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Pachetul Educație Incluzivă de Calitate
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Susținerea participării tuturor copiilor la educație 
incluzivă de calitate

Copiii cei mai expuși la riscul de a abandona școala 
sunt: cei din familii sărace, din comunități de romi, din 
mediul rural și copiii cu dizabilități.

37% dintre elevii de 15 ani 
din România abia știu să 

scrie, să citească
și să socotească

Rezultatele învățării

Mulți copii cu 
dizabilități nu 

merg la școală

Incluziune

Elevii români sunt cel 
mai puțin motivați dintre 
copiii care au luat parte 

la evaluarea OCDE  

Motivație

25% dintre elevii de 
etnie romă învață în 

clase segregate  

Discriminare
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~ 18%

Rata adolescenților
și tinerilor aflați în afara 
sistemului de educație, 
formare sau ocupare

Copii aflați în afara 
sistemului de educație

~ 300.000 de copii se află în 
afara sistemului de educație

~ 19% 

Rata de părăsire 
timpurie a școlii



4 5

Obiective și avantaje

Conceput atât în baza intervențiilor derulate în 
România, cât și a bunelor practici și standardelor 
de la nivel internațional, pachetul Educație 
Incluzivă de Calitate contribuie la: 

Obiectivul Pachetului Educație Incluzivă de Calitate

Accelerarea eforturilor de realizare a dreptului la educație al tuturor copiilor, în special a celor 
vulnerabili, prin îmbunătățirea calității modului de predare și a administrării școlilor, și prin 
mobilizarea școlilor, familiilor și comunităților pentru sprijinirea participării școlare și susținerii 
fiecărui copil. 

Toți copiii vor merge la școală și vor învăța!

 ◦ Creșterea ratei de cuprindere școlară, de 
participare școlară regulată a tuturor copiilor, 
inclusiv a celor vulnerabili, și de absolvire cel 
puțin a învățământului obligatoriu;

 ◦ Crearea condițiilor care să permită tuturor 
copiilor să învețe într-un mediu prietenos 
studiului și să dobândească cunoștințele și 
abilitățile necesare într-un stat membru al 
Uniunii Europene din secolul al XXI-lea;

 ◦ Oportunitatea ca toți copiii să beneficieze 
de educație preșcolară;

 ◦ Crearea unor școli incluzive în care 
diversitatea este promovată.

În plus, pachetul Educație Incluzivă de 
Calitate va susține:

 ◦ Îmbunătățirea calității educației, începând cu 
învățământul preșcolar și până la liceu, prin 
formarea adecvată a cadrelor didactice și 
asigurarea unor metodologii și instrumente 
didactice moderne;

 ◦ Mobilizarea copiilor și adolescenților, a 
școlilor, familiilor și comunităților, în sensul 
susținerii educației;

 ◦ Îmbunătățirea competențelor parentale și a 
relației părinte-copil-școală;

 ◦ Evaluarea nevoilor educaționale la nivel 
local și îmbunătățirea planificării și utilizării 
resurselor pentru educație incluzivă de 
calitate la nivel local, județean și național;

 ◦ Asigurarea unei mai bune îndrumări, 
supervizări și monitorizări a școlilor de către 
autoritățile de la nivel județean.

Pachetul Educație Incluzivă de Calitate

Aceste intervenții pun accent pe prevenirea neșcolarizării, absenteismului școlar, abandonului școlar și 
părăsirii timpurii a școlii. Intervenția vizează și creșterea rezultatelor învățării și a competențelor dobândite. 

Concret, Pachetul Educație Incluzivă de Calitate vizează: îmbunătățirea capacității conducerii școlii 
și cadrelor didactice de a veni în sprijinul fiecărui copil în parte, potrivit nevoilor acestuia; îmbunătățirea 
metodelor și instrumentelor didactice; crearea de parteneriate cu familiile elevilor și dezvoltarea abilităților 
parentale; mobilizarea comunităților în sensul susținerii educației; îmbunătățirea abilităților non-cognitive și 
motivației copiilor; încurajarea diversității în rândul elevilor, indiferent de gen, etne, religie, (diz)abilitate și 
statut socio-economic. 

Obiectivul este ca fiecare copil să se înscrie la școală cât mai devreme, să învețe la potențialul său 
maxim și să fie pregătit corespunzător pentru a reuși pe piața muncii și pentru a avea o participare 
cetățenească activă.  

Pachetul Educație Incluzivă de Calitate vizează atât creșterea calității educației, cât și participarea 
școlară a tuturor copiilor, în special a celor vulnerabili. Pachetul cuprinde intervenții centrate 
pe copil realizate la nivelul școlii, familiei și comunității. Pachetul educațional are caracter 
universal, toți elevii și toate școlile putând beneficia de intervențiile respective. Pachetul 
are în vedere echitatea adresându-se în mod special celor mai vulnerabili copii și celor mai 
defavorizate școli. 
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Școală incluzivă de calitate

Asistent medical 
comunitar

Încurajarea autonomiei și participării elevilor 
Administrare școli și formare 

cadre didactice

Parteneriate cu familiile:
implicare în viața școlară, educație 

parentală, sprijin oferit copiilor 
Conexiune 

școală/elevi - servicii comunitare

Superviza
re, sprijin

 și 

monitoriza
re școli 

Resurse pentru educație

Sprijin și inovare
Formare continuă

Îndrumare și sprijin 

Inspectoratul
Școlar Județean

Casa Corpului Didactic 

Familie

Asistent social

Primărie

Consiliul 
Județean

Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională
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Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale și 
Administrației 
Publice

Ministerul 
Fondurilor 
Europene

Parlament

Președinție Societatea civilă
(ex. Consiliul Elevilor, 

universități, ONG-uri etc.)
Elaborează politici, norme, 
standarde, alocă fonduri

Ministerul 
Finanțelor 
Publice

Ministerul Educației Naționale 
și Cercetării ȘtiințificeN
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Parteneriate și extindere

Politici publice, metodologii și instrumente vor fi dezvoltate, adoptate și finanțate la nivel național.

Generarea de evidențe 
și sprijin din partea 
autorităților

Revizuirea cadrului normativ 
și alocarea de fonduri din 
surse naționale și europene

Implementare la nivel național Monitorizarea și 
evaluarea impactului 

În prezent, UNICEF și autoritățile de la nivel central, județean și local din Județul Bacău testează 
Pachetul Educație Incluzivă de Calitate, cu finanțare din partea Granturilor Norvegiene, UNICEF și 
a sectorului privat. Proiectul pilot este supus unei evaluări independente ale cărei rezultate sunt 
diseminate în rândul decidenților în vederea dezvoltării de legi, norme și standarde noi în domeniu, 
precum și a atragerii de fonduri naționale și europene în scopul extinderii modelului la nivel național.

Parteneri: 

 ◦ La nivel național: Ministerul Educației; Ministerul Dezvoltării Regionale; Ministerul Finanțelor Publice; 
Președinția; Institutul de Științe ale Educației; Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul 
Preuniversitar; societatea civilă; media.

 ◦ La nivel județean: Consiliul Județean și Prefectura; Inspectoratul Școlar Județean; Centrul Judeţean 
de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Casa Corpului Didactic.

 ◦ La nivel local: școli; autorități publice locale; societate civilă, copii și familiile lor.

 ◦ Donatori: Granturi Norvegiene, sectorul privat, UNICEF.

Impact Financiar

Opțiuni de finanțare ale Pachetului Educație Incluzivă de Calitate:

 ◦ De la bugetul de stat și / sau bugetul autorităților locale  ◦ Din surse extrabugetare:
 - Fondul Social European și Fondul European de Dezvoltare Regională;
 - Granturi SEE și Granturi Norvegiene; Granturi Elvețiene.

Costurile aferente implementării, în decursul primului an școlar, a Pachetului Educație Incluzivă de 
Calitate se ridică la 84 euro  / elev / an, sumă în care sunt incluse costurile de pornire, precum cele 
pentru formarea directorilor de școli, cadrelor didactice și educatorilor parentali, și cele pentru 
echipamente.

Ulterior:

După primul an, costurile aferente implementării Pachetului Educație Incluzivă de Calitate se ridică la 32 
euro / elev / an.

Deși extinderea la nivel național a Pachetului Educație Incluzivă de Calitate presupune costuri 
suplimentare în primii ani de implementare, cheltuielile pentru serviciile specializate (precum 
programele „A doua șansă”) vor scădea ulterior.
Componentele Pachetului pot fi implementate și progresiv, pornind de la școlile și/sau județele  
defavorizate, cu nivel ridicat de absenteism și abandon școlar. Sursele de finanțare extrabugetare 
(precum fondurile europene) ar putea fi folosite inițial pentru a compensa costurile suplimentare.

În primul an de implementare:

1.17%

% din Bugetul pentru 
Învățământ Preuniversitar 

alocat de Ministerul Educației 

0.92%

% din Bugetul 
Ministerului Educației

0.04%

% din PIB-ul
României

2.49%

% din Bugetul pentru 
Învățământ Preuniversitar 

alocat de Ministerul Educației 

1.97%

% din Bugetul 
Ministerului Educației

0.08%

% din PIB-ul
României
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Pentru mai multe informații, vă rugăm să intrați pe site-ul www.unicef.ro/
serviciicomunitarepentrucopii sau să o contactați pe Raluca Dinu-Paicu, Ofițer Mass Media și 
Advocacy, UNICEF în România, rdinu@unicef.org.  
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UNICEF în România
bucharest@unicef.org
www.unicef.ro 


