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  SCHIMBĂRI ÎN 
EDUCAŢIE: Clasa 
pregătitoare este 
obligatorie, fără 

nicio excepţie 
 
    Ministrul Educatiei, Adrian 
Curaj, anunţă schimbări în 
învăţământul primar: de anul 
acesta, niciun copil care nu a 
terminat clasa pregătitoare nu va 
putea fi înscris în clasa întâi. 
    Până acum, Ministerul Educaţiei 
a permis o exceptie de la regulă ca 
toţi copiii de 6 ani să fie înscrişi în 
clasa pregătitoare. Astfel, copiii 
care împlineau şapte ani până pe 
31 august, anul înscrierii, puteau fi 
înscrisi, la cererea părinţilor, direct 
în clasa întâi. 
    De anul acesta, însă, elevii vor 
intra în clasa întâi doar dacă au 
terminat clasa pregătitoare, a 
anunţat Curaj într-un interviu la 
Europa FM. 
    "La clasa întâi vor veni cei care 
au fost în clasa pregătitoare. (...) 
De patru ani tot avem excepţii. 
Anul trecut au fost 2.500 plus 
excepţii. Vom avea în vedere 
rezolvarea tuturor cazurilor în 
favoarea elevului", a spus 
ministrul. 
    Acesta a anunţat ca pe 22 
februarie se vor afişa 
circumscripţiile școlare şi planul de 
şcolarizare propus, iar în perioada 
29 februarie-18 martie părinţii vor 
putea face opţiuni, atât la 
secretariatul şcolii pe care o 
doresc pentru copil, cât și online. 
 

Homeschooling-ul 
(ŞCOALA ACASĂ) a 

prins aripi şi în 
România 

 
     În ultimii ani, fenomenul 
“homeschooling” a prins rădăcini 
şi în ţara noastră. Neoficial, 
aproape 1.000 de români au 
renunţat la a-şi trimite copiii la 
şcoală şi fac singuri lecţiile cu ei 
acasă. Adepţii acestui mod de 
educaţie susţin că favorizează 
dezvoltarea şi creativitatea 
copilului, însă experţii în 
învăţământ atenţionează că este 
cam... ilegal!  
    Cum în sistemul de educaţie 
românesc legile se schimbă de la 
un an la altul, cum profesorii sunt 
puţini şi uneori subcalificaţi, iar 
elevii devin victime ale unei 
reforme ratate, sistemul “şcoala 
acasă” practicat cu succes în mai 
multe ţări a intrat destul de uşor şi 
în România. 
    “În America, peste două 
milioane de copii învaţă acasă. 
Acum câţiva ani erau şi la noi 
câteva sute... acum sunt şi mai 
mulţi. Eu, când eram tânăr, eram 
un tocilar! Pentru copilul meu nu 
am vrut asta. Nu trebuie să 
piardă timpul cu materii sau lecţii 
inutile, ci trebuie să se canalizeze 
pe ceea ce îi place cu adevărat”, a 
declarat Liviu Cercel, fondator al 
asociaţiei Ada For You, prin care 
promovează şi “şcoala acasă”. 
Ada, fiica lui în vârstă de 16 ani, a 
experimentat mai multe sisteme 
de învăţământ: Waldorf, 
homeschool, şcoala de stat clasică 
şi cea particulară. 
    “Consider ca homeschool este 
cea mai bună metodă de 
educație, pentru că se axează pe 
abilităţile copilului, şi nu pe a 
învăţa multe, dar în realitate... 
nimic bine. În timpul lucrului 
acasă, părinţii te pot ajuta şi 
astfel se construieşte o relaţie de 
disciplină şi respect. Copilul este 
mai relaxat, devine mult mai 
responsabil şi îşi gestionează 
singur lecţiile. Rezultatele la 
învăţătură sunt mult mai bune şi 
ai timp să te concentrezi pe 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 
lansează în 2016 un 
MASTER DIDACTIC: 

Cum pot profesorii să 
beneficieze de granturi 

     
  Din anul şcolar 2016-2017 va fi 
lansat un master didatic în mai 
multe universităti din ţară, cu 
scopul pregătirii cadrelor didactice 
care urmează să intre în sistem, a 
anunţat ministrul Educaţiei, 
Adrian Curaj. 
    "Avem în vedere ca în toamna 
aceasta să lansăm un master 
didactic în mai multe universităti 
din România. Vom folosi fonduri 
europene pentru acest lucru şi 
pentru predictibilitate pentru că 
sper ca programul să fie pe şapte 
ani. 
    Este vorba de a pregăti intrările 
în sistem dar cu siguranţă trebuie 
să avem mare grijă de oamenii 
care sunt în sistem şi vă asigur că 
în proiectul acesta mare, resursele 
acestea vor fi major orientate şi 
spre cei care sunt în sistem şi 
pentru care doar puţin trebuie să 
adaugăm ca să fie stimulaţi şi să 
îşi arate performanţa", a declarat 
Adrian Curaj. 
    Resursele pentru organizarea 
cursurilor vor fi asigurate din 
fonduri europene, a anunţat 
ministrul Educaţiei:  "Vor fi 1.000 
de granturi pentru 1.000 de şcoli 
astfel încât eu mă aştept undeva 
între 5 şi 10.000 de profesori să fie 
stimulaţi să inoveze în modul în 
care livrează curriculum".  
    Ministrul Educaţiei a precizat că 
vor exista granturi, iar profesorii 
implicaţi în proiecte pot fi plătiţi 
suplimentar din fonduri europene. 
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  pasiunea proprie”, explică tânăra. 
    Ada Cercel şi-a lansat propriul CD la doar şapte ani, 
a jucat în seriale şi a participat la reclame TV, susţine 
recitaluri vocale şi instrumentale (cântă la şase 
instrumente), a fost semifinalistă la “Românii au 
talent”, defilează la prezentări de modă, face cursuri 
de dans şi actorie, iar aptitudinile sale sunt într-o 
continuă dezvoltare. 
    Tatăl său susţine că de mare ajutor i-a fost perioada 
în care a studiat după un program liber, astfel încât a 
avut suficient timp pe care să-l dedice activităţilor 
artistice. 
Probleme cu echivalarea studiilor 
    Această libertate în actul de studiu însă nu e 
reglementată în România, iar tinerii pot întâmpina 
probleme în echivalarea studiilor. 
    “Peste tot în lume se practică homeschooling- ul, 
însă există un conflict permanent între dreptul 
părintelui de a decide asupra copilului şi încălcarea 
dreptului la educaţie şi integrare socială. În România, 
din păcate, nu există cadru legislativ, iar părinţii care 
îşi retrag copiii de la şcoală riscă amenzi. Noi nu 
avem un sistem de evaluare a cunoştinţelor copilului 
pentru a verifica dacă a atins nivelul de competenţe 
echivalent vârstei. Frecventarea şcolii e obligatorie 
potrivit Legii Educaţiei şi, dacă nu îţi duci copilul la 
şcoală, eşti răspunzător în faţa autorităţilor”, -a 
declarat Şerban Iosifescu, directorul Agenţiei Române 
de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 
(ARACIP). 
Lecţiile se fac pe internet 

 Pentru a putea practica “şcoala acasă”, 
părinţii îşi înscriu copiii la şcoli din străinătate 
- aşa-zisele “şcoli umbrelă” - unde acest 

sistem de învăţământ e recunoscut de 
legislaţie. Cele mai populare sunt unităţile de 
învăţământ din America, unde taxele de 
şcolarizare variază între 200 şi 1.000 de dolari 
pe an. 

 Cele mai multe lecţii se fac online, iar 
manualele sunt integral virtuale. Sunt 
interactive, cu multe explicaţii foto şi video, 
cu jocuri şi diferite experimente. “Şcolile-
umbrelă” mari oferă toate materialele de 
care e nevoie pentru parcurgerea 
curriculumului propriu, însă pentru această 
opţiune taxa ajunge la câteva mii de dolari pe 
an. 

 Pentru a nu-i priva de socializarea cu alţi 
copii, mulţi părinţi îi înscriu la cursuri 
opţionale, meditaţii sau ateliere. 

 Homeschooling-ul nu necesită o programă 
anume. 

Cum se întâmplă în alte ţări!  
    Şcolitul acasă se practică în mai multe ţări. De 
exemplu, în Statele Unite ale Americii acest mod de 
educare este practicat de 3,4% dintre elevii americani 
(în jur de două milioane de de copii).  Această 
modalitate de învăţare a devenit răspândită pe 
teritoriul american în anii ’70 şi se practica mai mult în 
mediul rural şi în cartierele mărginaşe. 
    Însă învăţatul acasă se practică şi în Cehia, Franţa, 
Belgia, Olanda, Spania, Italia, Elveţia, Marea Britanie, 
Ungaria, Irlanda sau Israel, dar peste tot numărul celor 
care accesează învăţâmântul la domiciliu este mai mic 
decât al celor care urmează şcoala obişnuită. 
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 SUZY MANUELA PRAJEA - din 
Drobeta Turnu Severin, primul 

profesor din România 
nominalizat la premiul "Global 

Teacher 2016" 

 

 
    Directorul Colegiului Naţional „Traian" din Drobeta 
Turnu Severin, profesoara de matematică Suzy 
Manuela Prajea a fost nominalizată, în premieră 
pentru un cadru didactic din România, la premiul 
''Global Teacher -2016", ediţia a II-a, care se va 
decerna în luna martie a anului viitor la Forumul 
Global pentru Educaţie şi Aptitudini (GESF) din Dubai. 
Prajea a fost inclusă în lista primilor 50 de candidaţi 
dintre cei 8.000 de aspiranţi din 128 de ţări.  
    Într-un interviu acordat Agerpres, Suzy Manuela 
Prajea, absolventă a Facultăţii de Matematică a 
Universităţii de Vest din Timişoara, unde şi-a finalizat 
şi doctoratul, vorbeşte despre importanţa acestei 
nominalizări pentru învăţământul românesc dar şi 
despre misiunea cadrului didactic în ceea ce priveşte 
educaţia generaţiilor viitoare.  
- Doamnă profesoară Suzy Manuela Prajea, ce 
importanţă are pentru dumneavoastră această 
nominalizare?  
- În primul rând reprezintă o recunoaştere 
internaţională a eforturilor proprii depuse în studierea 
matematicii şi, în acelaşi timp, demonstrează că şcoala 
de matematică românească este bine cotată în lume. 
De fapt, acest premiu Nobel pentru profesori, cu o 
valoare de un milion de dolari, a fost creat în scopul 
recunoaşterii contribuţiei unor profesori în direcţia 
prestaţiilor didactice excepţionale, a valorii lor. 
Matematica nu a reprezentat pentru mine neapărat 
un hobby, ci a fost o dorinţă de a face o carieră. În 
clasele a VIII şi a XI-a deja devenisem olimpică.  
 
- Dragostea pentru matematică aţi transmis-o şi 
elevilor dumneavoastră de la Colegiul Naţional 
''Traian" din Drobeta Turnu Severin?  
- Da, am pregătit multe generaţii de elevi. Am investit 
în pregătirea lor cu o muncă asiduă şi multă dragoste. 
Pe parcursul ultimilor 25 de ani am obţinut cu aceştia 
64 de premii internaţionale, 133 de premii naţionale şi 
peste 430 de premii judeţene. M-am străduit, în 
activitatea didactică, să le insuflu acestora interesul 
pentru includerea elementelor matematicii în lumea 
reală, concentrându-le continuu atenţia pe tehnicile 
tradiţionale de învăţare şi repetare a unor concepte 
teoretice specifice acestei ştiinţe. Aşa se explică de ce 

mulţi dintre elevii mei sunt studenţi la Universităţile 
Harvard şi Princeton.  
 
- Este adevărat că aţi devenit cunoscută în lume prin 
rezultatele notabile realizate prin implementarea 
unor proiecte educaţionale?  
- Da, este adevărat. Din anul 2012 şi până în prezent 
am dezvoltat mai multe proiecte cu resurse financiare 
NASA. Ele s-au referit la cercetarea spaţiului, la studiul 
misiunilor spaţiale, la încălzirea globală. Am căutat să 
rezolvăm multe dintre fenomenele, tainele şi 
conceptele ce le presupun acestea, prin cercetarea 
ştiinţifică, adică prin utilizarea teoretică a Ştiinţei, 
Tehnologiei, Inginerii şi Matematicii (STEM).  
 
- Ce altceva aţi mai adăugat în palmaresul 
dumneavoastră?  
- Printre multe altele aş putea să amintesc faptul că în 
2014 am beneficiat de o bursă oferită de Compania 
Internaţională de Sponsorizare a Zborurilor Spaţiale 
''Honeywell''. Aceasta se acordă anual pentru 
profesorii devotaţi cauzei nobile de a inspira şi a 
determina tânăra generaţie să studieze ştiinţele 
exacte.  
 
- Revenind la nominalizarea pentru premiul ''Global 
Teacher -2016", vă aflaţi pe lista scurtă a celor 50 de 
profesori întocmită de Comitetul de Acordare a 
Premiului...  
- Da, în luna februarie 2016 vor fi anunţaţi primii 10 
candidaţi care vor fi finalişti. Câştigătorul va fi stabilit 
de Academia Premiului "Global Teacher" dintre 
aceştia, toţi urmând să fie invitaţi în Dubai pentru 
ceremonia de înmânare a premiului la Forumul Global 
pentru Educaţie şi Aptitudini (GESF), prilej cu care va fi 
cunoscut şi câştigătorul.  
 
- Doamnă profesoară, dacă veţi primi oferta de a 
pleca din ţară pentru a preda într-una dintre cele mai 
prestigioase universităţi ale lumii, o veţi face?  
- Nu. Locul meu, misiunea mea sunt aici, în România. 
Aici, şi numai aici sunt acasă. Am obligaţia de a pregăti 
tineri matematicieni să ajungă valori recunoscute în 
lumea întreagă.  
    Fundaţia Varkey a lansat, în 2014, Premiul Global 
pentru Educaţie, un fel de premiu Nobel în domeniul 
învăţământului care funcţionează sub patronajul 
Alteţei Sale Şeic Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, 
prim-ministrul Emiratelor Arabe Unite. Concursul 
internaţional are drept obiectiv punerea în valoare a 
meseriei de cadru didactic, este deschis profesorilor 
din toate ţările, iar prima ediţie a reunit 1.300 de 
candidaturi provenite din 127 ţări. Câştigătoarea 
primei ediţii, anunţat în martie 2015, a fost o 
profesoară din SUA, Nancie Atwell, care predă într-o 
şcoală din statul Maine după o metodă inovatoare 
pentru a încuraja elevii să citească şi să-şi amelioreze 
exprimarea în scris. Ea şi-a donat premiul şcolii sale. 
Premiul este în valoare de un milion de dolari.  
 

(AGERPRES) 

 


