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   Cuvânt înainte 

  

La un an de când școlile au fost închise pentru prima dată din cauza pandemiei, 

Ministerul Educației anunța ceea ce se dorea a fi o soluție pentru copiii care nu au avut acces 

la educație online. Întrucât aproximativ 1 din 3 elevi nu au putut accesa, pe perioada 

pandemiei, resursele educaționale disponibile în mediul digital, programul național de 

educație remedială ,,Școală după școală” a fost creditat drept un proiect care să asigure 

tuturor elevilor dezavantajați accesul la educație remedială de calitate.  

 Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, 

bugetul său fiind de 146.163.000 lei, aproximativ 30 de milioane de euro. Ținta minimă de 

realizare a indicatorului privind participarea copiilor la programe de educație remedială în 

semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021 a fost cea de 168.000 de persoane formate. Deși 

finanțat din fonduri europene, implementat chiar în momentul în care guvernanții garantau 

cetățenilor transparență și reforme în perspectiva depunerii Planului Național de Redresare 

și Reziliență, programul național de educație remedială a fost organizat în mare taină: bugetul, 

echipa de implementare, activitățile, calendarul, rezultatele au întârziat să apară. Mai mult 

decât atât, chiar din partea oficialilor Ministerului Educației au apărut contradicții1 și semne 

de întrebare cu privire la organizarea conformă a proiectului.   

 Din nefericire, incertitudinea și lipsa predictibilității resimțită la nivelul întregului 

sistem educațional în anul școlar scurs de la debutul pandemiei nu au dispărut când a venit 

vorba despre organizarea orelor remediale. Vacanța neplanificată în mijlocul semestrului al 

II-lea al anului școlar precedent, lipsa de eficacitate a campaniei de vaccinare, precum și faptul 

că mulți dintre profesorii care au prestat aceste servicii nu au fost plătiți nici până astăzi sunt 

doar câteva dintre obstacolele resimțite în organizarea programului național de educație 

remedială.  

În plan educațional, efectele acestuia s-au simțit mult prea puțin, iar decalajele sunt departe 

de a fi eliminate: în mediul rural, jumătate dintre elevii înscriși la examenul de Evaluare 

Națională nu au reușit să obțină nota 5 la proba matematică2. Se impune, așadar, o evaluare  

                                                
1 Cifre diferite au fost fost furnizate de mai mulți oficiali ai Ministerului Educației: 
https://www.edupedu.ro/contradictii-la-nivel-inalt-pe-numarul-elevilor-din-programul-de-ore-remediale-
secretarul-de-stat-din-ministerul-educatiei-sorin-ion-sunt-150-000-ministrul-educatiei-sorin-cimpeanu-sunt-
246-000/  
2 O analiză succintă a rezultatelor de la Evaluarea Națională 2021 poate fi gasită aici: 
https://cursdeguvernare.ro/evaluare-nationala-unul-din-2-elevi-rural-nota-sub-5-matematica.html 

https://www.edupedu.ro/contradictii-la-nivel-inalt-pe-numarul-elevilor-din-programul-de-ore-remediale-secretarul-de-stat-din-ministerul-educatiei-sorin-ion-sunt-150-000-ministrul-educatiei-sorin-cimpeanu-sunt-246-000/
https://www.edupedu.ro/contradictii-la-nivel-inalt-pe-numarul-elevilor-din-programul-de-ore-remediale-secretarul-de-stat-din-ministerul-educatiei-sorin-ion-sunt-150-000-ministrul-educatiei-sorin-cimpeanu-sunt-246-000/
https://www.edupedu.ro/contradictii-la-nivel-inalt-pe-numarul-elevilor-din-programul-de-ore-remediale-secretarul-de-stat-din-ministerul-educatiei-sorin-ion-sunt-150-000-ministrul-educatiei-sorin-cimpeanu-sunt-246-000/
https://cursdeguvernare.ro/evaluare-nationala-unul-din-2-elevi-rural-nota-sub-5-matematica.html
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onestă și riguroasă a activităților finanțate prin intermediul acestui program, care să orienteze 

politicile viitoare în domeniul educației și să contribuie la calibrarea unui cadru optim privind 

educația remedială, deoarece este nevoie ca  nevoie ritmul de achiziție a competențelor și 

cunoștințelor elevilor în perioada post-pandemie să fie accelerat. Mai mult decât atât, acest 

raport alternativ completează un gol creat de neîmplinirea unui angajament al Ministerului 

Educației: acela de a publica un raport complet, care să prezinte principalele rezultate ale 

programului.  

 Acest raport alternativ a fost realizat de Societatea Academică din România, în cadrul 

unui proiect finanțat de fundația Friedrich-Ebert-Stiftung România. În această vară, alături de 

Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), am lansat primul studiu dedicat industriei 

meditațiilor din România; am continuat, așadar, să radiografiem cum arată varianta 

meditațiilor oferite de sistemul public, iar rezultatul este o analiză cuprinzătoare, care include 

modele de bune practici din alte sisteme de învățământ - unele mai performante, altele  

comparabile cu cel românesc - , dar și recomandări pentru factorii decizionali. Ne dorim ca 

acest raport alternativ să fie un început pentru o discuție susținută cu privire la politica 

statului român privind educația remedială, inclusiv din perspectiva fondurilor europene care 

vor putea fi accesate în următorii ani.  
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Metodologie 

  

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra modului în care a fost implementat 

Programul național de educație remedială în anul 2021, am considerat oportună utilizarea 

atât a datelor cantitative, cât și a celor calitative. Astfel, primul instrument folosit a fost 

cererea redactată în baza Legii 544/2001 în vederea transmiterii unor informații de interes 

public. Au fost transmise peste 113 cereri către inspectoratele școlare județene, parteneri 

asociați în implementarea proiectului și responsabili de transmiterea documentelor tehnice 

de la unitățile de învățământ preuniversitar la Unitatea de management al proiectelor cu 

finanțare externă (UMPFE) din cadrul Ministerului Educației. În unele cazuri, datorită 

precarității informațiilor primite și a îngreunării procesului de transmitere a informațiilor de 

interes public, am trimis chiar și 3 cereri către o singură instituție. De asemenea, am transmis 

o cerere formulată în baza Legii 544/2001 și către Ministerul Educației, care conține întrebări 

cu privire la parametrii în care s-a desfășurat programul național de educație remedială.  

Printre altele, am solicitat inspectoratelor școlare județene să ne furnizeze informații 

cu privire la numărul total al beneficiarilor, numărul beneficiarilor care se aflau în situația de 

a nu avea acces la internet pe perioada școlii online, numărul total al copiilor participanți care, 

la finalul programului se aflau în situație de corigență/repetenție, dar și disciplinele la care s-

au susținut activitățile de educație remedială, precum și numărul și selecția cadrelor didactice. 

De asemenea, am întrebat inspectoratele școlare județene cum s-a organizat acest program 

în perioada vacanței de vară, pentru câți copii s-a redus sprijinul financiar din cauza absențelor 

la orele de educație remedială și ce elemente de evaluare/diagnoză s-au folosit pentru a 

determina impactul programului în comunități.  

 Având în vedere faptul că beneficiarul proiectului (Ministerul Educației) nu a publicat 

fișa de proiect pe site-ul propriu, am solicitat informații de interes public (buget, activități, 

planificare) de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru a garanta 

opozabilitate.  Pentru o analogie cu sistemele educaționale performante din vestul Europei, 

am alcătuit scurte analize în baza resurselor deschise disponibile pentru Germania și Estonia. 

În cazul Estoniei, cea mai performantă țară în ceea ce privește rezultatul la testarea 

internațională PISA, ne-am adresat direct Ministerului Educației, pentru întrebări 

suplimentare, iar instituția a manifestat deschidere în raport cu organizația noastră. De 
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asemenea, am trecut în revistă acțiunile întreprinse de către autoritățile din domeniul 

educației din Republica Moldova, pentru a avea și o perspectivă din același spectru regional. 

 Nu în ultimul rând, am profitat de posibilitatea consultării via grupurile de Facebook 

utilizate de grupurile sociale implicate în procesul educațional (elevi, profesori și părinți) și am 

lansat un chestionar de consultare prin intermediul acestei rețele de socializare, pentru a afla 

problemele punctuale cu care se confruntă părinții sau profesorii în ceea ce privește 

organizarea acestui program. Datele rezultate din consultare sunt de ordin calitativ și ne oferă 

posibilitatea de a vedea cum s-a resimțit implementarea acestui proiect la firul ierbii, în 

comunitățile școlare.  

 

Modele de bune practici 

  

Modele de bune practici: Estonia 

 

Estonia, țara europeană cu cele mai bune rezultate la testarea PISA 2018, a investit 19 

milioane de euro în programe de educație remedială și programe conexe. Ministerul Educației 

și Cercetării a adoptat o strategie comprehensivă pentru recuperarea pierderilor 

educaționale, având ca perioadă de implementare 2021-2025. Elementele cuprinse în această 

strategie sunt structurate astfel:  

A) Atenuarea decalajelor de învățare cauzate de învățământul la distanță și 

reducerea volumului de muncă al profesorilor:  

 măsuri suplimentare pentru sprijinirea învățării, reducerea pierderilor de 

învățare; 

 program pentru profesori suplinitori, pentru a suplini resursa umană lipsă din 

cauza profesorilor absenți; 

 implicarea studenților în activități remediale cu elevii;  

 dezvoltarea de teste de diagnostic pentru a evalua gradul de pierdere a 

învățării și pentru a se pregăti noul an școlar; 

 cursuri de formare pentru profesori și conducerea școlii în domenii precum 

evaluare, competențe pedagogice digitale, mentorat etc.;  

 dezvoltarea de MOOC-uri (”massive open online course”) pentru dezvoltarea 

competențelor generale și a altor subiecte.  
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De asemenea, au fost dezvoltate instrumente digitale pentru creșterea rezilienței 

(examene de adminitere online, pilotarea orelor digitale și a materialelor de învățare 

interactive pentru clasele STEM, furnizarea de aplicații mobile pentru tineret pentru a 

mapa tinerii NEET3).  

B) Activități de sprijinire a sănătății mintale a elevilor și a personalului 

educațional:  

 tabere de vară pentru a sprijini motivația pentru studii, sănătatea mintală și 

competențele generale;  

 furnizarea de specialişti şcolilor care nu au consilieri școlari; 

 crearea unei linii de asistență psihologică școlară pentru elevii și adulții care 

lucrează cu elevii pentru a sprijini sănătatea mintală; 

 sprijin pentru dezvoltarea profesională a psihologilor școlari; 

 prelegeri, conferințe, dezbateri despre sănătate mintală. 

C) Atenuarea impactului crizei prin creșterea competențelor ecologice și digitale   

prin educație continuă și recalificare; 

D) Cercetare și alte activități de dezvoltare a managementului crizelor. 

 

Dintre cei 155.000 de elevi cuprinși în sistemul de învățământ preuniversitar, cel puțin 

64.000 au participat la programe de educație remedială pe parcursul verii, programe 

specifice pentru dezvoltarea competențelor generale, STEM, promovarea sănătății mintale, 

                                                
3 Termenul NEET se folosește pentru a descrie categoria de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu 
urmează niciun program educațional sau de formare. Este un acronim din limba engleză: ”Not in Employment, 
Education or Training” (NEET) 
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creșterea motivației pentru învățare. De pildă, a fost organizată  o tabără4 pentru 10.000 de 

elevi având ca tematică educația STEM5.  

Ministerul Educației și Cercetării a creat acest mecanism de finanțare pentru autoritățile 

locale, școli publice și private, organizații de tineret.  

Un element esențial în organizarea acestor programe de educație remedială a fost 

reprezentat de componenta evaluării, pentru un proces educațional predictibil și eficient. Au 

fost aplicate teste standardizate elevilor (inițiale, finale) pentru a măsura progresul acestora 

în diverse etape ale implementării proiectelor.  

 

Modele de bune practici: Germania 

  

Un studiu6 desfășurat în Germania în timpul pandemiei relevă faptul că 81% dintre 

părinți consideră că învățarea la distanță a generat pierderi în educația copiilor. Focusul în 

cadrul politicii privind educația remedială l-a reprezentat nu recuperarea programei școlare, 

ci orele suplimentare pentru matematică și limba germană. În ciclul primar, planul-cadru s-a 

extins cu o oră de germană, respectiv una de matematică în plus pentru fiecare clasă.  

 În vederea combaterii inechităților existente, principalul principiu aplicat a fost 

identificarea elevilor cu cea mai mare nevoie de recuperare și tratarea lor în mod diferențiat, 

prin abordări personalizate, în funcție de problemele fiecărui elev în parte.

 Autoritățile din domeniul educației au pus accent pe finanțare suplimentară, 

angajarea de noi profesori, însă cel mai important element l-a constituit, din nou, evaluarea. 

Colectarea de date privind pierderile educaționale ale elevilor a fost esențială pentru crearea 

de programe de educație remedială eficiente.  

 Autoritățile federale germane au lansat în mai 2021 un program național în valoare de 

2 miliarde de euro care va fi implementat până în anul 2022, din care activitățile de recuperare 

a materiei pierdute au fost finanțate cu 1 miliard de euro, iar activitățile de socializare, sprijin 

emoțional, dezvoltare personală cu 1 miliard de euro. Pentru recuperarea materiei pierdute 

într-un mod eficient au fost finanțare măsuri de suport individual/țintit pe obiective concrete 

                                                
4 Detalii despre acest program pot fi accesate, în limba estoniană, aici: 
https://www.huvitavkool.ee/2021/10/rakett-69-opihuvilaager-mis-jouab-enam.html 
5 Educația STEM este un acronim din limba engleză care desemnează un concept nou de educație la intersecția 
dintre știință, tehnologie, inginerie și matematică – Science, Technology, Engineering and Mathematics. 
6 Detalii despre studiu sunt accesibile, în limba germană, aici: https://deutsches-
schulportal.de/bildungswesen/foerderprogramm-corona-pandemie-was-hilft-gegen-lernrueckstaende/ 

https://www.huvitavkool.ee/2021/10/rakett-69-opihuvilaager-mis-jouab-enam.html
https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/foerderprogramm-corona-pandemie-was-hilft-gegen-lernrueckstaende/
https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/foerderprogramm-corona-pandemie-was-hilft-gegen-lernrueckstaende/
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de învățare pentru discipinele de bază. Prioritate în accesarea acestui program de sprijin au 

avut elevii care au prins tranziția între două cicluri de învățământ în perioada de pandemie 

sau elevi care urmează să treacă de la un ciclu la altul. Măsurile s-au aplicat atât 

învățământului general, cât și celui profesional.   

Au existat următoarele soluții concrete, sub formă de proiecte/programe: 

● subvenții pentru centrele private de meditații, care au deja 

infrastructura necesară și pot susține procese de educație 

remedială; 

● școli de vacanță pentru studiul în aer liber, recuperarea pierderilor 

din timpul anului școlar și dezvoltarea ofertei de activități 

extracurriculare; 

● organizarea unui fond de 30 de milioane de euro pentru organizații 

neguvernamentale, în vederea desfășurării de proiecte cu impact 

asupra copiilor și familiilor; 

● angajarea de consilieri școlari și asistenți sociali la nivelul unităților 

de învățământ.  

 

Una dintre celelalte componente ale programului de sprijin a fost reprezentată de 

garantarea accesului la activități extrașcolare, culturale, de petrecere a timpului liber într-un 

mod activ, pentru a suplini nevoia elevilor de socializare, care nu a fost satisfăcută în perioada 

pandemiei. Prin jocuri de cunoaștere, activități de orientare și dezvoltare personală, sport, 

elevii au avut acces și la această componentă complementară procesului instructiv-educativ.  

Pe lângă programul național de educație remedială, landurile, care în Germania au 

competența principală în educație, au venit cu inițiative proprii, de la școli de vară la programe 

intensive prin care profesorii pensionari sau studenții la facultățile de profil erau aduși în 

școală pentru a suplini deficitul resursei umane (exemplul landului Baden-Württemberg). În 
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Bradenburg au fost angajați 200 de noi profesori și 400 de asistenți (teachers’ assistants), dar 

și mulți asistenți sociali în școli, printr-un program în valoare de 68,7 milioane de euro.  

Doar în Berlin au fost disponibilizate 44 de milioane de euro pentru educație 

remedială, dintre care 30 de milioane de euro folosite direct de către școli pentru a răspunde 

nevoilor lor. În ceea ce privește conținutul, pe lângă programe intensive pentru matematică 

și limba germană, participanții au beneficiat de cursuri de orientare în carieră, consiliere, 

dezvoltare personală, educație pentru democrație și chiar sport (înot).  

 

Modele de bune practici: Republica Moldova 

 

 În Republica Moldova, un sistem performant de management școlar digitalizat este 

implementat de 4 ani, fapt ce a ușurat adaptarea școlilor la contextul pandemic. Pe lângă 

această infrastructură performantă pentru management educațional, gratuită pentru toate 

școlile din țară, în primele luni ale pandemiei, guvernul din Moldova a reușit să creeze o 

bibliotecă școlară virtuală cu lecțiile de bază de care are nevoie orice elev. În România, deși 

este prevăzută de 10 ani în legislația națională, biblioteca școlară virtuală nu a fost creată nici 

până astăzi, proiectul aflându-se încă la stadiul de licitație. 

 Pe lângă digitalizare, în cadrul proiectului Reforma învățământului din Moldova, 

implementat cu sprijinul Băncii Mondiale, în această vară, 38 de formatori au fost instruiți 

pentru a forma, la rândul lor, 2.500 de cadre didactice.  

 În vederea dezvoltării rezilienței în mediul școlar, dar și a promovării sănătății mintale, 

Ministerul Educației și Cercetării a organizat a treia ediție a proiectului Sunt bine în școala 

mea!, un program de sprijin pentru cadrele didactice, managerii școlari și părinți. Într-un 

format interactiv, timp de cinci sesiuni de lucru, beneficiarii au interacționat cu psihologi 

școlari și specialiști în domeniul educației.  
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Programul național de educație remedială ,,Școală după școală” 

 

În România, programul național de educație remedială a fost lansat la începutul 

semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021, fiind anunțat de către ministrul Educației, 

Sorin Cîmpeanu, în luna februarie 2021. Acest program a fost finanțat din Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, printr-un apel lansat de către Ministerul Investițiilor 

și Proiectelor Europene (non-competitiv), având drept grup țintă cel puțin 168.000 de elevi 

din învățământul primar și gimnazial, iar ca durată maximă de implementare 7 luni.  

Conform ghidului solicitantului lansat de MIPE, cu privire la finanțarea orelor de 

educație remedială, au fost avute în vedere organizarea a 20 de ore/lună/elev (în medie a 5 

ore activități remediale/saptamână/elev), cu prezentă fizică în clasă, cu personal didactic 

calificat din școala la care elevii sunt înscriși, la care au putut participa și copii din alte școli. 

 Pentru a putea fi eligibili, elevii trebuiau să se regăsească într-una dintre următoarele 

categorii, așa cum au fost ele formulate în ordinul ministrului Educației 3300/19.02.2021, care 

reglementează organizarea programului: 

a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activităţile educaţionale 

desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, întrucât nu dispune de 

echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la 

internet; 

 b) elevul se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020 

- 2021 sau are situaţia şcolară neîncheiată la cel puţin o disciplină; 

 c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele şcolare 

obţinute în semestrul anterior sau la evaluarea iniţială de la începutul semestrului în 

derulare.  

În cazul în care elevul absenta din proiect, costul standard (200 RON/copil/lună, 

reprezentând echivalentul a 0,4 ISR la momentul deschiderii apelului de proiecte) urma să 

fie retras. 

Ordinul nu prevede, însă, o componentă de evaluare a impactului, din perspectiva 

progresului școlar. Astfel, Ministerul Educației nu a publicat nici până astăzi rezultatele 

programului, nu a efectuat plata pentru cadrele didactice care au predat orele remediale 

(cadrele didactice de la clasă, neexistând o altă procedură de selecție pentru alte cadre 

didactice). Mai mult decât atât, deși oficiali din Ministerul Educației au declarat că programul 
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va continua7 și în primul semestru al anului școlar curent, oferindu-se inclusiv o masă caldă 

elevilor, politica instituției cu privire la continuarea programului de educație remedială 

rămâne incertă.  

 

I. Politizarea managementului programului de educație remedială 

 

 Conform fișei de proiect depuse de Ministerul Educației (foaia de parcurs a 

programului), la nivelul județelor, managementul a fost asigurat de câte un coordonator 

județean, cu sprijinul unei echipe de experți județeni, având atribuții în centralizarea la nivelul 

judeţului a rapoartelor finale de evaluare cu privire la derularea Programului naţional pilot de 

tip Şcoala după şcoală, verificarea documentele tehnice aferente derulării activităţilor 

remediale transmise de școli și elaborarea bazelor de date.  

Conform cererii de finanțare, managerul proiectului beneficiază de o remunerație de 

80.640 RON pentru activitățile desfășurate în cele 6 luni de proiect. În bugetul proiectului 

există suma de 987.840 RON, care reprezintă salariile celor 42 de coordonatori județeni 

(23.520 RON/coordonator județean). Pe lângă cei 42 de coordonatori județeni, în proiect mai 

sunt implicați și 10 coordonatori naționali/regionali, suma destinată plății acestora fiind 

756.000 RON, dar și 108 experți județeni, salariile acestora însumând 3.628.800 RON. S-au 

mai alocat și 1.000.000 RON pentru ,,cheltuieli cu deplasarea personalului propriu”. 

Deși transparența este o valoare cheie îm implementarea proiectelor cu finanțare 

nerambursabilă, observăm faptul că în toate județele, mai puțin Timiș, proba de interviu nici 

nu a mai avut loc, fiind vorba de 1 candidat – 1 loc în cadrul concursurilor de ocupare a 

posturilor de management. Rezultatele ridică suspiciuni de politizare a managementului 

programului de educație remedială.  

Conform centralizatorului rezultatelor finale, din cei 42 de experți județeni, 8 sunt 

inspectorii școlari generali: 

 Marius Gondor (fost PDL, actual vicepreședinte în PNL Arad), a obținut 100 de 

puncte la proba de evaluare a dosarului, unic candidat; 

                                                
7 Zoltán Kallós, Ministerul Educației: Programul „Școală după școală” va fi extins de la 1 septembrie 2021 și se 
va adăuga și o masă caldă pentru elevii participanți (15 aprilie 2021) https://www.edupedu.ro/zoltan-kallos-
ministerul-educatiei-programul-scoala-dupa-scoala-va-fi-extins-de-la-1-septembrie-2021-si-se-va-adauga-si-o-
masa-calda-pentru-elevii-participanti/  

https://www.edupedu.ro/zoltan-kallos-ministerul-educatiei-programul-scoala-dupa-scoala-va-fi-extins-de-la-1-septembrie-2021-si-se-va-adauga-si-o-masa-calda-pentru-elevii-participanti/
https://www.edupedu.ro/zoltan-kallos-ministerul-educatiei-programul-scoala-dupa-scoala-va-fi-extins-de-la-1-septembrie-2021-si-se-va-adauga-si-o-masa-calda-pentru-elevii-participanti/
https://www.edupedu.ro/zoltan-kallos-ministerul-educatiei-programul-scoala-dupa-scoala-va-fi-extins-de-la-1-septembrie-2021-si-se-va-adauga-si-o-masa-calda-pentru-elevii-participanti/
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 Mihaela Ștefan (actual inspector școlar general în București, numită după demiterea 

lui Ionel Pușcaș de la conducerea ISMB, membru PNL), unic candidat; 

 Lavinia Carina Pristavu (inspector școlar general în Caraș-Severin), a obținut 85 de 

puncte la proba de evaluare a dosarului, membră PNL, unic candidat; 

 Sorin Mihai (inspector școlar general în Constanța), a obținut 100 de puncte la proba 

de evaluare a dosarului, a candidat din partea PNL la Camera Deputaților în 2020, 

celălalt candidat s-a retras; 

 Adriana Stoica (inspector școlar general în Ilfov), a obținut 100 de puncte la proba 

de evaluare a dosarului, membră PNL; 

 Gheorghe Vasile Bulgărean (inspector școlar general în Sălaj), a obținut 85 de puncte 

la proba de evaluare a dosarului, a candidat la alegerile locale din 2020 din partea 

PNL; 

 Viorica Pavel (inspector școlar general în Tulcea), a obținut 80 de puncte la proba de 

evaluare a dosarului, membră PNL, unic candidat; 

 Liliana Murgulet (fost inspector școlar general în Argeș), a obținut 100 de puncte la 

proba de evaluare a dosarului, membră PNL, unic candidat. A fost ulterior demisă de 

ministrul Educației pe motiv că a implicat elevii în alegerile PNL Pitești.  

Pe lista coordonatorilor județeni se mai află și 16 inspectori școlari generali ajuncți, 

numiți prin ordin de ministru, majoritatea având susținere politică (din partea partidului PNL).  

 

II. Câți elevi au beneficiat de acest program? 

  

Un aspect relevant, care poate da măsura eficacității acestui program național finanțat 

din fonduri europene, este reprezentat de numărul total al beneficiarilor. În ochii publicului, 

acest indicator esențial pentru justificarea cheltuirii banilor s-a proiectat mai degrabă sub 

forma unor contradicții. În 7 iulie 2021, Edupedu anunța o contradicție la nivel înalt între doi 

oficiali din Ministerul Educației. Secretarul de stat responsabil de învățământul preuniversitar, 

Sorin Ion, a declarat că sunt 242.000 elevi cuprinși în acest program, în timp ce ministrul 

Educației indica un număr cu 4.000 mai mult.  

Conform răspunsurilor primite de la unele inspectorate școlare județene, numărul 

elevilor implicați a variat de la o lună la alta, condiția fiind participarea la cel puțin 20 de ore 

de activitate (de obicei, matematică și limba română), ceea ce ridică serioase semne de 
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întrebare cu privire la buna organizare a programului. Cum își poate îndeplini un program 

național de educație remedială scopul (conform fișei proiectului, dar și conform declarațiilor  

miniștrilor, acela de a contribui la recuperarea decalajelor dintre elevi și a conținuturilor 

pierdute în perioada școlii online, în cazul elevilor care nu au avut acces la internet), dacă 

numărul elevilor cuprinși în acest proiect fluctuează? O eventuală evaluare a acestui program 

(componentă esențială în implementarea oricărui proiect finanțat din fonduri europene) nu 

ar fi concludentă, deoarece numărul elevilor cuprinși în toate activitățile proiectului nu 

coincide cu grupul țintă; practic, grupul țintă se modifică lunar, în funcție de diverși factori.  

Datorită dinamicii proiectului, numărul de elevi înscrişi în program a fost fluctuant de 

la o lună la alta, unele şcoli/grupe de elevi au intrat în program din luna martie 2021, altele 

au  intrat în aprilie, mai, iunie sau iulie, a transmis ISJ Vrancea. La nivelul judeţului Vâlcea au 

participat pană în prezent un număr de 2239 elevi în luna martie 2021, 2469 elevi în luna 

aprilie 2021, 2379 elevi în luna mai 2021, 1979 elevi în luna iunie 2021, 264 elevi în luna iulie 

2021 și 222 elevi în luna august 2021.  

În aceeași situație se află Județe precum Gorj și Neamț; au transmis tabele, care 

ilustrează faptul că există diferențe în ceea ce privește grupul țintă, unele semnificative. De 

pildă, în județul Gorj, în luna martie au participat 4090 de elevi, iar în luna iulie 1034. În județul 

Constanța, în luna martie au participat 3661 elevi, iar în luna iunie (lună de școală), doar 3143. 

Discrepanțe înregistrate comparând perioada martie - mai și perioada iunie - august, 

așa cum afirmă ISJ Călărași într-un răspuns oficial: Numărul copiilor din județul Călăraşi, 

participanți la acest program național de educație remedială este  de 5949. În lunile iunie, iulie 

și august 2021 au participat/participă la activi programului un număr de 2901 de elevi.  

În unele cazuri, au fost transmise numere totale umflate, care avantajează raportarea, 

nu și elevii participanți în proiect. Un exemplu este cel dat de ISJ Bacău: În acest Program 

naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală", în școlile din județul Bacău au participat 11.509 elevi. 

Defalcată pe luni, statistica se prezintă astfel: 

- în luna martie: 8.779 de elevi; 

-  în luna aprilie: 9.615 de elevi; 

-  în luna mai:  10.442 de elevi; 

- în luna iunie: 9.277 de elevi; 

- în luna iulie: 4.866 de elevi; 

- în luna august: 4.633 de elevi; 
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Pe lângă aceste cazuri, au existat situații în care inspectoratele școlare județene (care 

implementează programul) nu cunosc numărul total al beneficiarilor din proiect. Este cazul 

Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), care nu deține numărul total de elevi 

participanți la proiect, ci doar numărul mediu cuprins într-o grupă de elevi (10-17 elevi/grupă).  

 

Județul Nr. elevi 
participanți - max.  

Alba 1268 

Arad 3790 

Argeș 10007 

Bacău 10447 

Bihor 6524 

Bistrița-Năsăud 2551 

Botoșani 5382 

Brăila 3022 

Brașov 3702 

Buzău 1949 

Călărași 5949 

Caraș-Severin 3877 

Cluj 2034 

Constanța 3661 

Covasna N/R 

Dâmbovița 4363 

Dolj N/R 

Galați 2227 

Giurgiu 2625 

Gorj 4656 

Harghita 2606 

Hunedoara 3325 



Raport alternativ  privind organizarea Programului Național de Educație Remedială 2021                 

 
 

 
 

Ialomița 2465 

Iași 13551 

Ilfov 3713 

Maramureș 4643 

Mehedinți N/R 

Mureș 9046 

Neamț 8324 

Olt 3296 

Prahova 1843 

Sălaj N/R 

Satu Mare 1670 

Sibiu 4045 

Suceava 3728 

Teleorman N/R 

Timiș 3874 

Tulcea 2074 

Vâlcea 2469 

Vaslui 7832 

Vrancea 3165 

București 10-17 elevi/grupă 

TOTAL min. 159.703 

 

III.  La ce discipline au fost organizate orele remediale? 

  

Una dintre recomandările formulate de către Ministerul Educației către unitățile de 

învățământ preuniversitar cu privire la organizarea orelor de educație remedială este 

prevăzută în ordinul ministrului educației 3300/2021: se au în vedere, cu prioritate, activităţi 

remediale care să vizeze achiziţiile care contribuie la formarea competenţelor de literaţie şi a 
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competenţelor STEM, incluzând şi activităţi pentru formarea comportamentelor specifice 

competenţei ,,a învăţa să înveţi”. 

 Structura programului național de educație remedială nu a îngrădit posibilitatea 

organizării orelor de educație remedială la un set anume de discipline, însă majoritatea 

școlilor au optat pentru organizarea acestor activități în cadrul disciplinelor limba și literatura  

română, respectiv matematică. De asemenea, au fost alese discipline din spectrul științelor 

naturii, dar și limbi străine (limba engleză fiind cea mai menționată, în răspunsurile oficiale 

primite de la inspectoratele școlare). Consilierea și dezvoltarea personală, desenul, artele 

plastice, TIC au completat oferta școlară.  

 

IV. Câți elevi au participat la acest program deoarece nu aveau acces la 

școala online? 

  

Așa cum s-a arătat atât în fișa proiectului, cât și în declarațiile publice ale oficialilor din 

Ministerul Educației, unul dintre obiectivele strategice ale programului național de educație 

remedială a fost ameliorarea situației școlare a elevilor care nu au avut acces la predarea 

online în perioada pandemiei, prin recuperarea conținuturilor educaționale pierdute în 

această perioadă.  

 

Conform unui studiu realizat de IRES la începutul pandemiei, numărul elevilor fără 

acces sau cu acces limitat la un dispozitiv digital în vederea accesării resurselor educaționale 
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online a fost de 900.000, de 3,6 ori mai mare decât evaluarea realizată la momentul respectiv 

de Ministerul Educației. La un an de la închiderea școlilor pentru prima dată din cauza 

pandemiei, un studiu8 realizat de fundația World Vision arată că aproape un milion de elevi 

au pierdut 24 de săptămâni de școală online.  

Având în vedere această situație, copiii aflați în situația de excluziune pe motiv că nu 

aveau acces la școala online se puteau înscrie în cadrul programului național de educație 

remedială, în conformitate cu situația prezentată la articolul 2, alineatul (a) din ordinul 

3300/2021: elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activităţile educaţionale 

desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, întrucât nu dispune de echipamente 

informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet. În 

majoritatea cazurilor, elevii care nu aveau acces la internet reprezintă peste 50% din grupul 

țintă.  

Situația privind ponderea elevilor fără acces la internet din numărul total al 

beneficiarilor din programul național de educație remedială, pe baza răspunsurilor primite la 

cererile formulate de noi, se prezintă astfel: 

 

Județul Nr. elevi fără 
acces la internet 

participanți 

Ponderea elevilor 
fără acces la internet 
din numărul mediu 
de elevi participanți 

în proiect 

Alba 711 56% 

Arad 929,5 24,52% 

Argeș 6047 60,42% 

Bacău 4550 43,55% 

Bihor 4758 72,93% 

Bistrița-Năsăud 531 20,81% 

Botoșani 3275 60,85% 

Brăila 1064 35,2% 

                                                
8 Principalele elemente din studiu pot fi găsite aici: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/raport-
aproape-un-milion-de-elevi-au-pierdut-24-de-saptamani-de-scoala-online-un-sfert-dintre-ei-inca-se-afla-in-
aceeasi-situatie-1466179   

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/raport-aproape-un-milion-de-elevi-au-pierdut-24-de-saptamani-de-scoala-online-un-sfert-dintre-ei-inca-se-afla-in-aceeasi-situatie-1466179
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/raport-aproape-un-milion-de-elevi-au-pierdut-24-de-saptamani-de-scoala-online-un-sfert-dintre-ei-inca-se-afla-in-aceeasi-situatie-1466179
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/raport-aproape-un-milion-de-elevi-au-pierdut-24-de-saptamani-de-scoala-online-un-sfert-dintre-ei-inca-se-afla-in-aceeasi-situatie-1466179
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Brașov 1287 34,76% 

Buzău 1305 66,95% 

Călărași 4759 79,99% 

Caraș-Severin 1416 36,52% 

Cluj 822 40,41% 

Constanța 1726 69,17% 

Covasna N/R N/R 

Dâmbovița 1606 N/R 

Dolj N/R N/R 

Galați 1161 52,13% 

Giurgiu 994 37,86% 

Gorj 1746 37,5% 

Harghita 837 32,11% 

Hunedoara 1544 46,43% 

Ialomița 898 36,43% 

Iași 4514 33,31% 

Ilfov 1644 44,27% 

Maramureș 1893 40,77% 

Mehedinți N/R N/R 

Mureș 2572 28,43% 

Neamț 1796 21,57% 

Olt N/R N/R 

Prahova 564 30,6% 

Sălaj 2261 N/R 

Satu Mare 1320 79,04% 

Sibiu 651 16,09% 

Suceava 2573 69,01% 
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Teleorman N/R N/R 

Timiș 732 18,89% 

Tulcea 916 44,16% 

Vâlcea 1331 53,9% 

Vaslui 3548 45,3% 

Vrancea 2028 64,07% 

București 416 N/A 

TOTAL min. 70.725  

 

 

V. Câți elevi care au participat la programul național de educație 

remedială au rămas corigenți/repetenți? 

 

Unul dintre criteriile de eligibilitate în vederea înscrierii în acest program național de 

educație remedială l-a reprezentat situația școlară din semestrul I al copilului, în cadrul anului 

școlar 2020-2021. Elevii care au fost în risc de corigență, repetenție sau neîncheiere a situației 

școlare au avut întâietate pentru a se înscrie în cadrul acestui program. Din nefericire, chiar și 

în urma participării la aceste ore remediale, au existat elevi care au rămas în situație de 

corigență/repetenție, neputând promova anul școlar. Un astfel de caz poate fi întâlnit în 

județul Giurgiu, unde procentul elevilor aflați în situație de repetenție/corigență după 

participarea la program depășește 10% din totalul elevilor participanți.  

 Situația elevilor care au fost în risc de corigență, repetenție sau neîncheiere a situației 

școlare din numărul total al beneficiarilor din programul național de educație remedială, pe 

baza răspunsurilor primite la cererile formulate de noi, se prezintă astfel: 

 

Județul Nr. elevi aflați în situație 
de repetenție/corigență 

după participarea la 
program 

Procentul elevilor aflați 
în situație de 

repetenție/corigență 
după participarea la 

program 

Alba 15 1,18% 
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Arad 37 0,97% 

Argeș N/R N/R 

Bacău 201 1,92% 

Bihor 279 3,51% 

Bistrița-Năsăud 152 5,95% 

Botoșani 140 2,6% 

Brăila N/R N/R 

Brașov N/R N/R 

Buzău 164 8,41% 

Călărași 41 0,68% 

Caraș-Severin 110 2,83% 

Cluj N/R N/R 

Constanța N/R N/R 

Covasna 61 N/R 

Dâmbovița 195 4,46% 

Dolj N/R N/R 

Galați 165 7,4% 

Giurgiu 283 10,78% 

Gorj 279 5,99% 

Harghita 53 2,03% 

Hunedoara 122 3,66% 

Ialomița 48 1,94% 

Iași N/R N/R 

Ilfov 139 3,74% 

Maramureș 263 5,66% 

Mehedinți N/R N/R 

Mureș N/R N/R 
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Neamț 317 3,8% 

Olt N/R N/R 

Prahova 73 3,96% 

Sălaj N/R N/R 

Satu Mare N/R N/R 

Sibiu N/R N/R 

Suceava 90 2,41% 

Teleorman N/R N/R 

Timiș 7 0,18% 

Tulcea 102 4,91% 

Vâlcea N/R N/R 

Vaslui 238 3,03% 

Vrancea 25 0,78% 

București 8 N/A 

TOTAL min. 3.608  

 

VI. Pentru câți elevi s-a retras sprijinul financiar? 

 

 Reglementările programului național de educație remedială indică drept obligația 

Ministerului de a retrage sprijinul financiar pentru elevii participanți în proiect, dacă aceștia 

înregistrează un anumit număr de absențe. Astfel, condiţia de acordare a sprijinului financiar 

lunar unităţilor de învăţământ care organizează Programul naţional pilot de tip "Şcoala după 

şcoală" este de participare a elevilor la cele 20 de ore/lună de activităţi de educaţie remedială. 

Reducerea sprijinului financiar acordat unui elev se va face dacă numărul de absenţe este mai 

mare de 25% din totalul de ore prevăzut pe lună pentru un elev. Absenţele înregistrate din 

motive medicale nu conduc la diminuarea sprijinului financiar.  

Pentru a radiografia modul în care s-a aplicat această prevedere, dar și pentru a ne 

face o idee cu privire la numărul elevilor care au fost în situația de abandon în cadrul 

programului, am solicitat aceste date inspectoratelor școlare județene, parteneri asociați în 
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implementarea orelor de educație remedială. Observăm că există o serie de inspectorate 

școlare care raportează un procent de elevi pentru care s-a redus sprijinul financiar de peste 

10%, uneori chiar și aproape de 20% din totalul elevilor, între care Botoșani (19,45%), 

Dâmbovița (11,32%), Hunedoara (14,46%), Maramureș (14,04%), Neamț (10,87%). În județul 

Mureș, sprijinul financiar acordat pentru participarea elevilor la programul de educație 

remedială s-a redus în 3 din 10 cazuri, pe motive de absenteism. Situația centralizată a datelor 

obținute: 

Județul Nr. elevilor pentru care s-a 
retras sprijinul financiar ca 

urmare a numărului mare de 
absențe la orele remediale 

Procentul elevilor pentru care 
s-a retras sprijinul financiar ca 
urmare a numărului mare de 
absențe la orele remediale 

Alba 26 2,05% 

Arad 374 9,86% 

Argeș 174,66 (media) 1,74% 

Bacău 729,16 (media) 6,97% 

Bihor 324 4,96% 

Bistrița-Năsăud 103 4,03% 

Botoșani 1047 19,45% 

Brăila N/R N/R 

Brașov 89 2,4% 

Buzău 0 0% 

Călărași 8 0,13% 

Caraș-Severin 383 9,87% 

Cluj N/R N/R 

Constanța N/R N/R 

Covasna 87 N/R 

Dâmbovița 494 11,32% 

Dolj N/R N/R 

Galați 142 6,37% 

Giurgiu 199 7,58% 
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Gorj 189 4,05% 

Harghita 113 4,33% 

Hunedoara 481 14,46% 

Ialomița N/R N/R 

Iași 1218 8,98% 

Ilfov 273 7,35% 

Maramureș 652 14,04% 

Mehedinți N/R N/R 

Mureș 2963 32,75% 

Neamț 905 10,87% 

Olt N/R N/R 

Prahova 338 18,33% 

Sălaj N/R N/R 

Satu Mare N/R N/R 

Sibiu N/R N/R 

Suceava 281 7,53% 

Teleorman N/R N/R 

Timiș N/R N/R 

Tulcea 67 3,23% 

Vâlcea N/R N/R 

Vaslui N/R N/R 

Vrancea 11 0,34% 

București 21 N/R 

TOTAL min. 11.692  

 

VII. Câți elevi au participat la toate activitățile din cadrul programului 

național de educație remedială (prezență 100%)? 
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Deși sprijinul acordat pentru fiecare elev era condiționat doar de participarea la 20 de 

ore de activități remediale/lună/elev, am chestionat inspectoratele școlare județene cu 

privire la numărul elevilor care au participat la toate activitățile din cadrul programului, pentru 

a avea o imagine de ansamblu asupra interesului elevilor față de aceste activități. La coada 

clasamentului se află Bacău (38,43%), Călărași (17,78%), Harghita (41,02%), Maramureș 

(34,3%), Tulcea (41,56%).  

Județul Nr. elevi cu prezență 100% 
în cadrul activităților 

programului de educație 
remedială 

Procentul elevilor cu prezență 
100% în cadrul activităților 
programului de educație 

remedială 

Alba 1070 84,38% 

Arad 2428 64,06% 

Argeș 6250 62,45% 

Bacău 4015 38,43% 

Bihor 4737 72,6% 

Bistrița-Năsăud 2135 83,69% 

Botoșani 4335 80,54% 

Brăila N/R N/R 

Brașov N/R N/R 

Buzău 1857 95,27% 

Călărași 1058 17,78% 

Caraș-Severin 3040 78,41% 

Cluj N/R N/R 

Constanța N/R N/R 

Covasna N/R N/R 

Dâmbovița 3526 80,81% 

Dolj N/R N/R 

Galați 1935 86,88% 

Giurgiu 2255  85,9% 

Gorj 2380 51,11% 
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Harghita 1069 41,02% 

Hunedoara 2844 85,53% 

Ialomița 1987 80,6% 

Iași 9109 67,22% 

Ilfov 2824 76,05% 

Maramureș 1593 34,3% 

Mehedinți N/R N/R 

Mureș N/R N/R 

Neamț 5236 62,9% 

Olt N/R N/R 

Prahova 1203 65,27% 

Sălaj N/R N/R 

Satu Mare 1590 95,2% 

Sibiu N/R N/R 

Suceava 3064 82,18% 

Teleorman N/R N/R 

Timiș 2970 76,66% 

Tulcea 862 41,56% 

Vâlcea N/R N/R 

Vaslui 4293 54,81% 

Vrancea 2669 84,32% 

București 546 N/A 

TOTAL min. 82.880  

 

VIII. Profesori implicați în program 

 

Profesorii implicați în programul național de educație remedială nu au fost selectați 

printr-o procedură anume, afirmă inspectoratele școlare județene în răspunsurile oficiale 

transmise către Societatea Academică din România. În schimb, pentru predictibilitate, școlile 
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au ales ca profesorii care predau la clasă să fie și cei care susțin aceste ore remediale, în funcție 

de disciplinele la care s-au organizat pregătiri suplimentare. Una dintre problemele semnalate 

în spațiul public cu privire la implicarea profesorilor în acest proiect este reprezentată de 

întârzierea plății pentru orele remediale prestate; mai exact, mulți dintre acești profesori nu 

au fost plătiți decât pentru activitățile efectuate în luna martie, deși programul s-a derulat 

timp de 6 luni. Printr-o analiză realizată de jurnalistul Mihai Peticilă pentru Edupedu.ro9, aflăm 

faptul că nici plata nu a fost corespunzătoare, în raport cu normele aprobate prin ordin de 

ministru (cadrele didactice au primit 7,6 lei/oră în loc de 100 lei brut/oră, așa cum a promis 

Ministerul Educației).  

Situația centralizată privind numărul profesorilor implicați în orele de educație 

remedială se prezintă în felul următor: 

Județul Nr. profesori implicați 

Alba 142 

Arad 395 

Argeș N/R 

Bacău 1042 

Bihor 607 

Bistrița-Năsăud 234 

Botoșani 330 

Brăila 410 

Brașov 374 

Buzău 244 

Călărași 106 

Caraș-Severin 485 

Cluj 184 

Constanța N/R 

                                                
9 Șefa Inspectoratului Botoșani anunță că s-au plătit profesorilor orele remediale pe care le-au făcut în aprilie 
2021, după 7 luni întârziere. Sumele sunt de 7,6 lei pe oră, nu 100 de lei brut/oră, cum prevedea ordinul 
ministrului Cîmpeanu https://www.edupedu.ro/sefa-inspectoratului-botosani-anunta-ca-s-au-platit-
profesorilor-orele-remediale-pe-care-le-au-facut-in-aprilie-2021-dupa-7-luni-intarziere-sumele-sunt-de-76-lei-
pe-ora-nu-100-de-lei-brut-ora-cum/  

https://www.edupedu.ro/sefa-inspectoratului-botosani-anunta-ca-s-au-platit-profesorilor-orele-remediale-pe-care-le-au-facut-in-aprilie-2021-dupa-7-luni-intarziere-sumele-sunt-de-76-lei-pe-ora-nu-100-de-lei-brut-ora-cum/
https://www.edupedu.ro/sefa-inspectoratului-botosani-anunta-ca-s-au-platit-profesorilor-orele-remediale-pe-care-le-au-facut-in-aprilie-2021-dupa-7-luni-intarziere-sumele-sunt-de-76-lei-pe-ora-nu-100-de-lei-brut-ora-cum/
https://www.edupedu.ro/sefa-inspectoratului-botosani-anunta-ca-s-au-platit-profesorilor-orele-remediale-pe-care-le-au-facut-in-aprilie-2021-dupa-7-luni-intarziere-sumele-sunt-de-76-lei-pe-ora-nu-100-de-lei-brut-ora-cum/
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Covasna 159 

Dâmbovița 479 

Dolj N/R 

Galați 111 

Giurgiu 222 

Gorj 415 

Harghita 226 

Hunedoara 420 

Ialomița 227 

Iași 1042 

Ilfov 333 

Maramureș 609 

Mehedinți N/R 

Mureș 665 

Neamț 601 

Olt N/R 

Prahova 171 

Sălaj N/R 

Satu Mare 130 

Sibiu 400 

Suceava 350 

Teleorman N/R 

Timiș 321 

Tulcea 292 

Vâlcea N/R 

Vaslui 381 

Vrancea 300 

București 55 
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TOTAL min. 12.462 

 

IX. Câtă școală în vacanța de vară?  

 

După o vacanță forțată în mijlocul celui de-al doilea semestru al anului școlar 2020-

2021, discuția privind prelungirea anului școlar a apărut în spațiul public, fiind argumentată 

nevoia unei activități educaționale susținute atunci când contextul epidemiologic o va 

permite. Ca reacție la aceste sugestii, Ministerul a oferit societății o informație care a fost 

privită drept oportunitate pentru recuperarea conținutului educațional pierdut în perioada 

de pandemie: continuarea programului național de educație remedială pe perioada vacanței 

de vară. Recomandarea (cuprinsă inclusiv în calendarul de activități al proiectului, care 

prevede organizarea orelor de educație remedială timp de 6 luni) a sosit ad-hoc în miezul 

dezbaterii educaționale, iar școlile au fost nevoite să se adapteze și să coreleze programul 

Școală după școală cu concediile cadrelor didactice. Rezultatul? În prea puține comunități s-

au organizat ore de educație remedială pe parcursul verii. Estimăm că lipsa omogenității în 

cadrul grupului țintă va fi problematică inclusiv pentru raportarea finală a programului și, 

respectiv, plata cadrelor didactice.  

 

Pentru a afla câtă școală s-a făcut în vacanța de vară, am solicitat inspectoratelor 

școlare județene să ne furnizeze numărul beneficiarilor din lunile iunie, iulie și august, iar 

analiza compară aceste date cu numărul elevilor cuprinși în grupul țintă. Pentru luna iunie, în 

10 din 33 județe analizate, rata abandonului (prezența luna iunie vs. numărul elevi cuprinși în 

grupul țintă) depășește 20%. În județele Vaslui și Olt, sub 50% dintre elevii înscriși în program 
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au participat la orele de educație remedială în ultima lună de școală. Rate mici de prezență 

pentru această lună se înregistrează și în Botoșani (63,82%), Ilfov (67,33%), Satu Mare 

(56,28%), Suceava (68,15%). Tendința de abandon este ilustrată în diagrama de mai jos, 

realizată în urma analizei datelor furnizate de cele 33 de inspectorate școlare județene care 

au răspuns la întrebare.  
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Intrări vs. ieșiri - beneficiarii programului de educație remedială

Alba Arad Argeș Bacău

Bihor Bistrița-Năsăud Botoșani Buzău

Caraș-Severin Cluj Constanța Dâmbovița
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Maramureș Mureș Neamț Olt

Prahova Satu Mare Sibiu Suceava

Timiș Tulcea Vâlcea Vaslui

Vrancea
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În ceea ce privește participarea elevilor la orele de educație remedială pe perioada 

vacanței de vară, situația nu este una îmbucurătoare: în iulie, în doar 13 județe din 33 au 

participat mai mult de un sfert dintre elevi (25%) la activitățile programului. O lună mai târziu, 

în program au mai rămas peste un sfert dintre elevi prezenți la orele de educație remedială în 

doar 10 din cele 33 de județe analizate. În ultima lună de proiect, cea mai scăzută prezență la 

activitățile de educație remedială a fost înregistrată în Vaslui (2,01%), Vâlcea (8,99%), Tulcea 

(7,03%), Harghita (0%), Caraș Severin (7,09%). Cele mai ridicate rate de prezență în aceeași 

lună s-au înregistrat în Giurgiu (67,04%), Olt (60,37%), Vrancea (46,25%).  

 

Județ 
Total 

beneficiari 
Prezență 

iunie 

Procent 
prezență 

iunie 
Prezență 

iulie 

Procent 
prezență 

iulie 
Prezență 
august 

Procent 
prezență 
august 

Alba 1268 1115 87,93 324 25,55  318 25,07  

Arad 3790 3435 90,63 590 15,56 474 12,50  

Argeș 10007 6807 68,02 1785 17,83 1747 17,45  

Bacău 10447 9225 88,30 4745 45,41  4394 42,059  

Bihor 6524 5157 79,04 1774 27,19  1760 26,97  

Bistrița-Năsăud 2551 2265 88,78  396 15,52  420 16,46  

Botoșani 5382 3435 63,82 838 15,57  853 15,84  

Buzău 1949 1553 79,68  264 13,54  222 11,39  

Caraș-Severin 3877 3581 92,36 343 8,84  275 7,09  

Cluj 2034 1875 92,18  296 14,55  234 11,50 8 

Constanța 3661 3143 85,85 546 14,91  532 14,53  

Dâmbovița 4363 3301 75,65 1303 29,86  912 20,90  

Galați 2227 2227 100 465 20,88  344 15,44  

Giurgiu 2625 2556 97,37 1966 74,89  1760 67,047  

Gorj 4656 4032 86,59 1034 22,20  1003 21,54  

Harghita 2606 1830 70,22  0 0 0 0 

Hunedoara 3325 2968 89,26  1302 39,15 1138 34,22 

Ialomița 2465 1743 70,70  450 18,25  356 14,44 

Iași 13551 11498 84,84 6190 45,67  6126 45,20 

Ilfov 3713 2500 67,33  905 24,37  450 12,11 

Maramureș 4749 4749 100 1705 35,90  1536 32,34 

Mureș 9046 7488 82,77  1736 19,19  1700 18,79 

Neamț 8324 7438 89,35  3180 38,20 2898 34,81 

Olt 3296 1560 47,33 1716 52,06  1990 60,37 
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Prahova 1843 1542 83,66  265 14,37  253 13,72 

Satu Mare 1670 940 56,28 730 43,71  320 19,16 

Sibiu 4045 3550 87,76 1091 26,97  975 24,10 

Suceava 3728 2541 68,15 664 17,81  644 17,27 

Timiș 4125 4125 100 1016 24,63  917 22,23 

Tulcea 2074 2056 99,13 83 4,002  146 7,039 

Vâlcea 2469 1979 80,15  264 10,69  222 8,99 

Vaslui 7832 3604 46,01 344 4,39  158 2,017 

Vrancea 3165 2944 93,01  1556 49,16  1464 46,25 

TOTAL 147.387 118.762 80,57% 39.866 27,04% 36.541 24,79% 

 

X. Evaluarea programului: cum a fost măsurat progresul/regresul elevilor? 

 

Un număr important de inspectorate școlare județene au afirmat faptul că unitățile de 

învățământ preuniversitar au desfășurat testări periodice cu elevii implicați în programul 

național de educație remedială, însă nu se pune problema unei evaluări standardizate la 

nivelul județului.  

De asemenea, deși sunt instituții deconcentrate care au rolul de a orienta politica 

educațională de la nivelul județului, inspectoratele școlare județene nu au colectat date cu 

privire la evoluția parcursului școlar al elevilor implicați în acest program finanțat din fonduri 

europene. Veriga evaluării a fost slăbită și din cauză că unii elevi au abandonat sau au 

participat ,,în salturi” la activitățile remediale.  

Indicatorii de progres/regres utilizați cu precădere sunt mediile semestriale/anuale, 

ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la eficiența procesului de evaluare, deoarece 

mediile semestriale/anuale sunt alcătuite și din discipline la care nu s-au organizat ore 

remediale.  

● Alba: au fost organizate evaluări finale care să ateste nivelul de pregătire al elevilor 

după un semestru de desfășurare a programului. Comparându-le cu testările inițiale, 

putem concluziona că aproximativ 75% dintre elevi au făcut progrese minore, iar restul 

participanților au făcut progrese substanțiale; 

● Arad: ținând cont de rezultatele elevilor la finalul celui de-al doilea semestru, s-a putut 

constata că, la nivelul județului, 75,18% din elevii grupului țintă au înregistrat un 
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progres cu cel puțin un punct față de testul inițial/media pe primul semestru la 

disciplina/disciplinele la care s-au desfășurat activitățile remediale; 

● Argeș: nu a fost aplicată o formă de evaluare standardizată, formele de evaluare fiind 

adaptate fiecărei grupe de participanți - inspectoratul nu deține o situație statistică; 

● Bacău: s-a observat o creștere bună în progresul școlar al elevilor care au intrat în 

program cu note foarte mici (2, 3 sau 4) și au finalizat cu note bune sau foarte bune 

(7, 8 sau 9) la testările care s-au organizat la finalul programului. Totuși, au existat elevi 

care au stagnat/avut rezultate mai slabe. Dintre elevii participanți în program, din 

clasele a III-a și a IV-a, un procent de 2% s-au aflat în situație de repetenție la finalul 

anului școlar, mai ales în școlile din mediul rural; 

● Bihor: numărul elevilor care au obținut note cuprinse între 1 și 4,99 a scăzut de la 6702 

la 2033. Numărul elevilor care au obținut note cuprinse între 9 și 10 a crescut de la 

1719 la 4019; 

● Bistrița Năsăud: au fost organizate testări la fiecare clasă, fără o evaluare 

standardizată; 

● Botoșani: 90,04% dintre participanți înregistrează o îmbunătățire a rezultatelor de la 

evaluarea inițială la cea finală; 

● Brașov: programul național nu a avut o componentă de evaluare a impactului asupra 

elevilor; 

● Buzău: rezultatele la testările finale vor sta la baza unei strategii județene/naționale 

privind educația remedială; 

● Călărași: 21 din cele 29 de unități de învățământ care au implementat programul au 

testat elevii la finalul acestuia; 

● Caraș Severin: progresul elevilor, între 62% și 100%; 

● Covasna: nu au fost organizate testări finale; 

● Galați: în urma evaluării finale, un număr de 1731 din 2227 elevi au înregistrat un 

progres comparativ cu starea inițială; 

● Giurgiu: elevii au fost evaluați prin portofolii individuale, la finalul programului, dar și 

pe parcursul acestuia, prin teste de evaluare, autoevaluare etc.; 

● Gorj: nu au fost organizate testări finale; 

● Harghita: nu au fost organizate testări pentru participanții din cadrul programului; 
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● Hunedoara: indicatorii calitativi vor fi gradul de promovare (ciclul primar), respectiv 

media anuală (ciclul gimnazial); 

● Iași: programul național nu prevede evaluarea impactului activităților desfășurate prin 

program; 

● Ilfov: nu există o asemenea centralizare; 

● Mureș: au fost organizate testări finale, dar nu s-au centralizat rezultatele; 

● Sălaj: procedurile au fost stabilite la nivelul fiecărei școli; 

● Satu Mare: profesorii au stabilit testările inițiale, periodice și finale. Rezultatele nu au 

fost centralizate, întrucât nu existau indicatori comuni, simpla notare nefiind 

concludentă; 

● Sibiu: ordinul de ministru 3300/2021 nu prevede testări finale în cadrul programului 

național de educație remedială, progresul elevilor fiind monitorizat de fiecare cadru 

didactic în parte; 

● Suceava: doar două unități de învățământ au transmis rezultatele obținute de elevi la 

testările finale; 

● Timiș: testări finale s-au aplicat elevilor care au participat la examenele naționale; 

● Tulcea: 15 din cele 51 de unități de învățământ în care s-a implementat proiectul au 

înregistrat o scădere a procentului de promovabilitate; acesta a fost singurul indicator 

folosit (media semestrială vs. media anuală); 

● Vâlcea: responsabilitatea fiecărei școli în parte; 

● Vrancea: progresul înregistrat între media la testările finale și cele inițiale la clasele 

gimnaziale a fost, în medie, de 0,5 - 1,5 puncte, respectiv de 0,35 - 1,25 puncte la 

clasele primare; 

● București: indicatorii utilizați au fost mediile semestriale vs. cele anuale.  

 

XI. Evaluarea programului: impactul asupra comunităților școlare 

 

Majoritatea inspectoratelor școlare județene au afirmat că impactul programului 

național de educație remedială asupra comunităților școlare a fost unul pozitiv, cu atât mai 

mult cu cât acesta a venit după o perioadă de învățare online, când dimensiunea socială a 

educației a fost redusă la minimum. Deși au existat instituții care au implementat programul 

și au dezvoltat o serie de instrumente pentru consultarea beneficiarilor (chestionare, fișe de 
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feedback, ședințe cu părinții), nu au existat instrumente standardizate pentru a măsura 

impactul programului asupra comunităților școlare, iar unele inspectorate școlare județene 

au afirmat că nu au evaluat impactul, deoarece ordinul ministrului nu prevedea această etapă.  

● Alba: Programul pilot a avut rezultate benefice asupra participanților, majoritatea 

elevilor și-au îmbunătățit rezultatele școlare la disciplinele pe care le-au aprofundat în 

cadrul activităților remediale. Instrumentele utilizate pentru cuantificarea rezultatelor 

au fost: analiza rezultatelor școlare obținute de elevi la clasă, după debutul activităților 

remediale, aplicarea de chestionare, discuții cu părinții/tutorii legali cu privire la 

rezultatele școlare ale copiilor, aplicații online, fișe de lucru, resurse create de cadrele 

didactice; 

● Arad: Instrumentele folosite în măsurarea impactului în urma implementării 

programului național de activități remediale pentru elevi la nivelul județului Arad au 

fost: fișe de prezență, fișe de lucru, teste inițiale, teste sumative, chestionare adresate 

părinților, observarea realizată atât de directorul unității de învățământ, cât și de 

experții județeni. Elevii au beneficiat de un mediu securizant în care să rămână pe 

parcursul activităților, luând în considerare că, pe parcursul învățării online, elevii 

rămâneau singuri acasă, fapt care a determinat creșterea absenteismului la nivelul 

unităților de învățământ. În viziunea profesorilor/învățătorilor, timpul petrecut în 

program a contribuit la creșterea performanțelor școlare, îmbogățirea vocabularului, 

a creativității, a comportamentului și atitudinii față de procesul instructiv-educativ al 

copiilor; 

● Argeș: Pe parcursul implementării proiectului, experții județeni și coordonatorul 

județean au monitorizat desfășurarea activităților remediale prin observare directă, 

prin discuții cu conducerea unității, cadrele didactice, părinții și elevii implicați în 

program, urmărind atingerea obiectivelor propuse, gradul de îndeplinire a activităților 

și utilizarea resurselor, obținând un feedback pozitiv; 

● Bacău: Efectul a fost unul benefic pentru comunitatea școlară, instrumentele de lucru 

utilizate fiind: calificativele/notele la testările inițiale, calificativele/notele la testările 

finale, notele obținute de elevii participanți la Evaluarea Națională, mediile 

semestriale, situația școlară la sfârșitul semestrului al II-lea al fiecărui elev participant, 

situația școlară la finalul anului școlar pentru fiecare elev participant; 
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● Bistrița-Năsăud: A fost solicitat feedback din partea elevilor în timpul activităților de 

monitorizare. Au fost transmise școlilor implicate în proiect machete centralizatoare 

privind prezența la activități, au fost întocmite note de control și au fost solicitate 

rapoarte privind interesul elevilor de a participa la aceste activități; 

● Botoșani: Impactul programului asupra elevilor din județ a fost cuantificat de fiecare 

școală în parte, pe baza testărilor inițiale și cele finale; 

● Brașov: Nu a existat o componentă de evaluare a impactului; 

● Călărași: Impactul programului asupra elevilor a fost unul pozitiv, deoarece le-a oferit 

posibilitatea de a recupera materia pierdută în perioada școlii online. Prin 

desfășurarea acestui program a fost redus abandonul școlar, s-a asigurat accesul egal 

și nediscriminatoriu la o educație de calitate, a crescut rata de promovabilitate și a fost 

îmbunătățită situația școlară în raport cu cea din semestrul I. Cadrele didactice au 

folosit material didactic accesibil, centrat pe nevoile fiecărui copil, s-au aplicat strategii 

de învățare prin cooperare, prin metode de promovare a armoniei sociale, s-a ținut 

cont de percepția și feedbackul părinților; 

● Caraș-Severin: Pe parcursul programului au intrat 270 de elevi conform cererilor, 

respectiv au ieșit din program 282 elevi; 

● Giurgiu: La finalul cursurilor de educație remedială, elevii au fost evaluați pe baza 

portofoliilor individuale, pe care le-au realizat pe parcursul semestrului al II-lea. 

Evaluarea s-a realizat și pe parcurs, prin fișe de evaluare, evaluare orală, autoevaluare 

și interevaluare. Comparația cu testele evaluării inițiale nu se poate face în mod 

pertinent și obiectiv, întrucât nu toți elevii au participat la această evaluare. Se poate 

afirma, însă, că activitatea remedială a avut un important impact pozitiv, întrucât copiii 

au căpătat mai multă încredere în ei, au fost mai activi în timpul orelor, au realizat 

sarcinile de lucru în ritmul propriu, nu au lipsit; 

● Gorj: Impactul va fi cuantificat de către echipa județeană de experți; 

● Hunedoara: Inspectoratul școlar cuantifică impactul proiectului din punct de vedere 

cantitativ, prin numărul mare de părinți interesați și de elevi care au dorit să parcurgă 

activitățile remediale. La nivelul județului au beneficiat de acest sprijin prin activități 

peste 11% din numărul total de elevi din învățământul primar și gimnazial. La nivel de 

județ se analizează gradul de promovare a elevilor din grupul țintă în nivelul de clasă 
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următor, iar pentru elevii de gimnaziu, evoluția mediei anuale, făcând o comparație 

între anul școlar 2019-2020 și anul școlar 2020-2021; 

● Ialomița: Pentru determinarea impactului, au fost solicitate unităților de învățământ 

implicate un raport final, care conține date statistice privind situația școlară a elevilor 

care au solicitat înscrierea în program, pe trei segmente temporale (sfârșitul 

semestrului I, sfârșitul semestrului al II-lea, încheierea anului școlar). Majoritatea 

școlilor au realizat testări la finalul programului de activități remediale. Prioritar, 

acestea au fost organizate pentru disciplinele de bază, care au fost cel mai solicitate 

de beneficiari. Ca reper comparativ asupra impactului acestui demers, s-au folosit 

rezultatele elevilor diferite în cele trei situații, având în vedere posibilitatea 

intrării/ieșirii în/din program pe parcursul derulării acestuia; 

● Iași: Fiecare unitate de învățământ va realiza un Raport de analiză, discutat în cadrul 

comisiei de curriculum, un Plan de măsuri remediale, care va fi transmis către 

Inspectoratul Școlar Județean Iași. Programul național nu prevede evaluarea 

impactului activităților desfășurate prin program; 

● Neamț: Impactul programului de activități remediale se poate vedea din feedbackul 

cadrelor didactice din unitățile de învățământ și din rezultatele obținute la Evaluarea 

Națională. În unele unități de învățământ s-au realizat testări finale pentru 

cuantificarea impactului acestui program; 

● Prahova: indicatorul utilizat a fost rata promovabilității la nivel de școală, 35 din 41 

școli implicate în program având una mai mare de 95%; 

● Satu Mare: Impactul programului asupra elevilor se poate cuantifica prin următorii 

indicatori: prezența ridicată la cursuri, inclusiv în lunile de vară, o promovabilitate 

ridicată la finalul anului școlar, menținerea interesului activ pentru școală, în particular 

în comunitățile de romi sau comunitățile sărace, un feedback pozitiv exprimat prin 

dorința elevilor și părinților de a continua programul. Instrumentele folosite: 

cataloage cu prezență, fișele de testări, rezultatele obținute la Evaluarea Națională și 

la evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a; 

● Tulcea: Programul a fost cuantificat prin numărul important de cereri de participare 

înregistrate la nivelul unităților de învățământ. 90% dintre elevii din mediul rural, 

inclusiv zonele defavorizate din Delta Dunării, și-au exprimat dorința de a participa la 

activitățile remediale. A fost înregistrat un număr scăzut de absențe la aceste 
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activități. Din grupul țintă au făcut parte și elevi de etnie romă, atât din mediul mic 

urban (Măcin, Isaccea, Babadag), cât și din mediul rural cu o populație numeroasă ce 

aparține etniei rome (Ciucurova, Valea Teilor, Niculițel, Dăeni). Rezultatele obținute 

se regăsesc în procentul ascendent de promovabilitate și în reducerea absenteismului, 

inclusiv a ratei abandonului școlar; 

● Vrancea: Acest program a avut un impact pozitiv pentru recuperarea decalajelor 

înregistrate de elevi, doar că numărul de ore alocat pe disciplină a fost insuficient 

pentru obținerea de rezultate la Evaluarea Națională de clasa a VIII-a, activitățile de 

învățare ale elevilor desfășurându-se doar la școală, acasă fiind inexistente. A fost 

solicitat feedback-ul elevilor în timpul activităților de monitorizare. Au fost 

interpretate aceste instrumente și constatată o creștere a numărului de elevi 

participanți, dar și al numărului de școli care s-au alăturat proiectului. De asemenea, 

s-a constatat o îmbunătățire a activității acestora la clasă, datorită participării la 

activitățile remediale. 

 

XII. Perspectiva beneficiarilor 

 

Având în vedere faptul că programul nu a inclus o componentă de evaluare 

standardizată a impactului activităților din perspectiva beneficiarilor, am organizat o 

consultare online pentru a afla ce cred părinții și profesorii despre organizarea orelor de 

educație remedială. Metoda utilizată a fost chestionarul cu întrebări deschise, datele 

rezultate fiind de ordin calitativ.  

Dintre cei 44 de profesori consultați, peste jumătate (26) au caracterizat programul ca 

fiind ,,foarte bun”, ,,util” și benefic pentru elevi. Printre observațiile făcute de aceștia, regăsim 

următoarele elemente care au afectat calitatea orelor remediale: birocrația (acte refăcute de 

multe ori, copiii purtați pe drumuri pentru semnături, lipsa digitalizării) și lipsa de organizare 

din perspectiva efectuării plăților. Absenteismul elevilor și neimplicarea părinților, dar și 

managementul școlar sunt alte obstacole menționate. Un cadru didactic afirmă faptul că 

organizarea s-a realizat ,,pe repede înainte”, ceea ce a îngreunat achiziția de cunoștințe și 

competențe de către beneficiarii direcți. Alte opinii: 

 ,,Organizarea a fost chiar bună, dar impunerea unor reguli, precum 2- 3 clase într-o 

grupă au dus la o așa-zisă desfășurare nu tocmai armonioasă”; 
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 ,,Agreat de elevi, cu activități experiențiale transdisciplinare”; 

 ,,Organizarea s-a făcut în funcție de indicațiile primite, în cazul meu 12 elevi în regim 

de simultan, nu am fost foarte încântată, pentru a remedia trebuie să lucrezi în alt 

mod. Nu în regim de simultan, foarte greu, extrem”; 

 ,,Orele s-au desfășurat în condiții normale, pe banii mei și pe timpul meu. De copiii 

mei nu am avut timp!”; 

 ,,Consider ca era necesară remedierea doar la disciplinele care necesitau pregătire 

pentru examenul național. Unci profesori (de francizes, biologie, geografie, fizică etc.) 

au intervenit doar pentru remunerarea promisă, astfel incest ne-am confruntat cu 

dezinteresul total din partea unor copii, dar și a părinților, care au considerat totul 

prea obositor și prea mult”; 

 ,,0% hârțoage inutile și doar 20% lucru efectiv cu elevii”. 

 

Cu privire la îmbunătățirea programului, profesorii menționează următoarele posibile 

soluții: debirocratizarea procesului educațional, o masă caldă, plata corectă și la timp pentru 

toți cei implicați, materiale didactice furnizate pentru a susține procesul educativ, dar și 

analizarea situației școlare a elevilor pentru o diagnoză eficientă. Extinderea pe niveluri de 

performanță seta menționată drept soluție pentru armonizarea grupelor.  

Părinții consultați au apreciat organizarea programului de educație remedială ca fiind 

,,inutilă”, ,,foarte slabă”, ,,nesemnificativă”, ,,numai pe hârtie”, punctând drept probleme 

roared mult prea aglomerat și profesorii dezinteresați. Un părinte a utilizat definiția ,,Școala 

este o pepinieră pentru meditatori” pentru a ilustra starea actuală a sistemului de învățământ 

românesc, în timp ce unul dintre părinți a afirmat faptul că în comunitate nu s-au organizat 

activități de educație remedială, deoarece primarul a considerat că elevii au avut șansa de a 

se pregăti online, primind tablete. Grupe mai mici de lucru, un program mai eficient și o masă 

caldă/gustare pentru copiii participanți sunt câteva dintre sugestiile părinților în vederea 

îmbunătățirii acestui program.  
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Concluzii și recomandări pentru îmbunătățirea calității  

programelor de educație remedială 

 

Cu privire la organizarea programului național de educație remedială, se remarcă 

faptul că profilul beneficiarilor a fost respectat (elevi fără acces la internet sau având o situație 

școlară problematică), însă numărul acestora a rămas redus în comparație cu numărul total 

al elevilor care aveau nevoie de sprijin ca urmare a desfășurării orelor în regim online. 

Desfășurat doar pe parcursul unui semestru, din care putem scădea săptămânile dedicate 

pregătirii și acomodării cu cerințele programului, proiectul a avut o durată mult prea scurtă 

de implementare pentru ca rezultatele să facă diferența pe termen mediu și lung în pregătirea 

școlară a copilului.  

Inspectoratele școlare județene au colectat datele solicitate manifestând o oarecare 

rezistență, ceea ce dă măsura capacității administrative a acestora de a implementa eficient 

programe finanțate din fonduri europene. Propunem ca, pe viitor, Ministerul să aibă în vedere 

formarea continuă a celor care implementează astfel de proiecte la nivelul comunităților 

școlare. Din datele avute la dispoziție reiese că principalul obstacol în îndeplinirea scopului 

programului național de educație remedială a fost reprezentat de tendința elevilor de a 

abandona programul; în multe județe, elevii au intrat și ieșit din program, ceea ce 

demonstrează faptul că grupul țintă nu a fost controlat de către cei care au implementat 

proiectul. Faptul că grupul țintă se schimbă de la o lună la alta îngreunează nu doar procesul 

de evaluare a unui proiect finanțat din fonduri europene, care ar trebui implementat cu 

transparență și responsabilitate, ci chiar atingerea scopului programului, anume ameliorarea 

pierderilor acumulate de elevi în timpul pandemiei.  O întrebare pertinentă rămâne: cum va 

fi făcută plata profesorilor pentru orele din vacanța de vară, având în vedere faptul că există 
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o tendință clară de abandon în acea perioadă, care reprezintă jumătate din perioada efectivă 

de implementare a proiectului? Fără a lua în calcul pregătirea elevilor în timpul vacanței de 

vară, practic, Ministerul Educației va recunoaște faptul că jumătate din programul național de 

educație remedială a fost realizat ,,doar pe hârtie”?.  

Deși vizualizate drept eficiente în comunitățile școlare, activitățile de educație 

remedială prezintă tendința de a fi mai degrabă birocratice, greoaie, scăzând  din valoarea 

pentru beneficiari. O demonstrează faptul că, deși există numeroși experți angajați în teritoriu  

pentru a monitoriza implementarea activităților de educație remedială, nu există un set 

minim de date care să ne ofere o privire de ansamblu asupra impactului programului. Acest 

set de date ar fi putut rezulta dintr-o măsurare onestă a progresului/regresului școlar al 

elevilor, ca urmare a participării în cadrul acestui program. Din nefericire, indicatori precum 

mediile semestriale sau rezultatele la testări aplicate la clasă nu pot fi indicatori de încredere 

pentru a formula un set de concluzii cu privire la impactul programului.  

Din datele colectate, se observă faptul că un număr semnificativ dintre elevii 

participanți la programul de educație remedială sunt reprezentanți ai unei categorii 

dezavantajate din punct de vedere social: copiii care nu au avut acces la școala online. Acesta 

reprezintă un argument în plus pentru continuarea programului de educație remedială, mai 

ales pentru că, din anul școlar trecut, elevii români au pierdut 110 zile10 de școală, adică 

jumătate din structura anului școlar. Mai mult decât atât, având în vedere faptul că un număr 

din ce în ce mai mare de elevi participă la meditații private (aproximativ 1 din 3 elevi11, 

conform studiului realizat de Societatea Academică din România în parteneriat cu IRES), acest 

program național de educație remedială ar trebui dezvoltat și în perioada post-pandemie, ca 

o alternativă publică și accesibilă tuturor elevilor având dificultăți de învățare.  

Câteva recomandări pentru un program național de educație remedială de calitate, 

ținând cont de experiența programului pilot: 

● Asigurarea resurselor financiare pentru continuarea programului național de educație 

remedială în următorii ani școlari (măcar doi ani școlari), pentru a ameliora pierderile 

cauzate de pandemie, bugetarea multianuală și combinarea resurselor financiare 

existente cu cele disponibile în Planul Național de Redresare și Reziliență; 

                                                
10 Conform https://economedia.ro/copii-romani-au-pierdut-in-pandemie-jumatate-din-anul-scolar-trecut.html   
11 Policy Brief #78: Meditațiile în România – sistem educațional paralel sau complementar? 
https://www.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2021/06/Policy-brief-78-Meditatiile-in-Romania-1.pdf 

https://economedia.ro/copii-romani-au-pierdut-in-pandemie-jumatate-din-anul-scolar-trecut.html
https://www.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2021/06/Policy-brief-78-Meditatiile-in-Romania-1.pdf
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● O mai bună articulare a reglementărilor în cadrul cărora se proiectează programele 

de educație remedială (de exemplu, ar trebui precizate standardele și clauzele de care 

depinde acordarea sprijinului financiar); 

● Profesionalizarea echipelor de experți care monitorizează implementarea 

programului de educație remedială și a coordonatorilor județeni, dezvoltarea unui 

set de standarde privind ocuparea acestor funcții; 

● Asigurarea unei mese calde pe zi pentru fiecare elev și fiecare profesor implicat în 

activitățile programului național de educație remedială. În localitățile unde nu există 

infrastructură conformă, se pot acorda subvenții pentru antreprenorii locali, 

stimulându-se, astfel, economia locală; 

● Implicarea DGASPC-urilor în proiectarea de soluții pentru elevii care absentează 

frecvent în cadrul activităților de educație remedială (ex. vizite la domiciliu, 

asigurarea serviciilor de bază precum hrană și asistență medicală); 

● Obligativitatea continuării cursurilor de educație remedială în vacanța de vară 

pentru elevii cu pierderi semnificative în procesul de învățare. Pentru a rezolva 

problema lipsei resursei umane (cadrele didactice fiind în vacanță), pot fi angajați 

profesori în regimul plata cu ora, precum și asistenți (teachers’ assistant); 

● Crearea unui mecanism de testare standardizată în vederea măsurării pierderilor 

survenite în urma perioadei de pandemie la fiecare disciplină și aplicarea acestuia în 

toate școlile din România. Acest mecanism poate fi dezvoltat prin scalarea unor 

inițiative deja existente (de exemplu, platforma de testare educațională Brio) și aplicat 

înainte de finalizarea primului semestru al acestui an școlar, prin mijloace digitale. 

Astfel, rezultatele vor putea fi interpretate în perioada de tranziție între semestre 

pentru ca metode personalizate de învățare remedială să fie aplicate la clasă începând 

cu cel de-al doilea semestru al anului școlar curent; 

● Aplicarea periodică a testelor standardizate pe parcursul implementării programului 

național de educație remedială, colectarea acestora de către inspectoratele școlare 

județene, pentru a face posibilă măsurarea progresului elevilor; 

● Dezvoltarea unui pachet de beneficii/stimulente, alături de autoritățile locale și 

mediul de afaceri, în vederea premierii elevilor și profesorilor cu cele mai bune 

rezultate în cadrul programului de educație remedială; 
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● Introducerea, în cadrul programului național de educație remedială, a unei 

componente destinate studiului individual, astfel încât elevii vor beneficia de un plan 

de învățare remedială personalizat, iar părinții vor beneficia de un set de linii 

directoare în continuare procesului de învățare remedială acasă; 

● Garantarea transparenței în implementarea acestui program, disponibilizarea 

seturilor de date către universități și cercetători în științele educației (rezultate, 

activități, profilul beneficiarilor). 
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