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Pe 15 octombrie 2021, comunitatea locală din
Brașov s-a alăturat Conferinței privind
viitorul Europei, în cadrul evenimentului
„Educația: Soluții europene la provocări
locale” organizat de Asociația District Hub și
Coresi Business Campus.

Peste 30 de reprezentanți ai sistemului local de
învățământ, ai mediului local de afaceri, ai sectorului
non-guvernamental și ai comunității locale au dezbătut,
în cadrul unor ateliere de lucru, provocările cu care se
confruntă sistemul local de învățământ și au identificat
soluții pentru îmbunătățirea calității educației din
municipiul Brașov și dezvoltarea sistemului public de
educație.

Temele propuse pentru dezbatere au vizat „Planul de
acțiune pentru educația digitală 2021-2027” și
digitalizarea educației, precum și colaborarea dintre
sistemul de învățământ și mediul de afaceri.

Prezentul raport detaliază concluziile dezbaterilor și
prezintă ideile avansate de participanți pentru
dezvoltarea sistemului local de învățământ.

www.districthub.ro

organizatori

parteneri



Alături de comunitatea locală am discutat,
într-un panel dedicat, cu:
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Allen Coliban
Primarul Municipiului Brașov

Radu Szekely
Consilier al Ministrului Educației

Raluca Manea
Coordonator pentru politici publice și

relații externe
Camera de Comerț Americană în

România (AmCham România)

despre prioritățile locale pentru
dezvoltarea sistemului de educație

despre prioritățile naționale pentru
dezvoltarea sistemului de educație și

oportunitățile de finanțare disponibile
României

despre implicarea mediului de afaceri
în dezvoltarea sistemului de educație
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DESPRE
Conferința privind viitorul Europei

Conferința privind viitorul Europei reprezintă o
ocazie unică pentru cetățenii europeni de a dezbate
provocările și prioritățile Europei.

Indiferent de locul de proveniență sau de activitate, în
cadrul Conferinței, cetățenii europeni pot reflecta la
viitorul pe care îl doresc pentru Uniunea Europeană.

Comisia Europeană preconizează că, până în
primăvara anului 2022, conferința își va prezenta
concluziile astfel încât să ofere orientări privind viitorul
Europei.

www.futurEU.europa.eu

#ViitorulEsteÎnMâinileTale #DieZukunftLiegtInDeinenHänden#AJövőRajtadIsMúlik



Concluziile evenimentuluiConcluziile evenimentului



nevoia de formare a abilităților digitale în rândul cadrelor didactice;
nevoia de formare a cadrelor didactice pentru facilitarea dezvoltării abilităților digitale de către
elevi;
nevoia unei reforme curriculare, în sensul flexibilizării curriculei, pentru a permite atât transpunerea

conținuturilor didactice în mediul digital, cât și adecvarea acestor conținuturi la nevoile și interesele

elevilor;

nevoia dezvoltării unor instrumente digitale de predare și integrarea acestora în procesul didactic;

nevoia înființării, la nivelul școlilor, a unor hub-uri de învățare interdisciplinare;
nevoia creșterii numărului de locuri disponibile în învățământul universitar, în domeniile de
interes la nivel local;
nevoia schimbării cadrului legislativ pentru inserția mai facilă pe piața forței de muncă a tinerilor
care participă la programe de formare profesională oferite de către agenții economici;

stimularea cooperării dintre sistemul public de învățământ și societatea civilă pentru asigurarea

complementarității dintre curriculă și activitățile extracurriculare.

Participanții la cele două ateliere de lucru au subliniat:
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SUMAR EXECUTIV
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ATELIER:
„Planul de acțiune pentru educație digitală 2021-2027” și digitalizarea educației

În contextul Planului de acțiune pentru educație digitală 2021-2027, care credeți că ar trebuie să fie
prioritățile Uniunii Europene în ceea ce privește digitalizarea educației și dezvoltarea abilităților digitale în
rândul elevilor, profesorilor și populației generale?
Care credeți că sunt provocările în ceea ce privește digitalizarea educației, la nivel local? Care credeți că
sunt provocările, la nivel local, în ceea ce privește dezvoltarea abilităților digitale în rândul elevilor,
profesorilor și populației generale?
Ce oportunități credeți că sunt disponibile mediului local de învățământ în ceea ce privește digitalizarea
educației? (oportunități de finanțare, capital uman, parteneriate)
Care credeți că ar trebui să fie prioritățile, la nivel local, în ceea ce privește digitalizarea educației și
dezvoltarea abilităților digitale, în rândul elevilor, profesorilor și populației generale?
Care credeți că ar trebui să fie rolul societății civile în implementarea acestor priorități?

1.

2.

3.

4.

5.

Participanții au fost invitați să răspundă la următoarele întrebări:
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discrepanțele în ceea ce privește abilitățile
digitale ale profesorilor;
distribuția inechitabilă a resurselor în sistemul de
educație;
lipsa unor programe de formare privind utilizarea
tehnologiei ca instrument în procesul de predare
și învățare și tratarea digitalizării ca un scop în
sine, în detrimentul altor nevoi ale elevilor (de
exemplu, interacțiunea directă cu profesorul);
implementarea deficitară a planurilor de
dezvoltare a sistemului de educație / strategiilor
educaționale elaborate în ultimele decenii.

Printre provocările identificate de participanți se
numără:

asigurarea dotării corespunzătoare a tuturor
școlilor cu infrastructură digitală;
implementarea unor programe pentru formarea
digitală a capitalului uman (abilități digitale de
bază și abilități digitale avansate);
implementarea unor măsuri de stimulare a
cadrelor didactice pentru dezvoltarea
competențelor digitale;
îmbunătățirea colaborării cu societatea civilă și
mediul de afaceri pentru transferul de know how
și resurse către sistemul de educație;
stimularea inovației în educație prin dezvoltarea
de programe extracurriculare, a unor comunități
de practică profesională pentru cadrele didactice
și facilitarea accesului elevilor la programe de
formare care vizează abilități complementare
celor urmărite de curricula școlară;
susținerea participării echipelor de elevi la
concursuri și competiții naționale și
internaționale;
dezvoltarea unor platforme de e-learning pentru
școlile din municipiul Brașov.

În ceea ce privește prioritățile pentru dezvoltarea
sistemului de educație, participanții propun:

asigurarea accesului echitabil, pentru toți elevii,
la infrastructura și instrumentele digitale de
predare-învățare;
formarea digitală a cadrelor didactice;
îmbunătățirea accesului la resurse educaționale
digitale adaptate nevoilor elevilor;
finanțarea programelor de predare-învățare
interdisciplinară în cadrul școlilor;
modernizarea și flexibilizarea curriculei.

De asemenea, participanții au subliniat nevoia
coordonării, la nivelul Uniunii Europene pentru:
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ATELIER:
Viitorul pieței muncii, colaborarea dintre sistemul de învățământ și mediul de afaceri

În contextul Facilității de Redresare și Reziliență și al Cadrului financiar multianual 2021-2027, care credeți
că ar trebui să fie prioritățile Uniunii Europene în ceea ce privește stimularea colaborării dintre unitățile
de învățământ și instituțiile de învățământ superior și mediul de afaceri?
Care credeți că sunt provocările în ceea ce privește colaborarea dintre unitățile de învățământ
preuniversitar și instituțiile de învățământ superior, pe de o parte, și mediul de afaceri, pe de altă parte, la
nivel local?
Ce oportunități credeți că sunt disponibile la nivel local în ceea ce privește colaborarea dintre unitățile de
învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior, pe de o parte, și mediul de afaceri, pe de
altă parte, la nivel local?
Care credeți că ar trebui să fie prioritățile, la nivel local, în ceea ce privește colaborarea dintre unitățile de
învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior, pe de o parte, și mediul de afaceri, pe de
altă parte?
Care credeți că ar trebui să fie rolul societății civile în implementarea acestor priorități?

1.

2.

3.

4.

5.

Participanții au fost invitați să răspundă la următoarele întrebări:
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lipsa tinerilor calificați în cele mai importante
domenii de activitate de pe piața locală (spre
exemplu, industria IT&C);
lipsa unor stimulente care să determine tinerii să
se specializeze într-o meserie;
neadecvarea dintre oferta academică și nevoile
economiei locale (spre exemplu, lipsa locurilor
bugetate, în instituții de învățământ superior, la
specializările pentru care există o mare cerere în
economia locală și bugetarea unui număr prea
mare de locuri la specializări pentru care există o
cerere redusă în economia locală).

Printre provocările identificate de participanți se
numără:

liberalizarea accesului elevilor și studenților în
companii, pentru ca aceștia să poată beneficia de
programe de formare profesională (internship,
practică, ucenicie) și orientare în carieră;
dezvoltarea unor programe de mentorat pentru
elevi și studenți, oferite cu sprijinul mediului de
afaceri;
introducerea unor modificări legislative care să
permită, în anumite condiții, angajarea tinerilor
care au urmat programe de formare profesională
în cadrul companiilor gazdă, înainte ca aceștia să
finalizeze studiile;
flexibilizarea legislației achizițiilor, pentru a
permite derularea achizițiilor de către partenerul
privat, în cadrul parteneriatelor dintre unitățile
de învățământ / instituțiile de învățământ
superior și mediul de afaceri;
introducerea unor programe certificate de studii
în cadrul școlilor profesionale;
stimularea antreprenoriatului prin sprijinirea
tinerilor în accesarea de fonduri dedicate
înființării de start up-uri.

În ceea ce privește prioritățile pentru dezvoltarea
sistemului de educație și îmbunătățirea cooperării cu
mediul de afaceri, participanții propun:

În ceea ce privește avantajele comunității locale,
participanții au subliniat existența unor exemple de
bună practică în colaborarea dintre instituțiile de
învățământ superior și mediul local de afaceri: unele
companii locale au fost înființate cu sprijinul
instituțiilor de învățământ superior prin inserția
absolvenților ca primi angajați și încheierea de
parteneriate strategice între universități și companii.



Asoc ia ț ia  D is t r i c t  Hub

Prin acest eveniment ne-am dorit să stimulăm dialogul la
nivel local pe teme europene, să conectăm comunitatea

locală din Brașov la dezbaterile care, în momentul de față,
își propun să schimbe cursul Uniunii Europene, să seteze

prioritățile Uniunii Europene.
Credem că este important să facem parte și noi, ca o

comunitate, din aceste dezbateri.

www.districthub.ro



Asociația District Hub

www.districthub.ro
contact@districthub.ro


