Scrisoare deschisă
privind înființarea unui grup de lucru - consultare pentru digitalizarea educației
la nivelul Ministerului Educației și Cercetării
Către: Ministerul Educației și Cercetării
În atenția: doamnei Ministru Monica Cristina Anisie
Din partea: Comunității ONedu România, Asociației Țara Tinerilor Uniți, Coaliției pentru
Educație Digitală, Fundația Autonom și Fundația Dreptul la Educație
Stimată doamnă Ministru,
Ultimele luni ne-au arătat cât de vulnerabilă este educația din România și cât de
puțin accent s-a pus pe alternative digitale, venind în sprijinul orelor de curs. Din această
cauză, noi, cele cinci organizații non-profit implicate activ în educație și digitalizare, am decis
să redactăm prezenta scrisoare, cu gândul că veți înțelege importanța constituirii unui grup
de consultare pentru digitalizarea educației.
În primul rând, ne-am implicat activ în îmbunătățirea actului educațional la distanță,
asigurarea accesului la educația digitală și am desfășurat proiecte sau demersuri pentru ca
beneficiarii principali ai educației și cadrele didactice să acumuleze cunoștințe în vederea
desfășurării școlii online pe perioada pandemiei, însă ne dorim ca educația digitală să nu fie
prezentă doar pe timp de urgență.
Comunitatea ONedu România, structură formată din elevi, militează încă din 1 iulie
2019 pentru o educație digitală de calitate în școlile din România și își propune să ofere
resurse gratuite pentru unitățile de învățământ. De asemenea, structura funcționează în
format digital, constituind proiecte pliate pe lipsurile din digitalizarea educației, lucrând pe
principiul „Transformăm educația digitală din mit în realitate!”.
Asociația Țara Tinerilor Uniți, organizație cu experiența de peste opt ani în
derularea proiectelor sociale și educaționale cu principalul scop de reducere a riscului de
abandon școlar în mediul rural pentru elevii defavorizați din ciclul preuniversitar. Este
implicată în procesul de digitalizare a școlilor din mediul rural prin sponsorizarea cu
echipamente și instruirea elevilor și a cadrelor didactice. ATTU derulează proiecte
educaționale axate pe nevoile grupului țintă.
Coaliția pentru Educație Digitală - CED, care aduce împreună experți cu pregătire,
experiențe complementare și cu o cunoaștere plurivalentă a domeniului digital, pledează
pentru accesibilizarea educației cu suportul TIC și pentru dezvoltarea abilităților IT&C în
rândul grupurilor eterogene de utilizatori ai tehnologiei.
Fundația Dreptul la Educație este proiectul de CSR al OTP Bank România. Fundația
oferă conținut educațional destinat copiilor și adolescenților (educație financiară și orientare
în carieră) și promovează educația financiară în rândul adulților prin intermediul programului
Fitness Financiar.
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În cei 8 ani de activitate, Fundația Autonom a finanțat și s-a implicat în peste 500 de
proiecte educaționale. Totul a pornit de la compania Autonom, cea mai mare companie de
mobilitate din țară, care a fost gândită, încă de la început, ca o organizație care învață. Una
dintre valorile companiei, poate cea mai importantă, este aceea că evoluăm în fiecare zi.
Împreună, vă solicităm constituirea unui grup de consultare pentru digitalizarea
educației din România, la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, care să se întâlnească
lunar. Ne dorim ca din acesta să facă parte sindicatele din învățământ, dar și toate
organizațiile non-profit și grupurile civice ce fac proiecte și fac demersuri în acest sens, care
pot adera printr-o cerere scrisă.
Cum vedem grupul de consultare pentru digitalizarea educației?
În primul rând, credem că grupul ar trebui consultat de fiecare dată când se
pregătește un ordin de ministru sau o modificare a legii care vizează educația digitală (ex.
programul Școala de acasă, modificarea Legii Educației Naționale, etc.). Astfel, impactul
modificărilor sau a programelor noi poate fi unul benefic pentru beneficiarii vizați.
În al doilea rând, modul de lucru online din anul școlar 2019 - 2020 a fost
descentralizat, fapt ce a generat confuzie în rândul elevilor și dezinteres. Considerăm că ar
trebui găsite soluții la problemele identificate de către elevi, profesori, părinți etc., aflate prin
formularele de feedback, fiind necesară dezvoltarea unei metodologii de desfășurare a
cursurilor online, cât și de folosire a educației digitale ca suport pentru orele de curs.
Totodată, prin experiența acumulată de semnatarii acestei scrisori în strategii și
proiecte educaționale la nivel European, grupul poate consilia Ministerul referitor la politicile
Europene în domeniul educației și cum acestea ar putea fi adaptate și implementate în
România.
Din grupul de consultare ar trebui să poată face parte orice organizație non-profit
sau grup de inițiativă.
Ne dorim ca în decurs de două săptămâni de la această scrisoare, grupul de
consultare pe care îl solicităm să fie în curs de creare.

Cu considerație,
Comunitatea ONedu România
Asociația Țara Tinerilor Uniți
Coaliția pentru Educație Digitală
Fundația Dreptul la Educație
Fundația Autonom
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