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RAPORT SUMATIV PRIVIND DEBUTUL ANULUI ȘCOLAR 2020-2021
DIN PERSPECTIVA ELEVILOR

I.

Cuvânt introductiv

Având în vedere incertitudinile în ceea ce privește debutul anului școlar 20202021, dar și scenariile ipotetice lansate de Ministerul Educației și Cercetării, care, însă,
nu pot fi aplicate în forma lor actuală, Consiliul Național al Elevilor a lansat campania
ResetEDU, care va însuma o serie de consultări în rândul elevilor din întreaga țară și
care, într-un final, se va concretiza prin formularea unor propuneri ferme venite din
partea reprezentanților elevilor din România.
În acest sens, după lansarea în teritoriu a primei consultări care analizează
perspectiva elevilor cu privire la modalitățile de începere a noului anului școlar și care,
totodată, sumarizează carențele educației online din ultimele luni, Consiliul Național al
Elevilor își va fundamenta pozițiile și propunerile în concordanță cu dorințele și viziunile
elevilor români.
Astfel, prin lansarea prezentului raport rezultat din consultarea a peste 13.000
de respondenți, Consiliul Național al Elevilor, unica structură de reprezentare a
beneficiarilor primari ai educației la nivel național, lansează atât public, cât și în
dialogul cu Ministerul Educației și Cercetării, o serie de propuneri pe care decidenții să
le ia în considerare, în așa fel încât noul an școlar să debuteze cu respectarea tuturor
normelor sanitare care se impun, dar care, în același timp, să se plieze pe nevoile și
interesele elevilor.

Biroul executiv al Consiliului Național al Elevilor
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II.

Prezentarea rezultatelor

1. În ce mediu studiezi?

Cei peste 13.000 de respondenți ai acestui formular de
consultare provin din mediul:
●
●

urban: 87,5%
rural: 12,5%

2. Care este cea mai mare problemă cu care tu și colegii tăi v-ați confruntat în
cadrul orelor online în acest an școlar?1

Conform rezultatelor formularului, putem observa că cea mai mare problemă
cu care elevii (50,4%) s-au confruntat în perioada orelor online este lipsa
competențelor digitale în rândul cadrelor didactice, dar și dezinteresul acestora privind
predarea online, aspect ce pune în evidență infracționalitatea caracterului pedagogic
în spațiul virtual. Totodată, 40,7% dintre elevii respondenți consideră că lipsa
1

Respondenții au putut alege una sau mai multe opțiuni.
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infrastructurii pentru școala de acasă, în speță – dispozitive conectate la o rețea de
Internet privează o bună parte dintre beneficiarii primai ai educației de dreptul la
învățătură. În același timp, peste 27% dintre elevi afirmă că o problemă majoră în
cadrul orelor online este lipsa unei platforme unice de e-learning pe care profesorul să
poată interacționa cu elevii, dar și pe care să găsească materialele didactice de la clasă
(e.g.: manuale).
3. Cum crezi că ar trebui să arate noul an școlar?

Din totalul respondenților, 40,8% au declarat că și-ar dori reluarea cursurilor
în format fizic, dacă va fi posibilă respectarea măsurilor de siguranță impuse de
autorități. Un procent de 30,3% dintre respondenți au declarat faptul că preferă
reluarea cursurilor în sistem hibrid - disciplinele de profil să fie studiate fizic, iar
celelalte online. Un procent mai mic, de 15,5% declară că își doresc reluarea
cursurilor în sistem exclusiv online, iar restul a declarat că preferă reluarea cursurilor
în sistem hibrid - fizic și online, prin împărțirea clasei în grupe, astfel încât să se
păstreze distanțarea socială.
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4. În cazul continuării cursurilor online, care crezi că ar trebui să fie
prioritățile pentru un act educațional calitativ?2

Adaptarea
curriculumului

Formarea
profesorilor

Platformă
e-learning

Platformă
materiale

Dotarea
cu device-uri

Altele

Peste jumătate (50,7%) dintre respondenții chestionarului consideră că, în
cazul continuării învățării online, este necesară adaptarea curriculei naționale, astfel
încât orele virtuale să pună accentul pe asimilarea conținuturilor de bază din materie.
Totodată, 49,6% dintre elevi afirmă că este necesară formarea cadrelor didactice în
contextul asimilării competențelor digitale pentru educația online. Peste 40% dintre
respondenți susțin că este nevoie de o platformă unică de învățare online la nivel
național, pe care să poată regăsi și materialele didactice de la clasă, iar 34% dintre
elevi cred că prioritatea principală pentru ca învățarea online să fie calitativă este
dotarea cu dispozitive conectate la o rețea de Internet.

III.

Ce spun elevii?

„Școala online nu m-a ajutat cu nimic în perioada martie-iunie, deși am susținut
Evaluarea Națională. Tot ce am reușit să învăț a fost de prin caiete sau de pe internet.”
„În timpul cursurilor online conexiunea este proastă, profesorii nu se aud bine
de nenumărate ori, iar noi nu mai înțelegem nimic din cursurile online, darămite să
mai și învățăm ceva din ele. Eu una propun să ni se scadă din materii și să rămânem
numai cu cele 7 materii de bază.”
„Învățatul în mediul online este ceva nou, dar nu imposibil, însă asta nu
înseamna că nu ne afectează - în special pe cei din anii terminali, dar șii pe noi, ceilalți.
Informația este mai greu de asimilat și prea multă pentru sistemul online. Problema
2

Respondenții au putut alege una sau mai multe opțiuni.
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cea mai mare este că putem termina anul cu lacune mari sau materia făcută pe
jumătate sau în grabă, iar de recuperat este imposibil.”
„Consider că școala online nu este eficientă la nivelul de pregătire al cadrelor
didactice din România, plus ca petreci foarte mult timp în fața unui monitor, ceea ce,
din punct de vedere al sănătății, este dăunător. Dotările școlilor ar trebui îmbunătățite,
pentru a putea să se țină și cursuri fizice.”

IV.

Concluzii și recomandări

Învățarea pe timp de pandemie a reprezentat o provocare pentru toți actorii
din sistemul educațional. Întreaga paradigmă a educației din România a suferit
modificări, care ne-au ajutat să înțelegem mai bine problemele stringente din sistem.
Această sincopă reprezintă o oportunitate pentru decidenți, de a-și reevalua prioritățile
în ceea ce privește modernizarea educației.

Pentru a asigura buna desfășurare a anului școlar 2020-2021, Consiliul Național
al Elevilor formulează următoarele recomandări:
-

Pe termen scurt, este esențială realizarea unei formări de bază a cadrelor
didactice în domeniul tehnologiei și informației, pentru a putea deprinde un set
minim de cunoștințe necesare operării dispozitivelor conectate la internet. Pe
termen lung, includerea unui modul comprehensiv de educație digitală în
formarea continuă a profesorilor și-a dovedit necesitatea, întrucât aceste
competențe s-au dovedit a fi indispensabile pentru toți actorii din sistemul
educațional;

-

Realizarea, în regim de urgență, a unei noi analize privind numărul de elevi care
nu au acces la internet, folosind indicatori realiști, pentru a avea un set de date
clare în ceea ce privește necesarul de dispozitive conectate la internet care vor
fi achiziționate de către Guvernul României;

-

În cazul începerii cursurilor într-un format care presupune prezența fizică a
elevilor la cursuri, solicităm modernizarea infrastructurii sanitare din unitățile de
învățământ, astfel încât riscul de infectare să fie micșorat prin implementarea
măsurilor preventive, precum igienizarea constantă a mâinilor;

-

Dotarea sălilor de clasă cu infrastructură audio-video care să permită atât
realizarea orelor de curs online-offline simultan, cât și înregistrarea acestora,
pentru a putea fi vizionate de către elevi ulterior;
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-

Realizarea, de către experții din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, a unei
platforme de e-learning, care să permită comunicarea elev-profesor și să
conțină resurse educaționale accesibile tuturor elevilor, conform art. 70 din
Legea Educației Naționale nr. 1/2011;

-

Elaborarea unui set de standarde de calitate pentru predarea online, a căror
respectare să fie monitorizată de către Ministerul Educației și Cercetării, prin
intermediul Inspectoratelor Școlare Județene;

-

Adaptarea scenariilor privind redeschiderea școlilor, în funcție de contextul
local, în urma unei analize privind infrastructura și resursele disponibile. Decizia
finală privind începerea anului școlar ar trebui să aparțină unei comisii de la
nivel județean, condusă de Inspectoratele Școlare Județene și din care să facă
parte reprezentanți ai autorităților locale, ai elevilor, profesorilor și părinților.
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