, cazul academ
miilor militarre în care maajoritatea studenților (70
0%) provin ddin alte județe. Dar și
ețe, iar proporția este chhiar mai mare în cazul
universittățile STM attrag 68% dintre studenți din alte jude
Universittății Politeh
hnica din Bu
ucurești. În timp ce multe
m
universități de pprestigiu și academii
specializzate atrag stu
udenți din în
ntreaga țară,, la universittățile care offeră program
me specializate în mai
multe do
omenii doar 35% dintre studenți proovin din alte
e județe. Ace
easta indică ffaptul că cerrerea sau
presiuneea pentru locurile de cazzare în cămiine studențe
ești diferă în
n funcție de numărul de studenți
înscriși în
n respectiva universitate
e și de speciaalizarea programelor oferrite (Figura 448).

Numărul de studenți din primul an de
studii
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Figuraa 48. Cererea pentru locuri de cazaree: localitatea
a de domiciliu a studențților și ampla
asarea
universității

Sursă : MEN (2015//2016).
Notă: În figură sunt incluse doar datele privind sttudenții înscriși în anul întâi în programee de licență. Academiile
d poliție și un
niversitățile dde artă, arhitectură, muzică și sport au foost excluse.
militare/ de

166. An
naliza relevăă că cea mai mare nevoiie pentru cămine apare în cazul stu denților cu rezultate
slabe caare vin din alte localită
ăți. Majoritaatea universsităților însccriu studenții provenind din alte
județe, d
dar apar difeerențe mari dacă examinnăm studențții în funcție de perform
manța la exam
menul de
bacalaurreat –vezi Figgura 49. Sutd
denții cu rezzultate slabe (sub 7,0) la examenul dde bacalaureat și care
provin d
din alte localități (peste 10% dintree toți studen
nții de anul întâi) se connfruntă cu dificultăți
d
majore îîn integrareaa în colectivu
ul studențessc și adaptarea la viața academică.
a
SStudenții cu rezultate
slabe pro
ovenind din alte județe au, de asem
menea, o probabilitate mai mică de aa‐și permite cazare în
locuințe private, astffel că aceasttă categorie de studenți ar putea beneficia cel m
mai mult de accesul
a
la
locurile d
de cazare din
n căminele studențești.
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ura 49. Rezulltatele la exa
amenul de bbacalaureat ale
a studenților provenin d din alte județe
Figu

Sursă : MEN (2015//2016).
Notă: În ffigură sunt inccluse doar dattele privind sttudenții înscrișși în anul întâii în programe de licență. Accademiile
militare/ de poliție și universitățile
u
de
d artă, arhiteectură, muzicăă și sport au fo
ost excluse.

Caseta 4. Căminelee universitățiilor din Bucu
urești
În Bucurrești, raportul dintre spa
ațiul din căm
mine (în mettri pătrați) și
ș numărul st
studenților în
nscriși
provenin
nd din alte județe
j
diferă considera bil. Acest lucru este pre
ezentat în Figgura 50 în cazul
c
a
opt univversități pentru care exisstă date dispponibile privvind căminele. De exem
mplu, Academ
mia de
Studii Ecconomice (ASE Bucureștii) are sub 1m
m2 per stude
ent comparativ cu Univeersitatea Națională
de Educaație Fizică și Sport (UNEFFS București)) care are aproape 8m2 per student. A
Această suge
erează
că investtițiile pentru
u extinderea căminelor sttudențești arr trebui să ia
a în consideraare atât spațțiul de
cazare disponibil (variabilă a ofertei), cât și nnumărul stud
denților provvenind din altt județ (varia
abilă a
cererii).
F
Figura
50. Sp
pațiu per stuudent proven
nind din altă
ă localitate
ASE Bucuressti
U Politeehnica Bucuressti
U Nationala Arte Bucuressti
SSNSPA Bucuressti
U Nationala Muzica
M
Bucuressti
U Tehnica de Consttructii Bucuressti
U
UNATC I.L. Carragiale Bucuressti
U
UNEFS Bucuressti
0

2
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6
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Spațiu dee cazare (mp) per
p student provenind din allt județ

10

Su
ursă: MEN. Daatele privind celelalte
c
opt uuniversități din
n București sunt incompletee sau lipsesc.
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3.4.3

A
Anul constru
ucției și vuln
nerabilitatea seismică

167. În ccazul unora dintre
d
unive
ersități, jumăătate sau pe
este dintre cllădiri au fostt construite acum 50
de ani șii nu au mai fost
f
reabilita
ate. Cu toatee că anul construcției sau
u anul celei m
mai recente reabilitări
r
nu indicăă neapărat actualele
a
tipuri de funcțiionalități ale
e unei clădiri,, acestea ofeeră o imagin
ne privind
investițiiile necesaree pentru în
ntreținere, eeficiență en
nergetică sau modernizzare. În cazzul a 14
universittăți, peste ju
umătate dinttre clădiri auu fost constrruite cu pestte 50 de ani în urmă (Figura 50).
Trei dinttre aceste universități ‐ cele care deețin cel mai mare număr de clădiri cconstruite în
nainte de
1964 ‐ su
unt cele de arte,
a
însă ace
estea au cifr ă mică de șccolarizare. Pe
e de altă parrte, multe un
niversități
dețin un
n procent maai ridicat de clădiri noi, ssugerând astfel că investițiile în infrrastructura fizică ar fi
probabil mai mici.
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U Craiova
UMF Targu Mures
U Oradea
UMF Gr. T. Popa Iasi
UNEFS Bucuresti
UNATC I.L. Caragiale Bucuresti
U Arte George Enescu Iasi
U Nationala Arte Bucuresti

Procent clădiri

sau ultima reabilitare
c
r
a clădirilor unniversității
Figura 50. Vechimea construcției

Sursă: MEN.
Notă: Pe baza datelor disponibile prrivind anul connstrucției. Acaademiile militare/ de polițiee au fost exclu
use.

168. Vullnerabilitate
ea seismică este
e
o altă ddimensiune importantă
ă privind callitatea infrasstructurii
universittare. Consu
ultările publice au sublliniat faptul că vulnera
abilitatea seeismică reprrezintă o
problem
mă pentru un
niversități, în special peentru univerrsitățile care
e dețin clădiiri de patrim
moniu. În
cadrul acestei analizze, s‐a creatt un indicatoor multidime
ensional al vulnerabilită
v
ății seismice (indicele
d vârf a acccelerației teerenului (PG
GA); anul
riscului seismic) pe baza a pattru variabile : valoarea de
construccției sau al ceelei mai rece
ente reabilităări; înălțimeaa clădirii și materialele
m
dde construcțiie. Având
în vederre că vulneerabilitatea seismică
s
estte măsuratăă la nivelul fiecărei clăădiri, iar ma
ajoritatea
universittăților au clădiri multiple în diferitee locații, an
naliza prezintă o valoaree agregată la
l nivelul
fiecărei universități, luând în con
nsiderare toaate clădirile universității, cu mențiunnea că datele la nivel
ntru unele universități.
de clădirre lipsesc pen
169. Con
nform datelo
or disponibille, universităățile care pre
ezintă cea mai
m mare vul nerabilitate seismică
se află în
n București. Astfel, nouă
ă dintre prim
mele zece universități, con
nform indiceelui de risc se
eismic, se
află în B
București (Figgura 51). Ace
est lucru se datorează faaptului că Bu
ucureștiul arre o valoare PGA mai
mare deecât în alte zone ale țării și că univerrsitățile din București
B
au clădiri mai îînalte. După valoarea
PGA, înăălțimea și maaterialele de construcție sunt dimensiuni importante ale vulnnerabilității seismice,
în speciaal în cazul universităților situate în afaara Bucureșttiului.
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Index Risc Seismic

Figura 51. In
ndicele de riisc seismic în
n funcție de universitatee

Su
ursă: MEN. Lipsesc date peentru 18 din 55 universități (33% din totaal).

3.5 Cereerea și ofertaa de compettențe
3.5.1

Cererea de
d competen
nțe pe piața forței de mu
uncă

170. La nivel națion
nal există in
nformații innsuficiente privind
p
cererea de com
mpetențe și legătura
acesteiaa cu ofertele
e educaționa
ale. Analiza dde față se bazează
b
pe date
d
primaree colectate prin
p două
metode:: focus grupuri realizate
e cu angajatoori în cinci orașe
o
mari din
d Româniaa și un sond
daj online
aplicat angajatorilor (vezi detalii în capitolul Metodologie
e).
171. Mobilitatea fo
orței de muncă în rânduul tinerilor, în special a angajaților tineri slab calificați,
este perrcepută de angajatori ca
c fiind limittată, împied
dicând astfe
el corelarea cererii cu oferta
o
de
locuri dee muncă la nivel
n
teritoria
al. Firmele s ituate în oraașele mai ma
ari au problem
me legate de
e cererea
de forțăă de muncă diversă, pe când cele ssituate în orașele mici au dificultățți în recruta
area unui
personal tânăr și caalificat. Potrivit discuțiiloor purtate cu
c companiile participannte la focuss grupuri,
majoritaatea oamenilor nu sunt dispuși să sse relocheze
e în afara lo
ocalității de domiciliu, din
d cauza
informațțiilor limitate despre op
portunitățile de angajarre, precum și
ș a lipsei d e stimulente privind
perspecttivele locativve. Angajatorii au susținuut faptul că mulți
m
angajați nu sunt diispuși să se relocheze
r
pentru aa‐și găsi un loc de mun
ncă deoarecee percep acest lucru ca fiind foartee riscant. Provocările
privind m
mobilitatea forței
f
de mu
uncă par să rreprezinte bariere imporrtante pentrru satisfacere
ea cererii
de comp
petențe a an
ngajatorilor, împiedicând
î
e ale țării
deplasarea potențialilor angajații sppre alte zone
pentru a răspunde nevoilor.
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172. Anggajatorii au
u subliniat, de asemennea, o cerere ridicată
ă și nesatissfăcută de angajați
necalificcați, în speciial în domeniul prelucrăării lemnulu
ui, vânzări și servicii, aggricultură, producție,
tratarea și distribuțiia apei și colectarea gunnoiului. Ocupațiile eleme
entare presuupun sarcini simple și
de rutinăă care necessită, în princcipal, utilizareea instrumentelor manu
uale și adeseea efort fizic. Această
cerere rridicată a fo
ost subliniattă de angaj atorii din ju
udețele Brașșov, Iași și Timiș, ultim
mul județ
înregistrrând cea mai scăzută rată
ă a șomajuluui la nivel națțional. Angajatorii au decclarat că au nevoie
n
de
personal pentru locu
uri de muncă
ă presupunâ nd operații de
d rutină (de
e exemplu, eelectricieni, mecanici,
m
lăcătuși), dar au întââmpinat dificcultăți în recrrutarea lor, în
î ciuda eforturilor depu se. Astfel, an
ngajatorii
participaanți la focuss grupuri s‐a
au concentrrat mai mult pe deficitu
ul de forță de muncă decât pe
deficitul de competeențe. Rezulta
atele sondajuului online oferă,
o
totuși, o mai bunăă imagine a cererii
c
de
d
profi luri ocupațio
onale. Locurile de muncăă solicitante fizic care
competeențe a angajatorilor pe diferite
necesită competențee pentru ope
erații manuaale, de rutinăă, par să fie evitate
e
consttant de către
e cei care
caută un
n loc de mu
uncă. În unele regiuni, aangajatorii au menționat că angajațții cu nivel scăzut
s
de
calificaree preferă să lucreze în altte țări europpene unde po
ot câștiga ma
ai mulți banii pentru același tip de
muncă, diminuându‐se astfel numărul acesstora la nive
el național. Cu
C toate aceestea, angajjatorii au
ertei de învă
ățământ proofesional și tehnic
t
ar
remarcat, de asemeenea, faptul că slaba coorelare a ofe
putea co
ontribui la acceastă proble
emă, alături de efectele nefaste ale politicilor prrin care ajuto
oarele de
șomaj su
unt un facto
or descurajattor în calea ttinerilor, altfel calificați, de a ocupaa locuri de muncă
m
de
nivel infeerior. Angajaatorii au desscris acest diin urmă feno
omen ca fiind dovedit dee încercări din partea
unor can
ndidați tineri de a fi resp
pinși de angaajatori pentrru ca aceștia să poată beeneficia în co
ontinuare
de asisteență socială.

Oferta, cererea și deficittul de compeetențe
3.5.1.1 O
173. Con
nform perce
epției angaja
atorilor, exisstă o cerere
e ridicată de
e personal ccalificat, de exemplu
specialișști în tehnolo
ogia informa
ației (IT), cu competențe analitice și
ș de rezolvaare a problem
melor de
înalt nivvel. Această situație
s
a fosst subliniată de angajatorrii din Cluj‐Napoca și Iași,, care au sem
mnalat că
sunt asttfel obligați să angajeze personal cu compete
ențe cognitive și tehnicce insuficien
nte, care
necesită instruire in
ntensă la loccul de munccă. În sectorul serviciilo
or și al induustriei, angajjatorii au
subliniatt motivația scăzută a angajaților dee a‐și asuma angajamente pe term
men lung la locul de
muncă, ceea ce conduce la feno
omenul „trannzitului” întrre locurile de
e muncă, la care person
nalul este
expus pee perioade scurte de timp înainte de a demisiiona pentru a‐și găsi unn nou loc de
e muncă.
Angajato
orii au semnalat că această probl emă impune costuri mari
m
cu recrrutarea, insttruirea și
recalificaarea angajațților în acele
e sectoare ppentru care oferta
o
de pe
ersonal cu c ompetențe adecvate
este scăzută. Angajaatorii au sub
bliniat faptull că salariile scăzute rep
prezintă un potențial factor care
esatisfăcută de
d competennțe a angajattorilor.
agraveazză rotația peersonalului și contribuie l a cererea ne
174. Anggajatorii con
nsideră că attât actualii aangajați, cât și studenții și absolvențții care intră pe piața
forței dee muncă nu au
a competențe socio‐em
moționale essențiale penttru adaptareea la locul de
e muncă.
Acestea includ motivația, empa
atia, toleran ța, stăpânirea de sine, munca în eechipă, comunicarea,
etențe socioo‐emoționale
e este, de
responsaabilitatea, pllanificarea șii angajamen tul. Lipsa accestor compe
asemeneea, confirmaată în mod clar
c de rezulltatele sondajului online
e realizat în rândul anga
ajatorilor.
Este imp
portant fapttul că mulți angajatori iidentifică acceste compe
etențe socioo‐emoționale
e ca fiind
printre cele maai importante comppetențe pe
entru toatte categorriile de ocupații:
managerriale/profesionale, ocupa
ații în vânzărri/servicii și agricultură/p
a
producție (Figgura 52).
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175. În cceea ce privvește compe
etențele coggnitive și prrofesionale, percepția aangajatorilorr este că
absolven
nții de învățțământ supe
erior dețin ssuficiente cu
unoștințe teo
oretice, iar eelevii/absolvvenții de
ÎPT dețin
n competen
nțe care nu se
s mai cer ppe piața forțței de muncă
ă. Angajatorrii din sectorrul TIC au
semnalat faptul că absolvenții de studii suuperioare nu
u dețin cuno
oștințe de bbază de gesttionare a
afacerilo
or și compettențe de analiză afaceriilor. Percepțția angajatorrilor privind lipsa compe
etențelor
tehnice sau profesionale ale absolvenți dee ÎPT vine pe
p fondul existenței
e
în atelierele școlare
ș
a
echipam
mentelor și metodelor
m
de
e predare înnvechite. Pentru a comp
pensa lipsa aacestor com
mpetențe,
angajato
orii au subliniat nevoia de a le coompleta prin
n adoptarea diferitelor strategii/me
etode de
îmbunăttățire a comp
petențelor, de
d exemplu pprin stagii, in
nstruire pracctică în atelieerele firmelo
or, cursuri
și formare interne, etc.
e Această problemă see referă în co
ontinuare la sistemul
s
de îînvățământ care este
perceput de toți parrticipanții ca fiind prea tteoretic, axaat pe acumularea de cunnoștințe și in
nformații,
dar mai puțin pe dezvoltarea co
ompetențelo r profesionale și socio‐emoționale. M
Mulți angajatori și‐au
exprimatt opinia că alocă prea mult
m timp șii depun mult efort penttru a instruii noii angaja
ați și a le
îmbunăttăți competeențele și că siistemul de înnvățământ ar trebui să pu
ună mai mullt accent pe formarea
f
acestor competențee. Rezultatele
e sondajuluii online reallizat în rândul angajatorrilor confirm
mă aceste
opinii (Fiigura 52).
Figgura 52. Perccepția angaja
atorilor priviind nevoile de
d competen
nțe pe categgorii de ocup
pații
Cât dee importante su
unt următoarelle competențe ppentru ocupațiiile de Tip A
(mana
ageri, profesion
niști și tehnicien
ni)?
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C
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176. Com
mpetențele lingvistice ‐ în special ceele de comunicare în lim
mba engleză ‐ au fost ide
entificate
ca fiind insuficiente
e, mai ales în rândul aangajaților în
î vârstă și în sectorull servicii. În
n special,
angajato
orii din Bucurrești și Brașo
ov au identifiicat compete
ențele lingvisstice ca fiindd cele mai im
mportante
la locul d
de muncă. Acești
A
angaja
atori au remaarcat faptul că angajații cu nivel înallt de calificarre aveau,
în generral, competențe lingvisticce suficientee, dar în cazu
ul angajaților cu nivel sccăzut de califficare din
sectorul servicii și al angajaților în
î vârstă acesste compete
ențe lipsesc.
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177. În ggeneral, angaajatorii consideră că ex istă diferențțe între anga
ajații tineri șii cei în vârsttă privind
competeențele lingvistice. Angajjații mai în vârstă au fo
ost descriși ca
c având coompetențe tehnice și
profesionale mai sollide, în timp ce tinerii anngajați (în un
nele cazuri) au fost desccriși ca fiind mult mai
deschiși,, având com
mpetențe lin
ngvistice și de utilizare
e IT mai bu
une. Angajațții tineri au fost de
asemeneea descriși ca având potențial maai mare de creativitate. Cu toate aacestea, ma
ajoritatea
participaanților au fo
ost, în generral, de acordd cu faptul că
c tinerii ang
gajați au unn nivel mai scăzut
s
de
angajam
ment, mai pu
uțină inițiativvă personalăă și o reziste
ență mai red
dusă. Acest decalaj generațional
influențeează practicile de recruta
are și dezvolttarea compe
etențelor.

3.5.2

Curriculu
um, metode de predare șși ofertă edu
ucațională

178. Anggajatorii au fost, în gene
eral, critici ccu privire la relevanța sistemului dee învățământt din mai
multe m
motive. În primul rând, curriculumuul atât pentrru învățământul secunddar, cât și pe
entru cel
terțiar a fost raporttat de diferițți angajatori ca fiind exccesiv de teo
oretic, cu acccent mai degrabă pe
concepteele abstracte și pe acum
mularea infoormațiilor decât pe com
mpetențele ppractice. În al doilea
rând, avvând în vedere curriculumul prea teoretic, me
etodele de predare au fost, de assemenea,
descrise ca fiind învvechite și exttrem de traddiționale, cu
u accent pe memorare, și nu pe dezvoltarea
competeențelor pracctice. În cele din urmăă, angajatorii au remarrcat că sisteemul de învvățământ
preuniveersitar și un
niversitar este foarte reezistent la schimbare.
s
Percepțiile aangajatorilor români
privind rrelevanța sisttemului de în
nvățământ s unt ilustrate
e în Figura 53
3.
Figu
ura 53. Perce
epțiile angajjatorilor privvind sistemul de învățăm
mânt
Sistem
mul de învățăm
mânt din Rom
mânia...
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179. Anggajatorii au pledat
p
pentrru mai mult echilibru în curriculum între
î
teorie șși practică, precum
p
și
pentru studdenți de a lucra în echiipă, de a faace prezentă
pentru m
mai multe oportunități
o
ări și alte
activitățți pentru a‐și
a
dezvoltta competeențele socio
o‐emoționale
e. Conform
m celor menționate,
angajato
orii au sublin
niat o serie de competeențe socio‐em
moționale lipsă în cazul studenților și noilor
absolven
nți. De exem
mplu, acestea includ com
mpetențe de
e comunicarre, lucrul în echipă și re
ezolvarea
problem
melor. Angajaatorii au con
nsiderat că, îîn multe cazuri, atât cu
urriculumul ppentru ÎPT, cât și cel
86

pentru îînvățământul superior se
e concentre ază mai deggrabă pe acu
umularea dee cunoștințe și nu pe
competeențe și abilittăți. Opinii similare
s
au ffost exprimaate și în cazzul metodeloor de predare, astfel
existând
d oportunitățți limitate pentru elevi de a lucra în
î grupuri sa
au de a exerrsa compete
ențele de
d clasă. Angajatorii creed că acest lucru contrib
buie la o prregătire insifficientă a
prezentaare în sala de
absolven
nților pentru intrarea pe piața forței dde muncă.
d asemeneea, că școlile
e din învăță
ământul secuundar care includ și
180. Anggajatorii au remarcat, de
unități ÎÎPT nu oferă elevilor servicii adeccvate de oriientare și co
onsiliere în carieră. Acest lucru
înseamn
nă că elevii dispun de informații l imitate privvind oportun
nitățile proffesionale, tip
purile de
competeențe sau calificările nece
esare și moduul eficient de
e planificare pentru carieera pe care o doresc.
Acest luccru reitereazză un punct de vedere laarg exprimatt de angajato
ori, acela că ttinerii nu be
eneficiază
de îndru
umare sau sprijin suficie
ent pentru a dezvolta un interes prrofesional, ceeea ce expliică de ce
tinerii an
ngajați schim
mbă frecventt locurile de muncă în căutarea unui câștig salari al mai degra
abă decât
a unei experiențe prrofesionale și
ș a unei form
mări la locul de muncă cu
c scopul connsolidării un
nui traseu
profesional.
181. Maajoritatea co
ompaniilor au
a susținut ccă există o implicare slabă din parrtea lor în realizarea
program
melor școlare
e și a curriculumului, parrțial datorită
ă inerției sisttemului de îînvățământ și
ș a lipsei
de stimu
ulente pentrru schimbare
ea metodeloor de predarre și învățare
e. Mai mulți angajatori au
a descris
dificultățțile cu care s‐au
s
confruntat în intera cțiunea cu școlile și univversitățile, exxceptând colaborările
ad‐hoc. Constrângerrile instituțio
onale, legalee și financiaare limitează
ă capacitateea angajatorilor de a
interven
ni în mod pro
oductiv sau eficace în prroiectarea cu
urriculumulu
ui sau în apliicarea în șco
oli a unor
teme relevante pen
ntru locul de
e muncă. În același timp
p, angajatorii sunt conșttienți de lipsa și/sau
existențaa echipamen
ntelor învech
hite în multe unități ÎPT laa nivelul întrregii țări. Ei ssunt mai inte
eresați de
sustenab
bilitatea invvestițiilor în echipamenntele și tehn
nologiile de ultimă gennerație în contextul
c
progresu
ului tehnologgic și al costu
urilor ridicatee. Astfel, mu
ulți angajatori ar prefera ca elevii/stu
udenții să
urmeze pregătirea practică pe ecchipamentel e lor în atelie
erelor lor
3.5.3

î
instituțțiile de educcație și forma
are și angaja
atori
Legături între

ompaniile mari
m iau iniț iativa de a stabili legătturi cu instittuțiile de E&
&F. Acest
182. Uneele dintre co
lucru se datorează faaptului că accestea dețin resurse finaanciare și um
mane, au o vviziune și o în
nțelegere
ormarea resuurselor uman
ne și conside
eră că aceasttă legătură re
eprezintă
comună privind dezvvoltarea și fo
un avanttaj reciproc. De exemplu, la Cluj‐Nappoca, un proggram de docttorat al Univversității Bab
beș‐Bolyai
a fost d
dezvoltat în parteneriat cu mari coompanii de IT din oraș. Alte exem ple subliniatte includ
managerri care predaau cursuri la universități publice deșii în mare parrte pe salariii/onorarii foa
arte mici.
Un caz interesant semnalat
s
a fost cel al unei firme implicate în
n sprijinireaa sistemului ÎPT prin
v
stabiliirea de parrteneriate cu
c unități ÎPPT și unive
ersități și
organizaarea campussurilor de vară,
participaarea la adapttarea curricu
ulumului.
183. Num
mai câteva dintre
d
marile
e firme fac pparte din aso
ociații regionale și comiteete sectorialle pentru
a exprim
ma opiniile privind
p
deficitul de comppetențe. Com
mpaniile mari din anumitte sectoare au
a format
asociații regionale in
nformale sau parteneriaate care facilitează o înțțelegere com
mună a deficcitului de
competeențe/ocupații, permițând adoptareaa unor mettode comune de recruttare (de exe
emplu, o
asociațiee de produccători care colaborează
c
cu unitățile
e ÎPT pentru
u a gestionaa fluxul de elevi
e
prin
intermed
diul stagiilorr de practică, târgurilor dde joburi și lectorilor din
n companii). Cu toate ace
estea, nu
există u
un mod sistematic, susttenabil sau organizat de
d vlorificare a acestui tip de parrteneriat.
Majoritaatea angajato
orilor nu au auzit niciodaată de Comitetele Sectoriale, iar Cam
merele de Co
omerț nu
au fost cconsiderate parteneri
p
viabili în elaborrarea politiciilor de dezvo
oltare a comppetențelor.
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184. În B
Brașov, existtă exemple de unități înn care se orgganizează în
nvățământ pprofesional dual,
d
însă
angajato
orii au raportat dificultă
ăți în imple mentarea acestui tip de învățămânnt. Elevii im
mplicați în
stagii dee pregătire practică în companii reușeesc să dobân
ndească com
mpetențe tehhnice și încre
ederea de
sine, înssă s‐a afirmaat faptul că ratele de m
menținere a locurilor de
e muncă și productivita
atea sunt
scăzute. De exemplu
u, doar 1 din
n 30 de elevvi înscriși în învățământu
î
ul profesionaal dual, susțiinut de o
companiie din acest oraș, a răm
mas în aceasttă companie
e, deși comp
pania respecttivă oferise locuri de
muncă tuturor celor 30 de elevi.
185. În ssectoarele în
n care se înre
egistrează ceerere ridicattă de forță de muncă callificată, firmele încep
să recru
uteze studen
nți încă de la
a sfârșitul pprimului an de
d studii universitare. ÎÎn special în sectoare
competitive precum IT, angajato
orii au menți onat că prefferă mai deg
grabă să recrruteze directt studenți
n flux de personal calificcat, decât săă recruteze absolvenți. Angajatorii fac acest
pentru a asigura un
lucru fiee prin prograame de stagii care începp imediat du
upă primul an, fie recruttează studen
nții direct
pentru p
posturi cu normă
n
întrea
agă. Acest ffenomen sugerează că, în cazul annumitor dom
menii, un
program
m de complet de studii (de la patru la șase ani, în funcție de
d diplomă) nu este perrceput de
angajato
ori ca fiind esențial. Acceastă situațție creează stimulente neintenționaate pentru studenții
înscriși, cceea ce ducee la un efect negativ asuppra ratei de menținere în
n sistem. Maai mult, se re
econfirmă
percepția publică co
onform căreia programel e universitare sunt prea teoretice șii nu oferă studenților
experien
nțe practice și
ș de învățare
e suficiente șși adecvate.

3.5.4

Compete
ențe dobândite în unității ÎPT și unive
ersități

3.5.4.1 C
Competențee cognitive
186. La nivel mondiial, automattizarea proceeselor de prroducție determină o ceerere de com
mpetențe
cognitivee de nivel mai ridicatt. Automatizzarea contin
nuă a proceselor de pproducție va
a reduce
considerrabil personalul cu calificări de ni vel scăzut a căror muncă implicăă operații de rutină.
Economia româneasscă este deossebit de vulnnerabilă la acceastă tendință, având înn prezent un
n procent
orționat de astfel de locuri de munncă în secto
oarele industrie, IT și aggricultură. Literatura
L
dispropo
sugereazză că peste 60%
6 dintre to
oate locurilee de muncă vor
v fi înlocuitte de mașini în următoarrele două
decenii ((Acemoglu șii Restrepo 20
016).
uncă pierdute în favoareea automatizzării vor fi în
nlocuite cu l ocuri de mu
uncă care
187. Loccurile de mu
necesităă minimum nivelul
n
3 de competențțe de scriere
e și citire. Elevii cu comppetențe de scriere și
citire dee nivel 3 sau
u peste înva
ață mai mul t, au mai multe
m
șanse să continuee studiile și sunt mai
productiivi atunci când intră pe piața forței dde muncă. Prin
P definiție
e, locurile dee muncă nou
u apărute
solicită u
un nivel suficient de ridiicat de comppetențe cognitive care să
s permită luucrătorilor să rezolve
problem
me specifice. Personalul românesc
r
vaa avea deci nevoie
n
de minimum niveelul 3 de com
mpetențe
de scrierre și citire saau de 275 puncte din 5000 conform sccalei internațționale a com
mpetențelor pentru a
face fațăă cerințelor acestor noi locuri de m
muncă; acesstea presupu
un ca angaj ații să aibă un nivel
suficientt de ridicat al compete
ențelor cognnitive care să
s le permită aplicareaa lor la nive
el global.
Publicațiiile recente ale OCDE co
onfirmă impoortanța centtrală a comp
petențelor coognitive cheiie pentru
îmbunăttățirea performanței economice.
188. Com
mpetențele lingvistice de scriere și ccitire și cele numerice su
unt esențialee pentru dobândirea
competeențelor și cu
unoștințelorr tehnice și aplicarea lo
or eficientă la locul dee muncă. Ce
ercetările
sugereazză că acestee competențțe sunt funddamentale în
n sensul că acestea
a
influuențează do
obândirea
competeențelor și cunoștințelor tehnice
t
și efficiența cu caare sunt aplicate la locuul de muncă (Murray,
88

Clermon
nt și Binkley 2005). Diferrențele în deeținerea ace
estor compettențe explicăă peste jumătate din
diferențeele între rattele de creșștere a prodductivității șii creșterea PIB pe term
men lung (Co
oulombe,
Tremblay și Marchan
nd 2004).
nform stand
dardelor inte
ernaționale, competențe
ele de scrierre și citire alle persoanellor de 15
189. Con
ani din R
România sun
nt scăzute. Astfel,
A
decideenții se conffruntă cu o nevoie
n
stringgentă de a consolida
c
oferta de competen
nțe cognitive
e cheie la nivvel național. Analiza com
mpetențelor dde scriere și citire ale
15 la evalua
area PISA a OCDE în domeniul
d
elevilor români de 15 ani carre au particcipat în 201
alfabetizzării, matematicii și știin
nțelor arată că aproape 90% dintre elevii românni de sex ma
asculin și
80% dinttre elevii de sex feminin nu ating nivvelul 3 de co
ompetențe de scriere și ccitire (Tabelu
ul 22). De
fapt, 5299 reprezintăă scorul PISA
A care este echivalentul scorului 27
75 de pe scaara internațională de
alfabetizzare a PIAAC
C ‐ punctul crritic de la nivvelul 2 la 3, unde processarea inform
mațiilor se mută de la
nivelul ccerebelului (aplicare) la procesele dee raționament din cortexul prefronttal (analiză). Dovezile
disponib
bile sugereazză că este necesar
n
miniim nivelul 3 de compettențe în cazuul adulților pentru a
obține rezultate foaarte bune în învățământ ul terțiar. Exxistența uno
or rate semnnificative de tineri cu
nivel scăăzut de com
mpetențe în sistemele
s
dee învățământ secundar și
ș terțiar va contribui prrobabil la
reducereea eficienței acestor siisteme, cu efecte asup
pra creșterii productivittății și performanței
economice ale țării.
SSex

elul 22. Nivelul compete nțelor cogniitive ale elev
vilor din Rom
mânia
Tabe
PISA 200
06
PISA 200
09
PISA 2012
PISSA 2015
Elevi (%
%)
Elevi (%)
Elevi
E
(%)
Elevvi (%)
< 529
> 529
< 5529
> 529
5
< 52
29
> 529
< 529
> 529

Maasculin

9
95.9

4.1
4

922.0

8.0

88.8

11.2

86.5

13.5

Fem
minin

9
90.5

9.5
9

844.4

15
5.6

79.1

20.9

81.9

18.1

Sursa: O
OCDE PISA 200
06‐2015.

190. Com
mpetențele de scriere și
ș citire ale elevilor din ÎPT și ale studenților ddin universittățile din
Româniaa sunt, de asemenea, scăzute coonform stan
ndardelor in
nternaționalee. Pentru realizarea
r
acestei aanalize, elevvilor și studenților particcipanți li s‐au
u evaluat competențele de înțelegere a unui
text utiliizând Testul Competențe
elor de Bază la Locul de Muncă (TOW
WES), un testt adaptativ aplicat
a
pe
computeer care perm
mite studențților români comparareaa la nivel internațional ccu colegii lorr din alte
țări, darr și din perrspectiva cerințelor locuului de mun
ncă. Înțelege
erea unui ttext este de
efinită ca
reprezen
ntând cunoșttințele și com
mpetențele necesare ide
entificării și utilizării infoormațiilor prrezentate
în diferitte formate, inclusiv apliccații pentru l ocuri de muncă, ștate de
e plată, orarre de transpo
ort, hărți,
tabele șii diagrame.
191. TOW
WES a fost aplicat
a
pe un
n eșantion reeprezentativ de elevi din
n ÎPT înscriși îîn ultimul an
n, în anul
școlar 20016/2017; eșantionul
e
a fost selectaat aleatoriu. Un total de
e 105 școli șii 945 de elevvi au fost
selectații în acest sco
op. Testul a fost aplicatt în 81 de șccoli pe 720 de
d elevi seleectați. Rata medie
m
de
răspuns a fost de 73%, incluzând
d 13 școli cu o rată de răsspuns de 100
0%. Testul a cuprins 62 UAT‐uri
U
și
dețe.
23 de jud
192. Com
mpetențele de înțelegerre a unui doocument sun
nt evaluate și
ș măsurate ppe o scală de
d 500 de
puncte ccare este îm
mpărțită pe cinci
c
nivelurri de compettențe. Distribuția compeetențelor rezzultate în
urma ap
plicării testului adaptiv TOWES
T
perm
mit descrierea competențelor eleviloor în două moduri: ca
diferențee între scoru
urile medii obținute
o
la teestarea competențelor de
d înțelegeree a unui doccument și
ca difereențe între procentele ele
evilor situați pe fiecare nivel de comp
petență (Figuura 54). S‐a confirmat
c
89

faptul căă și diferențeele mici pe ambele
a
dimeensiuni au un
n impact sem
mnificativ assupra rezulta
atelor. De
exemplu
u, în Canada,, un singur punct obținutt pentru o co
ompetență cognitivă
c
supplimentară se
e traduce
în venitu
uri suplimen
ntare de 61 USD pe an, luând în co
onsiderare efectul unui număr mare
e de alte
variabilee care influeențează câștigurile salarriale (Murrayy și Shillingtton 2014). EElevii cu com
mpetențe
cognitivee sub nivelul 3 sunt de patru ori maai mult expu
uși riscului de
d a nu conttinua studiile
e până la
absolvireea învățământului post‐ssecundar (MccCracken și Murray
M
2004
4).
Figura 54
4 Rezultate șși niveluri de
e competențță TOWES
Învvățare pentrru citire

0

are
Citire ppentru învăța

Nivelul 1

Nivelul 2

Nivelul 3

Niveluul 4

Nive
elul 5

0‐2
225

226‐275

276‐325
5

326‐3775

376‐500
500
0

ă reflectă s chimbări co
ognitive fun
ndamentale privind cerrerea de
193. Nivvelurile de competență
sarcini/aatribuții. Pun
nctul critic între niveluriile 2 și 3, caare este de 275
2 de punccte, este deo
osebit de
importan
nt. Sub 250 de
d puncte pe
e scală, persooanele încă învață
î
să cite
ească, în sennsul că aceștia încă nu
au comp
petențele neecesare penttru a citi flueent și autom
mat. Peste accest nivel, addulții sunt ca
apabili să
citească,, să înțeleaggă și să utillizeze inform
mațiile pe caare le obțin
n prin lecturră pentru re
ezolvarea
problem
melor. Figura 55 prezintă
ă aceste cincci niveluri și intervalul rezultatelor uutilizate în evaluarea
e
competeențelor de în
nțelegere a unui text în R omânia.
Figura 55. Nivelurile de
e competențță și dimensiunile cognittive ale testuului TOWES

mpetențelor de înțeleggere a unui text realiizată de ecchipa BM arată că
194. Evaaluarea com
aproxim
mativ 90% dintre elevii din ÎPT nu reușesc să atingă un nivel de coompetențe cognitive
c
necesar obținerii un
nor beneficii maxime în uurma studiillor la nivel te
erțiar și satissfacerii cerin
nțelor de
90

la locurile de muncăă existente. Atunci când rezultatele elevilor au fo
ost luate în cconsiderare la nivelul
unitățilo
or de învățăm
mânt respective, 97,5% d intre aceste școli s‐au plasat la cel m
mai mic nivel posibil al
competeențelor cognitive, obținând rezultatee medii sub 226.
2
De fapt,, rezultatul m
mediu total al
a școlilor
testate a fost de 168
8, semnificattiv sub praguul nivelului 2.
2 Figura 56 prezintă
p
rezuultatul mediu
u obținut
de elevii din unitățiile ÎPT incluse în eșantiion. În această figură su
unt prezentaate rezultatele slabe
obținutee de către elevii unitățilo
or ÎPT care nnu se situeazză deasupra nivelului dee bază. Acestt fapt are
impact aasupra eficienței învățării și productivvității după absolvire.
a
Figura 56. Rezultatte medii obținute la evalluarea comp
petențelor co
ognitive la nnivelul unitățților ÎPT
500
450
400
350
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200
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6,43

231,3
34
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195. De fapt, o maajoritate covvârșitoare a unităților ÎPT au obținut rezultaate mult sub pragul
nivelului 2. În mediee, aceste uniități au obținnut 59 de pu
uncte, iar în cele mai muulte cazuri cu
u până la
130 de p
puncte sub pragul
p
minim
m pentru obțținerea unui rezultat de nivel 2 (2266 de puncte), rezultat
situat su
ub pragul de 250 de punccte.
196. Doaar 2,5% dintre unitățile ÎPT
Î incluse îîn eșantion au
a obținut re
ezultate meddii, indicând astfel că
elevii lor dețin com
mpetențe de nivel 2. Tottuși, aceste rezultate au
u fost semn ificativ mai mici sub
pragul d
de 250, care
e, conform celor mențționate ante
erior, indică un nivel ffluent și auttomat al
competeențelor de citire.
c
Experriența din CCanada sugerează că un
n decalaj atâât de mare poate fi
eliminat prin implicaarea elevilorr în 40‐60 dee ore de insstruire constructivistă la nivelul clasei (Social
Research
h Demonstraation Corporation, 20144). În absențța unei astfe
el de metodde de îmbun
nătățire a
competeențelor, elevvii vor avea dificultăți înn utilizarea competențelor tehnice și a cunoștiințelor în
moduri ccare nu implică activități de rutină.
197. Luâând în consid
derare rezulltatele la nivvel local, do
oar elevii din
n municipiull București ar
a obține
rezultatee peste nive
elul bază. De
D fapt, elevvii din municcipiul Bucure
ești ar obținne un rezulta
at mediu
situat la pragul de 22
26 de puncte
e. În județul Buzău, rezultatul mediu obținut de elevii unei unități ÎPT
a fost dee 231, însă media
m
la nivellul județului a fost mai mică
m (Figura 57).
5
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Figura 57. Rezultatte medii obțiinute la evalluarea comp
petențelor co
ognitive la niivelul unităților ÎPT,
pe județ
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198. În u
urma testăriii, 92,5% din
ntre elevii diin ÎPT s‐au situat
s
la nive
elul de bază.. În plus, 7,3
3% dintre
elevi au obținut rezu
ultate de nivvel 2 și doar 0,2% au obținut rezulta
ate de nivel 3, nivel care
e permite
adulțilorr să citească,, să înțeleagă
ă și să utilizeeze informațiile în rezolvarea problem
melor. În aprroximativ
o treimee din județele în care s‐a
a aplicat testtarea (29%), toți elevii au
u obținut rezzultate de nivel 1. Pe
de altă p
parte, doar în
î municipiu
ul București ss‐a înregistraat o distribuție proporțioonală a elevvilor între
nivelurilee 1 și 2. Con
nform rezultatelor anterrioare, județul Buzău se plasează pee locul al doiilea după
municipiiul București, cu 33% diintre elevi oobținând rezzultate de niivel 2. În ca zul celorlalte județe,
elevii s‐aau situat, prredominant, la cele mai scăzute nivveluri de com
mpetență, oobținând rezultate de
nivel 2 cceea ce reprrezintă o tre
eime din eșaantion (Figurra 58). Singu
urele rezultatte de nivel 3 au fost
obținutee de către eleevii din Brașo
ov, reprezen tând 0,03% din
d eșantionul aferent accestui județ.
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Figura 558. Distribuțiia rezultatelor medii obțținute la eva
aluarea TOW
WES a compeetențelor coggnitive la
nivelul u nităților ÎPT, pe județ

199. Rezzultatele evvaluării com
mpetențelor cognitive realizate
r
în contextul aacestui Con
ntract de
Servicii d
de Asitență Tehnică con
nfirmă faptuul că elevii din unitățile ÎPT
Î au un niivel scăzut al
a acestor
tip de competențe
e conform standardel or internațționale. Rezzultatele differă, de assemenea,
semnificcativ, în funcție de unittate, UAT șii județ. Dife
erențele înre
egistrate la nivel județean sunt
suficientt de mari peentru a se traduce
t
în ddiferențe sem
mnificative între
î
regiunii în ceea ce privește
performanța econom
mică. o dată ce acești eleevi intră pe piața forței de
e muncă.
200. Ceaa mai eficien
ntă și eficacce modalitatte de a îmbunătăți nive
elul competeențelor cogn
nitive ale
forței dee muncă esste îmbunăttățirea educcației timpurii. Necesita
atea sporirii rapide a ofertei de
competeențe cognitivve cheie po
oate fi urmăărită în conttextul următoarelor tenndințe care modifică
aportul ccompetențelor în perform
manța econoomică:
a. gglobalizarea piețelor pe domenii ch eie – capital, tehnologie
e avansată dde producție
e, materii
prime, cerceetare și dezvvoltare – va diminua oricce avantaj în
n termen de preț de care firmele
românești arr fi putut ben
neficia;
b. eeliminarea barierelor
b
comerciale ar putea expun
ne firmele ro
omânești la nniveluri mai înalte de
ccompetiție;
c. ccreșterea exxponențială a ofertei gllobale de co
ompetențe cognitive
c
eseențiale în ță
ările slab
d
dezvoltate va
v exercita o presiune p uternic desccendentă asu
upra salariiloor angajațilo
or români
ccare ocupă posturi
p
ce ne
ecesită doar aaplicarea de rutină a cun
noștințelor p rocedurale.
201. Pen
ntru a creștte oferta de
e competențțe cognitive
e într‐un ritm
m suficient de rapid, elevii
e
din
învățăm
mântul terțiaar și angajațții ar trebuii să fie evaluați, iar co
ompetențelee cognitive ar
a trebui
îmbunăttățite pentru
u a le permiite admitereea la program
me de studiu. Ca răspunns la aceste presiuni,
trebuie implementaate politici prin care săă se evalue
eze și să se
e îmbunătățțească comp
petențele
cognitivee ale cohorttelor actuale
e de studennți din învățământul terțiar și ale uunui număr mare de
angajați de pe piațaa forței de muncă.
m
Acesste măsuri sunt
s
fundam
mentale penttru ca Româ
ânia să‐și
mpetitivă pe
e piețele euuropene și mondiale.
m
Aceste
A
măsu ri ar îmbun
nătăți, de
mențină poziția com
asemeneea, eficiențaa sistemului de învățăm
mânt terțiarr din România. Conform
m celor me
enționate
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anterior,, elevii cu nivel 3 învață
ă mai mult, au șanse mai mari de a‐și
a continuaa studiile și sunt mai
productiivi o dată intrați pe piața forței de muuncă.
Competențee socio‐emoțționale
3.5.4.2 C
202. Com
mpetențele socio‐emoțiionale – dennumite și co
ompetențe noncognitivee, comporta
amentale
sau de caracter – sunt comp
petențele leegate de atingerea
a
ob
biectivelor, lucrul în echipă
e
și
gestionaarea emoțiilo
or. Astfel, acceste compeetențe se apllică în numeroase situaț ii cotidiene. Cu toate
că existăă o varietate de cadre conceptuale caare caracterizează compe
etențele soccio‐emoționa
ale, multe
dintre ele includ dirrect sau indirect următooarele cinci dimensiuni:
d
deschidere ccătre noi experiențe,
conștiincciozitate, carracter extravvertit, caract er agreabil și
ș stabilitate emoțională, pe care literatura de
specialitate le numește factorii „Big
„ Five” (Joohn și Srivasttava 1999). Factorii
F
„Big Five” sunt extrași
e
pe
baza dattelor existente la nivel in
nternațional și descriu attât compozițția capacitățiilor socio‐em
moționale
ale indivvidului, cât și evoluția și rezultatele accestuia.
203. Un set echilibrrat de comp
petențe sociio‐emoționa
ale, cognitive
e și tehnice determină succesul
educațio
onal, profesiional și social al persoaanei. Rezultaatele studiilo
or longitudinnale și de intervenție
sugereazză că acest tip de competențe sunnt la fel de importante ca și compeetențele coggnitive în
explicareea performaanțelor educa
aționale, anggajabilității, condițiilor de
d sănătate, angajamenttului civic
și a bunăstării (Kauttz, et al., 2014, OCDE 20015). Există, de asemene
ea, studii caare sugerează că rata
rentabiliității investițțiilor în progrramele de înnvățare socio
o‐emoțională
ă este mare. De exemplu
u, Belfield
et. al. (22015) a arătaat că 1$ inve
estit în progrrame eficien
nte de învăța
are socio‐em
moțională pro
oduce un
câștig dee 10$ în Am
merica de Nord.
N
Mai m
mult, alte stu
udii sugerează că acestee competențe socio‐
emoțion
nale conduc la dezvolta
area cognitivvă (Cunha, Heckman și Schennach 2010, OCD
DE 2015).
Aceasta înseamnă că
c investițiile
e în îmbunăătățirea com
mpetențelor socio‐emoți onale ar co
onduce la
îmbunăttățirea rezulttatelor acade
emice.
204. Firm
mele din România
R
su
ubliniază im
mportanța competențe
elor socio‐eemoționale și sunt
preocup
pate de lipsaa acestor co
ompetențe îîn rândul an
ngajaților. So
ondajul onlinne realizat de
d Banca
Mondială în rândul angajatorilo
or sugereazăă că firmele românești din toate seectoarele ecconomice
apreciazză în mod deosebit comp
petențele soccio‐emoționaale ale angajjaților pentruu toate categgoriile de
ocupații. Figura 59 arată că diferritele dimenssiuni ale com
mpetențelor socio‐emoțioonale sunt percepute
p
ca fiind „foarte importante” la locul de mu ncă pe toate cele trei grupuri
g
de occupații, iar Figura
F
60
arată că ele sunt peercepute ca fiind „foartee importante
e” în toate regiunile
r
dinn România. În
Î același
timp, an
ngajatorii și‐au exprimatt preocupări le privind dificultățile în
n angajarea personalulu
ui care să
dețină aceste compeetențe. Focu
us grupurile realizate de BM (vezi ca
apitolul anteerior) indică faptul că
angajato
orii din toatee sectoarele și regiunile au raportatt dificultăți în
î angajarea de persona
al care să
posede un set echillibrat de competențe soocio‐emoționale, precum
m motivația,, empatia, toleranța,
t
comuniccarea și angajamentul.
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Figgura 59. Proccentul angaja
atorilor rom
mâni care aprreciază comp
petențele soocio‐emoțion
nale
În rân
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Sursa: Chestionar
C
onlline realizat d e Banca Mond
dială în rândul angajatoriloor (2017).
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Figgura 60. Proccentul angaja
atorilor caree apreciază cel puțin 4 dimensiuni soocio‐emoțion
nale
1
0,,8
0,,6
0,,4
0,,2
0

Sursa: Chestionar
C
onlline realizat d e Banca Mond
dială în rândul angajatoriloor (2017).

205. În aacelași timp
p, un procent consideraabil de elevvi din ÎPT percep
p
că auu un nivel scăzut
s
al
competeențelor socio
o‐emoționalle. Evaluareaa competențțelor realizattă de BM în România a presupus
ca elevii din ÎPT să‐șii autoevalueze nivelurilee de compete
ențe socio‐em
moționale. EElevii au fost rugați să
ulte întrebării (de exempllu, „Ești orgaanizat?”), pe
e o scală staandard Likertt de cinci
răspundă la mai mu
puncte. Rezultatele au demonsstat proprieetăți psihometrice bune, inclusiv coonsistență in
nternă și
validitatee externă.
206. Dattele indică un
u procent semnificativv al elevilor din ÎPT care s‐au auto‐‐raportat su
ub media
scalei prrivind caraccterul extravvertit (de exx., competențe de com
municare și îîncredere în
n sine) și
stabilitate emoționaală (de exem
mplu, modu l de a face față la stress și încrederrea în sine).. Această
constataare implică faptul că o mare partte din eleviii ÎPT percep
p că doar „„uneori” sun
nt stabili
emoțion
nal, nervoși, energici și se simt confoortabil în pre
ezența oame
enilor (Figuraa 61). Figura indică și
faptul căă un procen
nt semnificattiv de elevi aavând un nivel scăzut de
d conștiincioozitate (de exemplu,
hărnicie,, responsabilitate și serio
ozitate) și un caracter agrreabil (de exemplu, tolerranță și colab
borare).
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Figu
ura 61. Autoe
evaluarea co
ompetențeloor socio‐emo
oționale în râ
ândul eleviloor români din ÎPT
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(20177)

207. Dattele arată căă există diferrențe între rregiuni privin
nd procentul elevilor carre ar putea beneficia
b
de învățțare socio‐em
moțională în funcție de rrezultatele obținute.
o
Elevii din ÎPT caare ar putea beneficia
de activiități de învățțare socială și
ș emoțional ă sunt definiți ca cei cu rezultate subb 3 (în intervvalul 1‐5)
în cel pu
uțin una dinttre cele cincci dimensiun i socio‐emoțționale. Figura 62 prezinntă procentu
ul elevilor
care ar p
putea beneficia de astfe
el de activită ți la nivel de
e regiune. Din figură reieese că sunt diferențe
considerrabile între regiuni,
r
regiu
unea Centruu având cel mai
m mic proccent de astfe
fel de elevi (34%), iar
regiuneaa București‐Ilfov cel mai mare
m
procennt (80%).
Figura 62. Procentul de
e elevi ÎPT caare ar benefficia de învățțarea socio‐eemoțională

S
Sursa:
Evaluarrea competen țelor realizatăă de Banca Mo
ondială (20177).
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4. RECO
OMANDĂRI
208. În această se
ecțiune prezzentăm o serie de re
ecomandări rezultate în urma analizelor
a
aprofundate realizaate în elab
borarea aceestui raportt care să sprijine
s
Guvvernul Rom
mâniei în
demersu
urile sale de
e îmbunătățțire a processului decizio
onal privind investițiile în infrastru
uctura de
educațiee și a calitățiii învățămân
ntului din Roomânia, în ge
eneral. Aceste recomanndări se împa
art în trei
categorii: recomandări care țin de un cadruu mai larg de guvernanțță în care see iau deciziile privind
investițiiile în infrastrructura educcațională; reccomandări care
c
țin de in
nfrastructuraa educaționa
ală în sine
și de utiilizarea acestteia pentru a crește caliitatea și ech
hitatea mediilor de învățțare și reco
omandări
care nu țțin de aspeccte specifice de infrastrucctură, dar caare au fost to
otuși acoperiite în analiză
ă. Tabelul
23 rezum
mă aceste recomandări
r
i și le corel ează cu con
nstatările sp
pecifice discuutate în rap
portul de
analiză.
Ta
abelul 23. Reecomandări bazate pe da
ate
Recom
mandare

Date

Inve
estiții princippale în infrasstructura educațională
1. Ad
doptarea unu
ui proces holistic
dee decizie, bazzat pe date

2. Creearea unei agenții pentru
u
coordonare și reglementarre

3. Îm
mbunătățirea disponibilită
ății și
fiabilității dateelor

4. Reealizarea uno
or sondaje
peeriodice privind facilitățile
e

5. Creeșterea mon
nitorizării și a
răsspunderii pentru procesu
ul de
plaanificare și pregătire în
vederea asigurrării siguranțței la
cuttremure

model holistic, care să inttegreze atât factorii de mediu
m
cât
Un m
și pee cei pedagogici, ar fi extrem de uutil pentru a evalua
calitaatea generală a infrastructurii de eduucație.
Ca uurmare a descentraliză
d
ării procesu lui de decizie și a
presttării serviciilor, sunt necesare efortuuri pentru a promova
coor donarea pe verticală, dar
d și pe oriizontală, și pentru a
regleementa funccțiile cheie de răspunderre. Prin regle
ementare
și cooordonare de
e la nivel ce
entral se poaate asigura că
c actorii
local i răspund pe
entru atingerrea obiectiveelor naționalle privind
s evită
calitaatea și ecchitatea învvățământuluui și că se
ineficciențele și dublarea eforturilor la nivelul programelor
fragm
mentate.
Avânnd în vedere că SIIUI se bazează pe ddate, dispon
nibilitatea
și fiaabilitatea datelor pentru
u analizele ddin acest rap
port sunt
extreem de imporrtante. S‐au observat maai multe pro
obleme în
ceea ce privește furnizarea acestor
a
datee, în special a datelor
ențele, transsportul, creșșele și unive
ersitățile.
privinnd compete
Un vvolum mai mare
m
de date mai bunee ar fi bene
efic și ar
sprijiini eforturile
e viitoare de a susține prrocesul decizional pe
date .
Avânnd în vedere că România este vulneraabilă la cutre
emure, că
pestee 42% din școli
ș
sunt am
mplasate în zone cu riscc seismic
ridicaat și că apro
oximativ un sfert
s
din clăddiri au fost construite
înainnte de 1963, se recoma
andă monitoorizarea și asumarea
a
răspuunderii pentru planificare și pregătiree seismică.
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Creșterea calității șși echității mediilor
m
de în
nvățare

6. Asigurarea unu
ui acces egal la
faccilități echipaate
corespunzător, în special în
n
zonele marginaalizate

Dateele arată căă în România dotările din școli, în
n special
existtența bibliottecilor, laborratoarelor și sălilor de sp
port, sunt
coreelate pozitivv cu rezultatele elevilorr. Există o corelație
poziitivă semnificativă sta
atistic întree existența acestor
facil ități și rezultatele elevilor la evaluaarea națională de la
finallul clasei a VIII‐a
V
(0,0865
5 pentru bibl ioteci, 0,142
20 pentru
labooratoare și 0,,1248 pentru
u săli de sporrt, la un nive
el de 5%).
Multte școli din România, în special celee din mediul rural, nu
disppun de utilităăți corespun
nzătoare, ca toalete în interior și
încă lzire centraală, ceea ce
e are un eefect negativv asupra
rezuultatelor elevilor (corela
ație semnifi cativă statisstic de ‐
0,13304 la nivel de
d 5%).

7. Evaluarea grad
dului de acce
es al
eleevilor cu dizaabilități sau
cerințe educaționale specia
ale

Cop iii cu dizabillități au probleme cu pproasta infrastructură
din școlile românești, deoa
arece acces ibilitatea elevilor cu
diza bilități fizice
e este limittată: aproxiimativ jumă
ătate din
școliile din Rom
mânia sunt considerate cca nefiind accesibile
a
penttru persoane
e cu dizabilități fizice.

8. Îm
mbunătățirea mediului natural
din
n spațiile de învățare
î

Stanndardele minime care se
s referă la factori caliitativi de
meddiu, cum ar fi calitatea aerului, tem
mperatură, lumină
l
și
acusstică, influen
nțează direct rezultatele elevilor. În literatura
l
de sspecialitate există
e
dovezzi clare confform cărora calitatea
slab ă a aerului are un impact negativv asupra memoriei
m
or și capacită
ății de recunnoaștere a cu
uvintelor,
vizu ale a elevilo
lor în îndepplinirea sarccinilor ce
dar și asupra performanțe
p
impllică un efortt intelectual, dacă nivel ul de CO2 depășește
d
500 ppm (nivelu
ul de CO2 estte un param
metru pentru calitatea
aeruului). În școlile din Româ
ânia aerul esste de slabă
ă calitate:
niveelul mediu de
d CO2 în sălile de clasăă analizate a fost de
3.0221 ppm.

9. Ap
plicarea norm
melor privind
d
efeectivul maxim
m la clasă și
lim
mitarea înscriierilor excesiive

Aprooximativ 22
2% din elevii românni învață în școli
suprraaglomerate
e. Acest fenomen poaate avea un
n impact
negaativ asupra mediului
m
de predare și înnvățare de la clasă și
poatte influența negativ caliitatea interaacțiunii dintrre elev și
proffesor. Capaccitatea insuficientă de laa clasă poatte crește
riscuul de PTȘ acccentuând problemele leegate de repetenție,
adeccvarea vârste
ei la nivelul clasei
c
și abanndon școlar.

10. Reeducerea mo
odului de
fun
ncționare în schimburi

Aprooximativ 15%
% din școlile din Româniaa funcționează în mai
multte schimburri. În școlile
e vizitate înn vederea elaborării
e
acesstui raport, care
c
funcționau cu mai multe schim
mburi, s‐a
obseervat o folossire concentrată a spații lor, situație generată
și dee pauzele fo
oarte scurte
e. În aceste școli, pe pe
ereții din
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clasăă nu sunt afișate materiale didacctice sau lu
ucrări ale
elevvilor. În plus, s‐a constatat că spațiiile din clase
e nu sunt
folossite eficientt și că, une
eori, acesteea nu coresspundeau
vârsstei elevilor. În clasele vizitate
v
existtau mai multe bănci
e învățare
decâât era necesar, probabil din cauza siistemului de
în m
mai multe sch
himburi, și acestea nu d ispuneau de
e zone de
învăățare, unde să se deruleze activitățilee de grup.

11. Îm
mbunătățirea condițiilor de
d
traansport în zo
onele slab
deeservite

În geeneral, școlille rurale sunt mai greu a ccesibile și nu
n dispun
de m
multe opțiun
ni de transpo
ort. De asem
menea, proba
abilitatea
ca pprofesorii din
n mediul rurral să facă nnaveta este mult mai
marre decât în urban. Disstanța față de școală și lipsa
servviciilor de transport sunt, de multe orri, cauza aba
andonului
ridiccat și a ratelo
or mari de absenteism ddin rândul ele
evilor din
meddii dezavantaajate sau grupuri minoritaare.

12. Evaluarea impaactului
inffrastructurii asupra
rezzultatelor ed
ducaționale

Dov ezile arată că
c infrastructura de învăățământ este extrem
de i mportantă pentru
p
proce
esul de educcație și că are efecte
claree asupra mai
m multor elemente precum: în
nscrierea,
reteenția elevilor, motivarea și rezultatelee acestora. Un
U studiu
robuust realizat în
î Regatul Unit al Marii Britanii arată că 16%
din varianța prrogresului la
a învățare aal elevilor se
s poate
expllica prin atrib
butele fizice ale sălilor dee clasă.
Altelee: Curriculum
m și predare

13. Reealizarea de investiții în
deezvoltarea co
ompetențelor
socio‐emoționale
14. Inccluderea com
mpetențelor
socio‐emoționale și a celorr
speecifice loculu
ui de muncă în
curriculum și în
n programele
e de
forrmare a proffesorilor

15. Îm
mbunătățirea consilierii și
oriientării în carieră în școli

mâni consideră că actuaalilor angajațți, dar și
Angaajatorii rom
elevvilor și absolvvenților care
e intră pe piiața muncii le lipsesc
com
mpetențele so
ocio‐emoționale. Datelee arată că un
n procent
impoortant al ele
evilor din învățământul profesional se auto‐
eval uează ca inttrând în jumătatea inferiioară a scale
ei în ceea
ce pprivește grad
dul de extrovvertire și staabilitatea em
moțională.
De asemenea, un numărr deloc negglijabil de elevi se
autooevaluează ca
c având un nivel scăzutt de conștiin
nciozitate
și caaracter agreaabil.
Angaajatorii romââni au raporttat că din unnitățile de învvățământ
secuundar lipsesc servicii co
orespunzătoaare de plan
nificare a
carieerei și orienttare a elevilo
or. Ceea ce îînseamnă că elevii nu
au laa dispoziție prea multe informații deespre tipul de
d cariere
dispponibile, co
ompetențele
e și calificărrile necesare
e pentru
acesstea și cum să
s le planifice
e corect penntru a avea cariera
c
pe
caree și‐o dore
esc. Acest lucru sprijinnă o idee general
exprrimată de angajatori, că tinerii nu beneficciază de
suficcientă îndru
umare sau sprijin
s
în aleegerea uneii cariere,
ceeaa ce explică de
d ce aceștia
a trec ușor dde la un loc de
d muncă
la al tul urmărind
d venitul, nu experiența sau formare
ea la locul
muncă pentru a urma traseul de carieeră dorit.
de m
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209. Reecomandarea #1: Adop
ptarea unuii proces de
e decizie ho
olistic, bazaat pe date,, privind
investițiiiile în infrrastructura educaționaală. În prezent, în România, nuu există un cadru
multidim
mensional și o cultură a analizei șși utilizării datelor
d
penttru fundameentarea decciziilor în
infrastru
uctura de educație. De exemplu, deccizia de a încchide peste 1.600
1
de unittăți de învățțământ în
2011/20012 a fost luaată în urma analizei
a
decliinului populaației din Rom
mânia, nu pe baza unei co
ombinații
de facto
ori, conform abordării ad
doptate în accest raport. Adoptarea unei
u
abordărri holistice bazate
b
pe
date con
ncrete poatee sprijini Guvernul Romââniei în redu
ucerea ineficcienței chelttuielilor și în
ndeplinirii
obiectiveelor privind creșterea accesului,
a
îm
mbunătățireaa calității șii creșterea relevanței serviciilor
s
educațio
onale.
210. Reecomandarea #2: Crearrea unei ag enții respon
nsabile penttru coordonnarea pe verrticală și
orizonta
ală și pentru reglementa
area relațiiloor de responsabilitate între actorii innstituționalii. Această
recoman
ndare derivăă din faptul că
c în Românnia, procesul decizional este
e
fragmenntat, inclusivv în cazul
deciziilor privind finaanțarea investițiilor, servviciile, raporttarea și comunicarea rezzultatelor înrregistrate
și asigurarea respecttării normelo
or în vigoare . Deciziile prrivind investițiile în infrasstructura de educație
sunt luatte descentraalizat la diferite niveluri, cceea ce prezintă riscuri privind
p
coorddonarea, fina
anțarea și
reglementarea. Cu toate
t
că ME
EN și alte oorganisme ce
entrale finan
nțează invesstiții în instittuțiile de
educațiee și formare,, majoritatea
a deciziilor pprivind selecția și identifficarea nevo ilor de infrastructură
sunt luaate de autoritățile locale prin conssiliile județe
ene și locale
e. Chiar daccă această abordare
conducee la un nivell mai ridicat de responssabilizare, an
nalizele relevvă disparitățți semnificattive între
regiunilee bogate și sărace, zonele urbane și zonele rurale, privind pe
erformanțelee elevilor și diferențe
semnificcative privind
d calitatea in
nfrastructuri i educaționaale. Agenția de coordonaare propusă ar putea
simplifica procesul de
d decizie, ceea ce ar duuce la o mai eficientă utilizare a fonndurilor. Din
n această
privință este importaant de sublin
niat că agențția, odată creată, trebuie
e să dispunăă de resurse umane și
financiarre corespunzzătoare. Este
e de asemennea fundame
ental ca man
ndatul agențției să fie asttfel creat
încât să se evite dublarea respon
nsabilităților..
211. Reecomandarea #3: Îmbun
nătățirea dissponibilitățiii și fiabilitățții datelor di
din întregul sector
s
de
învățăm
mânt, pentru a facilita monitorizarea
m
a și a crește transparențța. În termenni mai largi, ar trebui
consolidată o culturăă a datelor în sistemul dde învățămân
nt din Român
nia. Elaborarrea acestui raport
r
s‐a
oarte mult pe
p sursele de
d date exisstente, în sp
pecial pe SIIIR al MEN. Deși SIIIR este
e
bine
bazat fo
dezvoltaat din persp
pectiva funcționalitățilorr tehnice, analiza acesttor date a evidențiat probleme
p
majore ccând vine vo
orba de dispo
onibilitatea șși fiabilitatea lor, precum
m și limitări înn utilizarea datelor
d
ca
bază pen
ntru formulaarea de polittici. În multee cazuri, date
ele lipsesc sa
au sunt inco mplete, în tiimp ce în
alte cazu
uri autoritățile responsab
bile cu furnizzarea datelorr fie nu au înțeles ce li see cere sau au introdus
date greeșite, inclusivv privind infrrastructura dde educație. Un aspect important esste acela că nu există
baze de date pentru creșe și pen
ntru transporrtul elevilor. De asemene
ea, nu se coleectează perio
odic date
privind infrastructurra universită
ăților. Acest e constatării evidențiază
ă că unități le de învăță
ământ ar
putea avvea nevoie de
d formare suplimentară
s
ă privind furnizarea și uttilizarea dateelor, dar și că MEN și
inspecto
oratele județțene ar pute
ea face mai mult pentru
u a sprijini școlile
ș
să ofeere aceste informații
complet și corect, și pentru a monitoriza și verifica acuratețea lor. Este, dde asemenea, critică
rezolvareea problemei privind lipsa datelorr despre creșe, universsități și trannsport. Fără
ă această
abordaree, datele arr putea prezzenta o imaagine incorecctă a condițțiilor de preedare și învă
ățare din
unitățilee de învățămâânt din România.
212. Reecomandarea #4: Realiza
area periodiică a unor so
ondaje detalliate privindd facilitățile, pentru a
colecta m
mai multe in
nformații priivind factoriii de mediu și
ș starea infrrastructurii. SIIIR al MEN
N permite
colectareea datelor laa nivel granular, nu doar la nivel de unitate de învvățământ sauu la nivel de elev, ci și
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la nivel d
de sală de clasă.
c
Această caracteristtică a facilitaat realizarea acestui rapoort. Deși exiistă acest
nivel de detaliere, SIIIR nu permiite raportareea factorilor de mediu, ia
ar în Româniaa există foarte puține
d factori. În
n plus, nu eexistă baze de
d date pentru creșe și universități,, care au
date desspre astfel de
cerințe sspecifice priivind infrastructura. În ttimpul vizite
elor în școli au fost culeese date pre
eliminarii
privind ccalitatea aerului, temperratura, luminna și alți facttori de mediu cunoscuți ca având o influență
asupra în
nvățării. Însăă această collectare a acooperit un eșaantion limitat de școli. Arr fi dificil ca școlile să
raportezze periodic faactorii de me
ediu, însă de cidenții din România
R
ar beneficia
b
de mai multe date,
d
care
ar puteaa fi culese prin sondaje reprezentatiive realizate în rândul unităților de învățământ,, poate o
dată la d
doi‐trei ani, care
c
să se axe
eze pe aspeccte calitative
e ale mediulu
ui și infrastruucturii.
213. Reecomandarea #5: Crește
erea monitorrizării și a răspunderii
r
pentru
p
proceesul de plan
nificare și
pregătirre în vederea asigurării siguranței la cutremurre. După cum
m a fost meenționat, în România
deciziile privind invvestițiile în infrastructu ra de educcație sunt lu
uate descenntralizat. De
eși există
reglementări națion
nale privind standardelee de proiecctare a clăd
dirilor și nivvelul de pre
egătire și
prevențiie a riscurilo
or cauzate de cutremuure sau alte dezastre naturale, impplementarea
a acestor
reglementări necesittă acțiunea autoritățilorr locale și a consiliilor ju
udețene. Priincipiul OCDE privind
răspunderea pentru siguranța la
a cutremure în școlii pun
ne accent pe roluri și ressponsabilitățți definite
clar, cerințe de califficare pentru
u profesionișștii implicați în proiectarrea facilitățiloor școlare șii evaluări
independente ale prroiectării, construcției și întreținerii facilităților
f
școlare. Avânnd în vedere că peste
40% dinttre clădirile școlare
ș
din România
R
suntt amplasate în zone cu risc seismic, rrecomandare
ea pentru
GR este să crească șii să consolide
eze monitor izarea și resp
ponsabilizare
ea privind plaanificarea se
eismică în
școli, co
onform aranjjamentelor menționate în Recoman
ndarea OCDE 2015 privvind liniile directoare
pentru ssiguranța la cutremure în școli (OCCDE 2017c). România arr putea anaaliza și varianta de a
participaa voluntar laa raportul official de moonitorizare al OCDE privind siguranțaa seismică a școlilor,
ceea ce ar implica co
ompletarea unor
u
chestioonare de auto
o‐raportare, după cum eeste prevăzutt în liniile
directoare menționaate mai sus.
214. Reecomandarea #6: Asig
gurarea unnui acces egal la fa
acilități de educație echipate
corespun
nzător, cu utilități și dottări de învățțare modern
ne, în speciall în zonele m
marginalizatte. Datele
prezentaate în raporrt arată că în mediul rural, în special în zon
nele marginaalizate, cond
dițiile de
infrastru
uctură sunt mult
m mai pro
oaste decât ccele din med
diul urban. Probabilitateaa este mult mai
m mare
ca în șco
olile din med
diul rural să nu existe în călzire centrrală, grupuri sanitare în interior, sau
u acces la
bibliotecci, săli de sp
port, laboratoare și ateliiere. În conttextul în care elevii din zonele margginalizate
sunt dejaa dezavantajjați, școlile lo
or nu sunt ecchipate core
espunzător pentru a prom
mova un acces egal la
educațiee de calitatee. Îmbunătățirea calitățții învățămân
ntului în zonele marginnalizate și re
educerea
decalajului dintre zo
onele rurale și cele urbaane ar trebu
ui să fie principala prioriitate a GR, în
î special
l
când ressursele sunt limitate.
215. Reecomandarea #7: Evalu
uarea gradu
dului de accces al eleviilor cu dizaabilități sau
u cerințe
educațio
onale speciale. Analiza in
nclusă în rapport arată că aproape jum
mătate din șccolile din Rom
mânia nu
au ramp
pă pentru a facilita
f
accessul elevilor îîn scaun cu rotile,
r
deși rampele nu ssunt unica cerință de
infrastru
uctură necesară pentru ca
c școlile să ffie accesibile
e pentru elevvii cu dizabiliități fizice sau cerințe
educațio
onale speciale. Nu existtă date privvind echiparea școlilor cu
c mânere sau grupuri sanitare
accesibille. Datele su
unt limitate și
ș în ceea ce privește calitatea și con
ndițiile de inffrastructură în școlile
speciale,, unde nevoiile ar trebui să
s fie mult m
mai diferite în
n ceea ce privește infrasttructura. Ideal ar fi ca
decidențții să aibă la dispoziție in
nformații priivind toate tipurile
t
de ce
erințe de inffrastructură necesare
pentru a se asigura că
c școlile sunt accesibilee pentru toți elevii; în mo
omentul de față lucrurile
e nu stau
așa în România. Reccomandarea este ca MEEN să facă o evaluare de
etaliată a callității și acce
esibilității
102

infrastru
ucturii, cu accent pe elevvii cu dizabiliități sau cerințe educațio
onale specia le, și să se asigure că
se acord
dă prioritate reabilitării cllădirilor școlaare pentru a reduce deca
alajele.
nătățirea coondițiilor sp
pațiilor de învățare,
în
incclusiv prin formarea
f
216. Reecomandarea #8: Îmbun
cadrelorr didactice. Vizitele
V
realizate în școli pentru elab
borarea acesstui raport auu evidențiat anumite
practici și percepții comune în rândul cad relor didacttice privind infrastructurra sălilor de
e clasă și
utilizareaa acesteia. De
D exemplu, cadrele didaactice au ten
ndința de a ține ferestrelle închise și jaluzelele
j
trase în sălile de claasă. În conse
ecință, calitaatea aerului este slabă conform
c
celoor indicate în
î analiza
situației actuale. În acest sens,, sunt propuuse o serie de inițiative
e accesibile financiar și ușor de
implemeentat pe terrmen scurt, precum fo rmarea cadrelor didacttice. Cadrelee didactice ar putea
beneficiaa de activități de formare specifice pprivind legătura dintre in
nfrastructurăă, utilizarea practică
p
a
acesteia și rezultatelle elevilor. De
D exemplu, aactivitățile de
d formare ar putea evid enția rolul im
mportant
mularea proce
esului de învvățare, sau modul în
al luminii naturale, al temperaturii și ventil ației în stim
care disspunerea mo
obilierului și organizareea sălii de clasă pot fi reproiectatte pentru facilitarea
activităților de grup.. O astfel de
e formare s‐aar putea dovvedi deosebiit de valoroaasă în măsurra în care
infrastru
uctura sălii dee clasă este transformată
t
ă într‐o resursă didactică
ă.
d numărul maxim
m
de eelevi într‐o clasă și
217. Reecomandarea #9: Apliccarea normeelor privind
limitarea
a înscrierilorr excesive. Cu toate că p revederile le
egale din Rom
mânia reglem
mentează capacitatea
maximă a unei clasee la 25 de ellevi la niveluul ciclului priimar, doar 14%
1
dintre săălile de clasă vizitate
respectaau această no
ormă. Având
d în vedere faaptul că sălile de clasă vizitate reprezzintă un eșan
ntion mic
raportatt la sistemul de învățămâ
ânt din Rom
mânia, există date care arată că anum
mite școli înscriu mai
mulți eleevi decât cap
pacitatea de
e școlarizare și decât perrmite norma privind num
mărul maxim
m de elevi
într‐o claasă. Acest faapt duce la rate de înscriiere extrem de ridicate, la un mod dde funcționare în mai
multe scchimburi, la supraaglom
merare și/ saau clase maari, adevărate provocări atât pentru
u cadrele
didacticee, cât și pen
ntru elevi, limitând utilizzarea inovattivă a spațiu
ului sălilor d e clasă. Resspectarea
normei privind num
mărul maxim
m de elevi înntr‐o clasă ar
a putea conduce la îm
mbunătățirea utilizării
ora.
spațiuluii și la identifiicarea nevoilor de extinddere a acesto
218. Reecomandarea #10: Reducerea moduului de funcțiionare în sch
himburi. Școllile care funccționează
în mai m
multe schimb
buri sunt fre
ecvent întâlnnite în Bucurrești și în altte zone urbaane din Rom
mânia. Cu
toate căă acest mod de organiza
are ar putea fi perceput de GR ca unul eficient din punct de vedere
financiarr, acesta pun
ne probleme
e elevilor și ccadrelor didaactice. Modu
ul de funcțioonare în schimburi nu
permite amenajareaa și utilizarea sălilor de cllasă în funcțiie de vârsta elevilor deoaarece aceeași sală de
clasă estte utilizată de elevii din
n ciclul prim
mar și gimnaazial. De asemenea, aceeastă practică reduce
sentimentul de prop
prietate al elevilor asupraa clasei. În plus,
p
se pare că această uutilizare intensivă are
ului, de exem
mplu asupra calității aerului. În cazul în care moddul de funcțționare în
impact aasupra mediu
două schimburi nu poate fi evitat, sunt neecesare inve
estiții în soluții creativee care să co
onducă la
flexibilizarea și eficieentizarea utilizării spațiiloor.
219. Reecomandarea #11: Îmbu
unătățirea coondițiilor de
e transport în
î zonele slaab deservite.. Această
recoman
ndare ar puteea fi rezolvattă, de exempplu, prin furn
nizarea de microbuze
m
școolare. Soluțiile pentru
soluționaarea nevoilo
or de transp
port ar treb ui discutate
e cu autorită
ățile regionaale și locale,, care se
confrunttă mai des cu
c astfel de probleme șii ar putea propune alterrnative eficieente de rezo
olvare. În
privința microbuzelo
or școlare, de
eși GR a cresscut numărul acestora de
e‐a lungul tim
mpului, în co
ontinuare
nu sunt suficiente pentru cei aproape
a
70..000 de elevvi care în momentul
m
dee față sunt deserviți
insuficient. Asigurareea transporttului, pentru ca elevii să ajungă la șco
oală ușor și îîn siguranță ar trebui
să fie o p
prioritate a GR.
G
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220. Reecomandarea #12: Evalluarea impaactului infrasstructurii assupra rezulta
tatelor educcaționale.
Având în
n vedere efo
orturile Româ
âniei de a el abora SMIE și faptul că se propune un nou cadrru pentru
luarea d
deciziilor, MEN are ocazzia de a evaalua riguros impactul in
nfrastructuriii asupra rezzultatelor
educațio
onale ale elevilor, ceea ce ar putea fii util nu doarr pentru evaluarea politi cilor naționa
ale, dar și
pentru a prezenta această exp
periență în îîntreaga lum
me. Deși dattele internațționale priviind acest
impact ssunt limitatee, experiența
a studiului H
HEAD utilizat în evaluarea mediilor de învățare
e din mai
multe șccoli, reprezintă un exem
mplu de evaaluări robusste realizate până acum
m. România ar putea
analiza șși varianta uttilizării meto
odologiei Proogramului de
e evaluare a mediilor dee învățare al OCDE ca
punct dee plecare al inițiativelor pentru
p
evalu area impactului infrastru
ucturii școlarre asupra rezzultatelor
educațio
onale. Adopttarea aceste
ei recomanddări ar necessita inventarierea detalliată a infra
astructurii
educațio
onale din Ro
omânia, care
e să conțină date despree fiecare șco
oală și clădirre în parte, pentru a
permite MEN să monitorizeze și să evaluezee implementarea SMIE. Sistemul
S
infoormațional geospațial
d de servicii dde asistență tehnică poate sprijini M
MEN în monitorizare și
dezvoltaat în cadrul acestui Acord
evaluaree.
221. Reecomandarea #13: Realiizarea de in vestiții în de
ezvoltarea competențelo
c
lor socio‐emoționale.
Majoritaatea angajatorilor din România caree au particip
pat la studiu
ul privind coompetențele
e, derulat
pentru ffundamentarrea acestui raport,
r
au evvidențiat importanța com
mpetențelorr socio‐emoțționale în
creșterea productivității. În același timp, anggajatorii întââmpină dificultăți în recrrutarea unorr angajați
care să dețină diferite competențe socio‐eemoționale. Rezultatele studiului pprivind comp
petențele
derulat d
de Banca Mo
ondială confiirmă lipsa coompetențelor socio‐emoțționale: un pprocent mare
e de elevi
din ÎPT aau raportat niveluri
n
scăzu
ute de agreabbilitate și staabilitate emo
oțională. Aceest lucru suge
erează că
elevii ar putea benefficia de îmbu
unătățirea coompetențelo
or sociale și emoționale,
e
cceea ce ar co
onduce în
final la ccreșterea prroductivității muncii. De asemenea, investițiile în
î competennțe socio‐em
moționale
pot cond
duce la rezultate mai bu
une privind i mplicarea ciivică, educațția și sănătattea. Având în
î vedere
toate acceste aspectte, aceste in
nvestiții ar pputea generra beneficii considerabi le pentru so
ocietatea
româneaască.
222. Reecomandarea #14: Includ
derea compeetențelor so
ocio‐emoțion
nale și a celoor specifice lo
ocului de
muncă îîn curriculu
um și în pro
ogramele dde formare a cadrelor didactice, îîn special la
a nivelul
învățăm
mântului secu
undar și terțiiar. Analizelee și studiile realizate
r
în România
R
și înn alte țări evidențiază
nevoia aacută de com
mpetențe soccio‐emoționaale și specifiice locului de
e muncă penntru inserția pe piața
forței dee muncă. An
ngajatorii din România consideră că
c aceste co
ompetențe ssunt insuficie
ente dar,
extrem de relevante pentru to
oate categorriile de ocup
pații și sectoarele econnomice. Deși această
analiză n
nu s‐a axat pe formarea
a cadrelor diidactice și cu
urriculum, angajatorii coonsideră că școlile ar
putea aloca mai mult timp dezvoltării comppetențelor so
ocio‐emoțion
nale și speciffice locului de
d muncă
ogice alternattive și un echhilibru mai bun între teorie și practicăă.
prin mettode pedago
223. Reecomandarea #15: Îmbu
unătățirea cconsilierii și orientării în
n carieră a eelevilor, în special
s
la
nivel gim
mnazial și licceal. Consilie
erea și orienntarea în cariieră sunt exttrem de impportante pentru elevii
din Rom
mânia având în
î vedere vâ
ârsta la care se iau decizii privind carriera, în speccial privind înscrierea
în ÎPT. Cu toate acestea,
a
ele
evii din învvățământul liceal au fo
oarte puținee informații privind
oportunitățile de caarieră, comp
petențele neecesare și dacă
d
acestea
a se potriveesc cu intere
esele lor.
Servicii d
de consilieree și orientare în carieră accesibile elevilor
e
ar pu
utea îmbunăătăți tranziția
a dinspre
sistemul de învățăm
mânt către piața
p
forței dde muncă și
ș ar putea reduce
r
fenoomenul de „locuri de
muncă d
de tranzit”, descrise de an
ngajatori.
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