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În dezvoltarea sustenabilă, pe termen lung a munincipiului Brașov, sistemul public de educație trebuie să
joace un rol central în f ormarea competențelor și abilităților necesare adaptării noilor generații la contextul
dinamic al unei economii tot mai digitalizate. Astfel, instituțiile publice de învățământ preuniversitar din
municipiul Brașov trebuie sprijinite pentru a dezvolta infrastructura și programele necesare acestei pregătiri.
În acest sens, Asociația District Hub propune următoarele direcții prioritare pentru susținerea sistemului
public de învățământ preuniversitar din municipiul Brașov.
1. Investiții în infrastructura fizică și online
Provocările aduse de pandemia COVID-19, care au avut un impact profund și asupra sistemului de
învățământ din România, au scos în evidență unele deficiențe în ceea ce privește infrastructura școlară din
municipiul Brașov, de la lipsa unor spații adecvate pentru desfășurarea procesului de învățare până la lipsa
dotărilor cu infrastructura digitală necesară predării la distanță. Astfel, recomandăm realizarea unui plan de
investiții în dezvoltarea infrastructurii școlare, care să vizeze cel puțin următoarele aspecte:
• desf ășurarea cursurilor într-un singur schimb, în toate școlile și liceele din municipiul Brașov;
• amenajarea de laboratoare în toate școlile și liceele din municipiul Brașov și dotarea acestora cu
materiale și echipamente care să permită derularea activităților experimentale;
• dezvoltarea infrastructurii digitale în toate școlile și liceele din municipiul Brașov, prin asigurarea
unei conexiuni stabile la internet de mare viteză și a accesului la dispozitive care să permită
conectarea la internet, în toate clasele, pentru utilizarea de materiale educaționale digitale, în mod
curent, în procesul de predare; exemple de astf el d e dispozitive sunt tablele smart,
videoproiectoarele, laptopurile și/sau tabletele, chromecast-urile, etc.
2. Dezvoltarea unei platforme de resurse educaționale digitale, pentru elevi și profesori
Resursele educaționale disponibile profesorilor și elevilor trebuie să încurajeze atât aprof undarea unor
noțiuni și concepte studiate la clasă, cât și dezvoltarea unor abilități și competențe complementare celor
vizate de curricula școlară. Astfel de resurse trebuie să permită învățarea sincronă și asincronă, precum și
autoevaluarea după parcurgerea lor. Temele abordate de aceste resurse trebuie să vizeze conținuturi
didactice, precum și competențe și abilități de tipul soft skills, educație financiară, educație antreprenorială,
etc., dar și conținuturi specifice adaptate nevoilor de învățare și intereselor tinerilor. Resursele educaționale
digitale pot f i realizate prin colaborarea dintre cadrele didactice și societatea civilă și trebuie să fie
accesibile, în regim open source, tuturor elevilor și profesorilor.
O categorie distinctă de resurse educaționale digitale ar trebui să se adreseze prof esorilor și să susțină
dezvoltarea profesională a acestora.
3. Dezvoltarea unei platforme care să faciliteze colaborarea punctuală între instituțiile publice
de învățământ preuniversitar din municipiul Brașov și mediul local de afaceri
Colaborarea dintre instituțiile publice de învățământ preuniversitar din municipiul Brașov și mediul local de
af aceri trebuie încurajată pentru a asigura o mai bună adecvare a programelor și proiectelor educaționale
dezvoltate la nivelul școlilor și liceelor din municipiul Brașov la nevoile economiei locale. Această colaborare
ar trebui să f ie punctuală, de tipul project-based, și să răspundă unor nevoi concrete ale școlilor și liceelor
din municipiul Brașov.
Pentru f acilitarea unei astfel de colaborări, considerăm că sunt necesare următoarele elemente:
• realizarea unei hărți a nevoilor școlilor și liceelor din municipiul Brașov, accesibilă mediului local de
af aceri, care să permită identificarea unor zone pe care politica de CSR a companiilor din municipiul
Brașov le poate sprijini; în cadrul unei astfel de platforme, fiecare instituție de învățământ public din
Brașov ar trebui să poată crea liste de intervenții necesare, pentru care solicită sprijinul mediului
local de afaceri;
• în cadrul aceleiași platforme, instituțiile publice de învățământ din mun. Brașov ar trebui să poată
propune și programe și proiecte educaționale pentru care solicită sprijinul unor parteneri din mediul
local de afaceri;
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•

pentru asigurarea dezvoltării unor programe și proiecte educaționale relevante, considerăm că sunt
necesare elaborarea unui ghid pentru dezvoltarea de programe și proiecte educaționale, a unor
criterii de evaluare a propunerilor de programe și proiecte și a unei structuri (formale sau informale)
de evaluare a acestor propuneri.

4. Dezvoltarea de programe educaționale adresate elevilor și profesorilor realizate în
parteneriat cu universitățile din România și cu organizațiile societății civile care activează în
domeniul educației
Programele educaționale dezvoltate în parteneriat cu universitățile și cu organizațiile societății civile care
activează în domeniul educației ar trebui să vizeze:
• f ormarea de abilități și competențe complementare celor urmărite prin activitățile curriculare;
• dezvoltarea de abilități și competențe care să susțină parcursul profesional al cadrelor didactice,
prin activități de tipul cursuri de formare/ ateliere de lucru/ traininguri și care acoperă competențe
și abilități care nu sunt vizate de programele de formare profesională existente
Pe termen mediu, printr-un astfel de program, trebuie vizată crearea unui hub sau cluster educațional, la
nivelul municipiului Brașov, din care să f acă parte, alături de autoritățile locale, instituții de învățământ
superior din România, precum și organizații ale societății civile care activează în domeniul educației. O
astf el de structură ar putea să of ere sprijin instituțiilor publice de învățământ preuniversitar din municipiul
Brașov în dezvoltarea de programe și proiecte educaționale, precum ș i expertiză și consultanță în ceea ce
privește elaborarea unor strategii și politici publice pentru dezvoltarea sistemului public de învățământ
preuniversitar.
Mai mult, o astfel de structură ar putea fi replicată la nivelul județului Brașov și/sau la nivelul regiunilor de
dezvoltare din România.
Acțiunile propuse pentru cele patru direcții prioritare de intervenție pot f i implementate gradual, în
colaborare cu societatea civilă și mediul local de afaceri. În particular, investițiile în inf rastructura școlară
de la nivelul municipiului Brașov pot fi realizate prin parteneriate public privat, model care ar putea servi ca
exemplu de bună practică pentru alte administrații locale din România.
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Despre District Hub
Asociația District Hub activează în domeniile educațional, social și civic și își propune să devină o
voce importantă a societății civile din România și un partener pentru cât mai mulți actori sociali.
În domeniul educațional, District Hub dezvoltă programe și proiecte pentru a contribui activ la promovarea
și dezvoltarea unui sistem educațional modern, adaptat nevoilor actuale ale societății românești.
În domeniul social, District Hub dezvoltă programe și proiecte în sprijinul unor categorii vulnerabile,
expuse riscurilor sociale, asumându-și o abordare incluzivă, echitabilă și egală. Ne propunem ca soluțiile
aplicate să devină exemple de bună practică pentru alți actori sociali, individuali sau instituționali.
În domeniul civic, District Hub dezvoltă programe și proiecte care of eră persoanelor vizate acces la o
cunoaștere clară a drepturilor și libertăților individuale, a mecanismelor sociale, a ceea ce reprezintă
derapaje democratice și a manipulărilor de orice fel.
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