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Descrierea proiectului și activității de cercetare 

 

Centrul Syene pentru Educație în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Economiei 

Cunoașterii implementează proiectul „Politici publice pentru Educație (EDUPOL)”, SIPOCA 171, 

MySmis 112405, cu finanțare prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, prin 
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„CP2/2017 - Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice 

alternative”.   

Scopul proiectului este dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale și 

partenerilor sociali cu misiune în domeniul educației (inclusiv asociațiile de părinți și sindicatele 

din învățământ) de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de 

Guvern, implicarea acestor organizații în consultările aferente elaborării noii legi a educației 

naționale și promovarea unor mecanisme de monitorizare și implicare care să consolideze 

consultarea, transparența și standardizarea în administrația publică în domeniul educației. În acest 

sens, prin prezentul proiect, partenerii își propun să dezvolte și să promoveze un mecanism de 

monitorizare și a două propuneri de politici publice alternative în domeniul educației, precum și 

creșterea capacității a 15 organizații neguvernamentale de a formula politici publice alternative și 

de a înființa și a participa la o rețea pe teme urgente și relevante de politici publice pentru domeniul 

educației și anume: utilizarea tehnologiilor noi în educație (TIC) și utilizarea curriculumului la 

decizia școlii (CDȘ). 

Rezultatele așteptate sunt: 

1.  Personal din ONG-uri și parteneri sociali instruiți în domeniul advocacy si politici 

publice pentru educație. 

2.  Politica publica alternativa în domeniul utilizării ITC elaborată. 

3. Politică publică alternativă în domeniul Curriculum-ului la Decizia Scolii (CDȘ) 

elaborată 

4. Instrument independent de monitorizare a politicii publice privind Curriculum-ului la 

Decizia Școlii (CDȘ). 

5. Politica publică alternativă în domeniul CDS promovată și acceptată 

 

Prioritatea CDȘ 

 

CDȘ reprezintă un instrument foarte puternic prin care școlile se pot adapta la nevoile și 

aspirațiile elevilor, părinților acestora și comunității. Cu toate acestea, nu există suficiente statistici 

centralizate și date publice disponibile cu privire la CDȘ la nivel național pe baza cărora să poate 

fi fundamentate propuneri de politici publice de părțile interesate. În cadrul proiectului, este astfel 

dezvoltat un mecanism de monitorizare a modului în care unitățile de învățământ utilizează această 
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oportunitate prin care au libertatea de a introduce un nou obiect de studiu în afara celor prevăzute 

în trunchiul comun în funcție de profil și specializare. Mecanismul de monitorizare poate 

implementat la nivel național, testarea acestuia în cadrul proiectului EDUPOL vizând culegerea 

de date printr-un chestionar online care va fi aplicat unui eșantion (componenta de cercetare 

cantitativă). Din punct de vedere al cercetării calitative, curriculum la decizia școlii este analizat 

prin organizarea și susținerea unor focus-grupuri și interviuri cu profesori, părinți, elevi, dar și alți 

factori interesați în județele în care se derulează proiectul: București, Cluj, Timiș, Dolj, Iași, Galați 

și Bacău.  

 

Rezultate și impact 

 

Rezultatele cercetării privind cele două componente, CDȘ și TIC, vor fi completate de 

exemple de bună practică la nivel internațional și vor fi prezentate în câte un raport de analiză care 

va sta la baza fundamentării unor propuneri de politică publică. Pentru validarea variantei finale a 

celor două proiecte de politică publică, propunerile elaborate vor fi puse în consultare cu părțile 

interesate în fiecare județ sus-menționat prin organizarea unor dezbateri publice. De asemenea, 

proiectele de politică publică vor fi validate Rețeaua EduPol care va fi constituită din reprezentanții 

a 15 organizații neguvernamentale la nivel național. În ultima fază, proiectele de politică publică 

vor fi publicate pe internet si vor fi promovate prin petiții online, întâlniri cu factorii de decizie din 

Parlament, Ministerul Educației, Administrația Prezidențială, companii cu profil IT&C, ambasade, 

reprezentanța Comisie Europene în România etc., participarea la alte dezbateri publice organizate 

de autorități și instituții publice. 

 

Scopul și obiectivele cercetării 

Scopul cercetării 

 

 Obținerea de informații și date cantitative cu privire la desfășurarea curriculumului la 

decizia școlii la nivel național care să stea la baza definirii nevoilor și a recomandărilor de 
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îmbunătățire, în general, și a definirii propunerii de politică publică alternativă cu privire 

la CDȘ, în Rețeaua EDUPOL, în particular. 

 

Obiectivele de cercetare 

 

 Definirea profilului cadrelor didactice care derulează CDȘ în mediile rural și urban; 

 Definirea tipurilor de CDȘ derulate și a ponderii fiecăreia dintre acestea în raport cu 

numărul lor total în fiecare unitate de învățământ; 

 Identificarea modului de raportare al școlii/ cadrelor didactice la baza materială, 

informațională și practicile în domeniul organizării CDȘ; 

 Identificarea barierelor întâmpinate de unitățile de învățământ și cadrele didactice în 

pregătirea documentației pentru avizarea și derularea CDȘ; 

 Identificarea măsurilor de remediere a prolemelor și vulnerabilităților de sistem și practică 

în organizarea CDȘ așa cum școlile le prioritizează; 

 

Metodologia de cercetare-monitorizare 
 

Culegerea datelor va fi realizată la nivel național prin intermediul aplicării unui chestionar 

(anexa 1) care va fi încărcat în format electronic în programul QuestionPro.com și distribuit 

școlilor selectate în urma eșantionării. Perioada de derulare a monitorizării va fi 1 octombrie – 3 

noiembrie 2018 și va fi precedată de o etapă de pretestare a mecanismului. După integrarea 

feedbackului din testare, va fi demarată monitorizarea. Școlile din eșantion vor fi informate prin 

e-mail cu privire la activitatea de cercetare și vor fi rugate să completeze chestionarul până la un 

prim termen limită, nu mai târziu de 15 -17 zilele de la data demarării monitorizării. Școlile care 

nu răspund invitației, vor fi contactate telefonic. În cazul în care există școli care nu doresc să ia 

parte la cercetare, eșantionarea include și variante de rezervă care să poată fi contactate în vederea 

asigurării unui număr cât mai mare de răspunsuri. Datele culese în urma acestui proces vor fi 

analizate și incluse în raportul de analiză pe tema CDȘ, de asemenea, vor sta la baza fundamentării 

unei propuneri de politică publică. 

 



 
 
 

 
 

5 

Testarea mecanismului CDȘ 

 

Testarea va avea loc în a doua parte a lunii septembrie și va presupune implicarea a 10 

școli, 5 selectate de Centru Syene pentru Educație și 5 de Asociația pentru Promovarea Economiei 

Cunoașterii. Activitatea presupune încheierea unui parteneriat cu școlile selectate și transmiterea 

către acestea a chestionarului de monitorizare. Acest chestionar va fi în format online în programul 

QuestionPro.com, iar completarea se face o singură data pentru toată școala. La finalul completării 

chestionarului, școlilor partenere li se va pune la dispoziție un scurt formular de feedback (anexa 

2) despre activitate. 

Acest formular cuprinde întrebări despre claritatea itemilor din chestionar, despre concizie, 

ușurința utilizării soft-ului online etc. Totodată, formularul de feedback cuprinde secțiuni în care 

cadrele didactice implicate pot propune întrebări sau reformula, chiar corecta itemii din chestionar. 

Scopul este acela de a primi informații cât mai clare despre cât de realist este cercetarea planificată. 

Formularul de feedback va fi transmis prin e-mail, semnat de persoana care îl completează sau de 

un reprezentant al unității de învățământ. Intervalul de transmitere este de 5-7 zile în cea de-a doua 

parte a lunii septembrie. După primirea chestionarului completat online și formularului de 

feedback, experții proiectului responsabili de activitățile pe tema CDȘ vor parcurge toate 

observațiile venite din partea școlilor și vor elabora varianta finală a chestionarului pe care o vor 

folosi în cercetarea națională. 

 

Eșantionarea școlilor 

În vederea testării mecanismului CDȘ ca parte a proiectului EDUPOL, culegerea datelor 

se va face pornind de la un eșantion, întrucât durata de viață a proiectului nu permite analiza 

tuturor unităților de învățământ din România.  

Descriere generală a procedurii de eșantionare 

Tehnica de eșantionare aplicată pentru obținerea eșantionului a fost eșantionarea 

stratificată tridimensională cu selecție probabilistă a elementelor în eșantion. Pentru eșantionare s-

a folosit baza de date „Cartografia Școlară” disponibilă la adresa: 

https://www.siiir.edu.ro/carto/#/retea  . Baza de date este pusă la dispoziție de Ministerul Educației 

Naționale și Cercetării Științifice. S-a agreat definirea populației țintă ca fiind compusă din 

următoarele tipuri de U.Î.: școală primară, școală gimnazială, liceu sau colegiu. U.Î. care au în 

https://www.siiir.edu.ro/carto/#/retea
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componență mai multe cicluri de învățământ au fost luate în considerare în procedura de 

eșantionare cu ciclul de învățământ cel mai înalt. 

Designul eșantionului: 

Populația țintă (totalitatea unităților de învățământ<<U.Î.>> din România) a fost împărțită 

în subpopulații care nu se suprapun, numite straturi. Straturile au fost definite astfel:  

 Mediul în care U.Î. își desfășoară activitatea, având 2 categorii: urban și rural. 

(reprezentativ pentru procedura de analiză şi raportare asumată prin proiect); 

 Forma de proprietate a U.Î. având 2 categorii: publică de interes național și local și privată; 

 Tipuri de U.Î (specifice fiecărui mediu de activitate și ținând seama de forma de 

proprietate), având categoriile specifice: școala primară, școala gimnazială, liceu, colegiu. 

Deoarece baza de date a facilitat cunoașterea dimensiunilor straturilor (alocarea diferitelor 

tipuri de U.Î. pe medii și forme de proprietate), dimensiunea globală a eșantionului a fost mai întâi 

fixată și apoi alocată straturilor. 

Selectarea elementelor în eșantion: 

Din cadrul fiecărui strat definit tri-dimensional au fost extrase subeşantioane de mărime 

fixată aplicând procedura eșantionării sistematice aleatorie simple fără înlocuire a elementelor 

extrase. Totodată, pentru fiecare subeșantion fost extrase elemente de rezervă la care se va apela 

în cazul în care vor exista refuzuri de a completa chestionarul din partea U.Î. deja incluse în 

eșantion. 

În proiectarea eșantionului pentru populația țintă vizată s-a luat în considerare o marjă de 

eroare acceptabilă de +/- 5% pentru un nivel al probabilității de 95%. A rezultat eșantionul 

reprezentativ la nivel național cu un volum de 370 elemente. Pentru că la anumite niveluri a fost 

constatată o non-reprezentare din cauza dimensiunii reduse a substratului în populația țintă pentru 

unele sub-straturi, eșantionul a fost ajustat. Astfel, s-a urmărit atingerea unui volum de aproximativ 

5% pentru fiecare substrat și a rezultat un volum al eșantionului de 405 unități.  
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Instrumentul de cercetare – chestionarul 

 

Chestionarul urmărește să identifice date despre disciplinele opționale (CDȘ) în mod 

general și cu focus pe anul școlar 2017-2018.  Chestionarul conține 10 întrebări dintre care 5 sunt 

deschise și solicită completarea cu date numerice pentru prelucrarea cantitativă. Întrebările închise 

sunt împărțite în întrebări cu multiple variante de răspuns din care respondenții trebuie să selecteze 

opțiunile cele mai apropiate de situația particulară din unitatea de învățământ în care își desfășoară 

activitatea și întrebări care evaluează gradul de satisfacție pe o scară cu 5 grade de la „foarte mică 

măsură”, până la „foarte mare măsură”. 

Primele patru câmpuri urmăresc să colecteze date generale despre unitățile de învățământ 

în care este completat chestionarul: numele unității de învățământ, localitatea, județul și mediul de 

rezidență. Întrebările 1-5 urmăresc colectarea de date cantitative despre: numărul opționalelor, 

tipul lor, profilul cadrelor didactice care le derulează, alocarea lor în raport cu normele didactice, 

precum și dacă există situații în care disciplinele opționale au fost sunt susținute de terți din afara 

unității de învățământ. Întrebarea 6 colectează date despre alegerea conținuturilor CDȘ din oferta 

centralizată sau propuneri ale cadrelor didactice sau ale terților. Întrebarea 7 urmărește să culeagă 

date despre resursele materiale și umane, despre sprijinul comunității, părinților sau altor 

stakeholderi. Întrebarea 8 vizează măsura în care sunt satisfăcute nevoile părinților si elevilor prin 

CDȘ raportat la modul în care unitatea de învățământ și cadrele didactice pot evalua această 

satisfacție. Întrebarea 9 urmărește să culeagă date despre bariere întâmpinate de unitățile de 

învățământ în procesul de pregătire și apoi derulare a CDȘ dintr-o listă predefinită la care pot fi 

adăugate și alte opțiuni care nu au fost specificate. Întrebarea 10 pune la dispoziție o listă de 

posibile măsuri de remediere și recomandări pentru îmbunătățire a CDȘ din care respondenții au 

posibilitatea să aleagă și chiar să propună măsuri în plus.  
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Anexa 1 – Chestionarul de monitorizare 

 

Chestionar de monitorizare CDȘ 

 

Introducere  

Prezentul chestionar este derulat ca parte din proiectul Politici publice pentru Educație 

(EDUPOL), implementat de Asociația Centrul Syene pentru Educație în parteneriat cu Asociația 

pentru Promovarea Economiei Cunoașterii (APEC). Obiectivul general al proiectului consta în 

dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali cu misiune în 

domeniul educației (inclusiv asociațiile de părinți și sindicatele din învățământ) de a formula și 

promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, implicarea acestor 

organizații în consultările aferente elaborării noii legi a educației naționale și promovarea unor 

mecanisme de monitorizare și implicare care să consolideze consultarea, transparența și 

standardizarea în administrația publică din domeniul educației. În acest sens, prin proiect, 

partenerii își propun să dezvolte și să promoveze un mecanism de monitorizare și a unei propuneri 

de politici publice alternative pe tema curriculum-ului la decizia școlii (CDȘ). Pentru mai multe 

informații despre proiect, vă rugăm accesați: http://syene.ro/2018/04/25/politici-publice-pentru-

educatie-edupol/ 

Chestionarul urmărește să culeagă date și opinii despre maniera în care este implementat 

CDȘ în școala dumneavoastră. De aceea este recomandat ca în completarea lui să fie implicate 

persoane care au responsabilități în aceasta arie. Pot participa mai multe cadre didactice, însă 

transmiterea chestionarului se va face o singură dată la nivelul școlii. 

Răspunsurile pe care le oferiți sunt confidențiale, scopul colectării lor fiind prelucrarea 

statistică în vederea elaborării unui raport de analiză pe tema CDȘ la nivel național. Vă rugăm să 

încercați să oferiți răspunsuri care să reflecte realist situația din școala dumneavoastră. În cazul 

întrebărilor la care răspunsul este „altă situație”, vă rugăm să numiți sau să descrieți pe scurt 

această situație. Completarea chestionarului se va face fie prin selectarea răspunsurilor adecvate , 

fie prin completarea spațiilor puse la dispoziție în cazul întrebărilor deschise, fără variante de 

răspuns. 
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Vă mulțumim pentru timpul acordat și disponibilitatea de a răspunde la următoarele 

întrebări! 

 

Date generale  

Numele unității de învățământ 

 

 

Localitate 

 

 

Județ 

 

 

Mediul de rezidență a școlii 

 

 

 

Întrebări  

1. Care a fost numărul  CDȘ-urilor derulate în școala dumneavoastră în anul școlar 2017-

2018? 

 

 

2. Dintre aceste CDȘ-uri câte au fost de tip: 

Extindere Aprofundare Integrat Disciplină nouă Altă situație 
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3. Câte dintre CDȘ-uri au fost susținute de: 

Cadre didactice titulare Cadre didactice suplinitoare Altă situație 

   

 

4. Au existat în anul școlar 2017-2018 CDȘ-uri susținute de terțe părți precum:   

 

 Reprezentanți ai unor companii sau  PFA 

 Reprezentanți ai unor ONG-uri 

 Reprezentanți ai unor instituții 

 Altă situație 

 

 

5. Câte dintre aceste CDȘ-uri au completat norma didactică a cadrelor didactice în anul școlar 

2017-2018? 

 

 

6. Câte dintre aceste CDȘ-uri au fost: 

Preluate din oferta 

centrala a 

Ministerului 

Educației Naționale 

Propuse de cadre 

didactice din școală 

Propuse de terțe părți 

din afara școlii 

Altă situație 

    

 

7. Apreciați în ce măsura ați avut resurse (materiale, umane etc.) și sprijin pentru derularea 

CDȘ în anul școlar 2017-2018? 

 în foarte mică 

măsură 

în mică 

măsură 

în măsură 

medie 

în mare 

măsură 

în foarte mare 

măsură 
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Pregătirea cadrelor didactice 

și a personalului din afara 

școlii care derulează 

opționale 

     

Spațiu adecvat tematicii și 

obiectivelor opționalelor 

     

Resurse materiale adecvate ( 

echipamente, tehnologie, 

consumabile etc.) 

     

Sprijinul  părinților      

Sprijinul  comunității      

Sprijinul factorilor de 

decizie la nivel local și 

central 

     

Implicarea terțelor părți (ex: 

instituții, ONG-uri,  alți 

potențiali parteneri în 

domeniu) 

     

 

8. Apreciați în ce măsură în școala dvs. au fost acoperite prin CDȘ  nevoile educaționale așa 

cum au fost percepute de părinți și elevi în anul școlar 2017-2018 

 în foarte mică 

măsură 

în mică 

măsură 

în măsură 

medie 

în mare 

măsură 

în foarte mare 

măsură 

Elevi      

Părinți       

 

9. Selectați barierele întâmpinate în derularea CDȘ-urilor în anul 2017-2018 

 

 Cerințele birocratice legate de avizare a CDȘ 

 Opiniile divergente ale părinților legate de tematicile abordate la CDȘ, notare etc. 

 Numărul prea mare de elevi dintr-o grupă/ clasă 

 Insuficienta implicare a elevilor 
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 Gradul mare de încărcare al programei de la trunchiul comun care limitează numărul de 

ore și oferta CDȘ 

 Nivelul scăzut de transparență în comunicarea dintre factorii de decizie și școli 

 Inconsecvența sau lipsa de calitate a cadrului normativ în domeniul educației 

 Lipsa motivației financiare pentru cadrele didactice 

 Lipsa de flexibilitate a CDȘ  în materia transferului elevilor și notării 

 Infrastructura școlară și resursele limitate 

 Alte bariere 

 

 

10. În opinia dumneavoastră, care sunt măsurile cele mai eficiente pentru îmbunătățirea CDȘ 

în viitor: 

 

 Armonizarea orarului astfel încât ora de CDȘ să fie programată concomitent la toate clasele 

din același an școlar pentru a permite elevilor să ia parte la orele propuse altor clase și astfel 

să fie respectată în mod real opțiunea elevilor, nu doar a majorității. 

 Prezentarea în prealabil programei, modului de evaluare, competențelor și cunoștințelor 

dobândite la fiecare CDȘ sau publicarea lor pe website-ul școlii astfel încât elevii și părinții 

să ia decizii informate. 

 Formarea continuă a cadrelor didactice pentru a derula CDȘ adaptat la nevoile elevilor, 

părinților și comunității. 

 Schimburi de experiență și bune practici între cadre didactice și școli la nivel național și 

internațional pe tema CDȘ. 

 Achiziția unor materialele, echipamente și tehnologii pentru a fi folosite la ora de CDȘ. 

 Încheierea de parteneriate cu instituții, organizații neguvernamentale, autorități,companii 

etc. pentru a sprijini cu resurse materiale, spațiu și specialiști derularea CDȘ. 

 Utilizarea mai amplă metodelor de predare non-formală. 

 Utilizarea formularelor de evaluare a satisfacției pentru elevi și părinți la CDȘ la nivelul 

școlii. 

 Implicarea comitetului de părinți și a consiliului elevilor: în propunerea ideilor și temelor 

noilor opționale, în procesul de comunicare și consultare cu restul elevilor și părinților 

pentru alegerea CDȘ și în evaluarea gradului de satisfacție al elevilor după derularea CDȘ. 
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 Simplificarea procedurii de avizare a CDȘ. 

 Introducerea unor mijloace de monitorizare continuă și evaluare a eficienței opționalului 

de Inspectoratele Școlare. 

 Prelungirea avizului dat de Inspectoratul Școlar pentru un CDȘ care se repetă mai mulți 

ani la rând fără reluarea întregii proceduri. 

 Regândirea programei școlare și reducerea gradului de încărcare pentru disciplinele din 

trunchiul comun și examene pentru a face loc unei mai largi palete de discipline opționale.. 

 Punerea la dispoziția cadrelor didactice a mai multor resurse educaționale care să susțină 

programa și planificarea noilor CDȘ-uri. 

 Schimbarea modului de notare la CDȘ sau eliminarea notării 

 Derularea orelor CDȘ în spații neconvenționale în afara școlii: muzee, instituții,  sediile 

unor ONG-uri etc. 

 Alte măsuri 
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Anexa 2 – Formular de feedback în faza de testare 
 

Formular de feedback 

 

Prezentul formular de feedback se completează la finalul parcurgerii și completării 

Chestionarului de monitorizare și este un instrument important pentru creșterea calității activității 

de monitorizare. Acest formular va fi completat de cadrul didactic sau reprezentantul unității 

școlare care a centralizat și a răspuns online la Chestionarul de monitorizare. De asemenea va fi 

semnat, scanat și transmis pe e-mail la __________  

 

1. Cum evaluați claritatea și concizia întrebărilor? 

1 2 3 4 5 

* Unde 5 înseamnă întrebări foarte clare și concise, iar 1 - întrebări neclare, lipsite de concizie. 

Observații 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Cum evaluați relevanța întrebărilor raportat la tematica abordată? 

1 2 3 4 5 

* Unde 5 înseamnă întrebări foarte relevante, iar 1 - întrebări lipsite de relevanță. 

Observații 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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3. Cum evaluați timpul alocat completării 

1 2 3 4 5 

* Unde 5 înseamnă timp rezonabil de completare, iar 1 – prea mult timp alocat completării 

Observații 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. Cum evaluați calitatea instrucțiunilor primite pentru completarea chestionarului? 

1 2 3 4 5 

* Unde 5 înseamnă foarte bine, iar 1 - insuficient. 

Observații 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. Cum evaluați chestionarul din perspectiva suportului online prin care este aplicat 

(QuestionPro.com)? 

Viteza de încărcare a paginii 1 2 3 4 5 

Timpul de procesare a răspunsurilor 1 2 3 4 5 

Interfața cu utilizatorul 1 2 3 4 5 

* Unde 5 înseamnă foarte bine, iar 1 - insuficient. 

Observații 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. Vă rugăm să ne spuneți ce ați modifica la Chestionarul  de monitorizare? (maximum 

100 de cuvinte) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7. Ce alte întrebări considerați că ar putea fi relevante și nu au fost incluse în chestionar? 

(maximum 100 de cuvinte) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Numele și poziția în cadrul școlii        Data 

_______________________________     __________________ 

Semnătura 


