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 Am optat pentru acest titlu atunci când, cu totul întâmplător, au ascultat o știre la o 

emisiune de la un post tv referitoare la noua lege a educației. Nu e mare lucru să o poți accesa 

pe net, așa că am intrat pe site-ul Camerei Deputaților și am parcurs-o fugar. 

 La puțin timp după aceasta, am remarcat că această lege a determinat ample dezbateri 

publice televizate, luări de poziții, acuzații grave între diferite partide politice și o moțiune de 

cenzură. 

 Atunci mi-am dat seama că, de fapt, sunt un actor important în toată această 

desfășurare de evenimente deoarece sunt student. În această calitate, voi fi primul care voi lua 

contact direct cu efectele prevederilor acestei legi a educației naționale. 

 În art.2, al.3 al Legii educației, deja asumate de către guvern, se precizează faptul că 

învățământul constituie o prioritate națională în România. Deja am devenit confuz deoarece 

știu ca la fiecare rectificare bugetară din ultimii doi ani, învățământul și sănătatea au fost 

domeniile sacrificate fără nici-o milă. Și atunci de unde prioritatea națională?  

 Pentru a nu greși, am apelat la informații oficiale în domeniu, ușor de accesat grație 

internetului. Nici nu îmi imaginez cum ar arăta viața de student fără PC! 

 Surpriza a apărut evident când am observat că România alocă educației numai 3,5% 

din PIB, clasându-se pe poziția 95 în lume într-un top care cuprinde 132 state. Mai mult, 

procentul mediu alocat educației al nivel mondial, conform acestui raport statistic, este de 

4,9%, cu mult mai mare decât România. 
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 Aceasta în condițiile în care România devansează în acest clasament doar țări precum: 

Nepal, Benin, Madagascar, Laos, Angola, Guineea Ecuatorială sau Togo. 

 În schimb, pe pozițiile fruntașe se situează state precum: Danemarca (8,5%), Suedia 

(7,7%), Norvegia (7,6%), Finlanda (6,4%), Belgia (6,3%), Austria, Polonia, Franța (5,7%), 

Irlanda (5.5%), Regatul Unit (5.3%), Olanda (5.1%), Germania (4.6%) și Spania (4.5%). 

Chiar și țara vecină, Moldova, alocă 4,9% din PIB pentru educație. 

 S.U.A. alocă 5,7% Noua Zeelandă 6,7%, Israel 7,5%, Canada 5,2%, Australia 4,9%, 

Rusia 3,8%, iar Japonia 3,6%. 

 Practic, România, împreună cu Bulgaria, ocupă ultimul loc la acest indicator între 

Statele Membre U.E., în condițiile în care declară învățământul ca fiind prioritate națională.  

 Am căutat să văd dacă această abordare este conformă cu evoluția macroeconomică a 

României. Produsul Intern Brut (PIB) al României scade în acest an cu 1,9% față de 2009, dar 

urmează să avanseze anul viitor cu 1,5%, estimarea din urmă fiind relativ optimistă, dacă se 

ține cont de părerea unor analiști și economiști, care văd recesiune și în 2011
2
. 

La nivelul Europei emergente, FMI anticipează o creștere economică de 3,7% în acest 

an, urmată în 2011 de un avans aproape la fel de puternic, de 3,1%. Turcia și Polonia conduc 

evident plutonul, cu 7,8%, respectiv 3,4% în 2010 și 3,6%, respectiv 3,7% în 2011. 

Ungaria (0,6% în 2010, 2% în 2011), Bulgaria (0%, 2%), Lituania (1,3%, 3,1%) și 

Estonia (1,8%, 3,5%) par, de asemenea, să fie cazuri fericite, în timp ce Croația și Letonia se 

alătură României în clubul țărilor cu recesiune în 2010 și creștere economică modestă anul 

viitor. 

                                                
1 www.nationmaster.com/graph/edu_edu_spe-education-spending-of-gdp  
2 IMF, Global Economic Forecast, October 2010, New York. 
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România este în frunte și la inflația medie anuală, anticipată de FMI la 5,9% anul 

acesta și 5,2% în 2011, cifre depășite numai de Turcia - 8,7%, respectiv 5,7%. 

Media regională a inflației anuale este totuși mai apropiată de nivelul din România 

decât în cazul evoluției PIB-ului, indicatorul Europei emergente fiind de 5,2% pentru anul 

acesta și 4,1% pentru 2011. 

Topul se răstoarnă însă în ceea ce privește șomajul, România având cele mai scăzute 

rate de neocupare a forței de muncă din regiune în cei doi ani analizați, conform prognozelor 

FMI. 

Astfel, în timp ce rata șomajului ajunge în țările baltice aproape de 20%, iar în Ungaria 

și Turcia depășeste 10%, România este bine văzută de Fond, cu numai 7,2% în 2010, 

respectiv 7,1% anul viitor. 

Am înțeles că situația economică precară a României poate constitui un impediment 

asupra calității procesului de învățământ. Oare așa să fie? 

Poate că da, dacă Institutul Legatum plasează România pe locul 51 într-un top al 

prosperității care cuprinde 110 țări, sub state precum Bulgaria, Tunisia, Panama și Trinidad 

and Tobago, dar peste Mexic, Rusia, Africa de Sud sau Turcia.
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”Indicele prosperității” își propune să evalueze averea și bunăstarea din statele 

analizate, fiind axat pe "fundamentele prosperității, adică acei factori care generează creștere 

economică și produc cetățeni fericiți, pe termen lung", noteaza institutul Legatum, care a 

efectuat studiul. 

România este pe locul 51, încadrată de Kazahstan și Thailanda. Bulgaria ocupă poziția 

a 46-a, iar Ungaria este pe 34. 

Primele zece clasate sunt, în ordinea poziției ocupate, Norvegia, Danemarca, Finlanda, 

Australia, Noua Zeelandă, Suedia, Canada, Elveția, Olanda și Statele Unite. 

Cel mai bine plasat stat central-est european intrat în UE dupa 2004 este Slovenia, pe 

locul 21. Cehia este pe 24, iar Polonia pe 29. 

Țările baltice, Croația, Slovacia, Uruguay, Argentina, Malaezia, Brazilia și Arabia 

Saudită sunt, de asemenea, deasupra României în ceea ce privește prosperitatea. Topul este 

încheiat de Pakistan și Zimbabwe.  

Până în acest moment, investigația mea nu a condus către concluzii optimiste! O nouă 

cale de investigare ar fi aceea a unei comparații cu sistemele educaționale din celelalte state 

membre U.E. 

Vorbăria aprigă din România pe tema înlocuirii testelor naţionale cu tezele cu subiect 

unic a arătat, în primul rând, cât de puţin informaţi suntem şi cu câtă uşurinţă ne aventurăm în 

a respinge orice iniţiativă a ministerului, fie ea bună, fie proastă. 

N-au existat argumente, ci doar ziceri, care de care mai fanteziste. Nimeni nu şi-a pus 

întrebarea firească: în celelalte ţări ale lumii cum or fi stând lucrurile? Dacă aș putea găsi o 

scuză părinţilor şi profesorilor care nu ştiu nimic despre ce se-ntâmplă prin lume, ministerului 

nu-i mai înţeleg muţenia.  

De fapt, nici nu avem de ce să ne mai mirăm, fiindcă nici la minister, cum nici măcar 

la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei nu există nici un fel de date comparate sau prezentări de 

sisteme educaţionale. Mi-am propus, tocmai pentru a nu vorbi în necunoştinţă de cauză, să 

scormonesc în căutarea adevărului, deşi nu sunt ziarist.  

În acest scop, am căutat surse internet. Site-ul www.eurydice.org al Comunităţii 

Europene oferă, în limba engleză, informaţii complete despre învăţământul fiecărei ţări, 

membră U.E. Am putut studia astfel cele mai importante caracteristici ale tuturor sistemelor 

de învăţământ din UE, urmărind, în special, durata învăţământului obligatoriu, structura 
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acestuia, vârsta de acces şi de finalizare a studiilor obligatorii şi modul în care se face 

evaluarea elevilor și studenților.  

O primă concluzie ar fi aceea că suntem extrem de departe de ceea ce propune 

pedagogia mileniului III. În timp ce noi urmărim notele maxime din şcoala primară, suedezii, 

portughezii, lituanienii, grecii, irlandezii nu pun nici măcar calificative, ci apreciază 

activitatea copilului la clasă în funcţie de criterii mult mai largi. Aceasta se întâmplă fiindcă 

în ţările Europei nu sunt importante notele, ci ştiinţa elevilor, capacitatea lor de a răspunde la 

probleme şi de a înţelege.  

Nouă ni se pare că toate acestea ar fi o prostie, fiindcă nu reuşim să ne desprindem de 

mentalitatea concurenţială, a pedagogiei sovietice, în care copilul învaţă ca să-i întreacă pe 

ceilalţi, nu pentru a se întrece permanent pe sine. Nebunia românească a examenelor cu 

siguranţă ar părea celorlalți europeni o ciudăţenie greu de priceput. 

În marea majoritate a statelor U.E. (chiar şi în ţările fostului bloc comunist), evaluarea 

este permanentă, nu punctuală. Testele pe care le dau englezii, spaniolii, suedezii nu sunt 

determinante pentru traseul educaţional al elevului sau studentului, ci sunt importante pentru 

a vedea care este starea sistemului, cum funcţionează acesta, cum este cazul Portugaliei. 

Oricum, şi acolo unde se susţin examene naţionale (şi este doar cazul Italiei şi 

Irlandei), acestea sunt de fapt tot testări. În Italia, se susţine examen naţional final, în baza 

căruia elevul este admis la liceu, iar în Irlanda examenul se dă în două părţi, cu câteva luni 

înaintea finalizării anului de studiu, şi la sfârşit, examenul formal pentru obţinerea 

certificatului de absolvire. 

Astfel spus, nimeni în Europa nu „sortează” elevii pentru liceu şi pentru școlile de arte 

și meserii în perioada de învăţământ obligatoriu. Acolo unde elevii vor să urmeze studii 

speciale - corespunzătoare gimnaziului nostru - acest lucru se întâmplă pe baza opţiunii 

elevului, a recomandării şcolii şi, nicidecum, în urma unui examen. 

Un studiu interesant realizat în anul 2000
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 mi-a sugerat următorul raționament: dacă 

invităm în aceeași încăpere câte un tânăr din fiecare stat membru U.E.27 și în chestionăm în 

legătură cu importanța educației în societatea contemporană, vom putea primi răspunsuri 

extrem de variate și de interesante. 

Ideea de bază este aceea că educația a reprezentat, în evoluția istorică a continentului, 

un obiectiv important. Europa este cea care a definit și implementat conceptul de pregătire 

formală (școală formală) în urmă cu 2500 ani, când în Grecia elitele sociale și intelectuale 

masculine studiau diferite științe. 

Educația formală s-a răspândit pe întregul continent european, iar în anul 1150 a fost 

fondată prima universitate din lume, la Bologna. În anul 1192, a fost înființată universitatea 

din Paris, iar în anul 1214 cea din Oxford. 

De-a lungul timpului, educația a evoluat, de la caracterul discriminatoriu, la cel de 

șanse egale pentru indivizi. 

Într-un clasament referitor la sistemele educaționale din statele lumii, am avut surpriza 

să constat că Finlanda nu este doar una dintre țările cu cel mai înalt standard de viață din 

lume, ci și țara cu cel mai performant sistem de invățământ. Astfel, la testele PISA 

(Programme for International Student Assessment), teste la care România s-a clasat 

penultima în Europa, Finlanda s-a clasat pe locul I atât în 2006, cât și în 2003 și 2000, la 

mare distanță de următoarele clasate.  

Finlanda este o țară cu 5,4 milioane de locuitori, bugetul alocat de guvern educației 

fiind echivalent cu 6% din PIB sau aproximativ 10 miliarde de euro, 10% din sumă având 

drept sursă de finanțare bugetul central, iar restul de 90% bugetele locale. Gradul de 
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dezvoltare economică superior face ca finanțarea per elev să fie de aproximativ 7.000 de 

euro/an, sumă de 7 ori mai mare în comparație cu suma alocată de Romania. 

Sistemul educațional finlandez este alcătuit astfel: 

ü anul pregătitor: pentru copiii de 6 ani, opțional, constă în activități desfășurate în 

centrele de zi; 

ü școala primară: clasele I-VI; 

ü gimnaziu: clasele VII-IX; 

ü liceu sau școală vocațională: clasele X-XII; 

ü universitate. 

Educația obligatorie este de 9 ani și este gratuită. 

În Finlanda nu există inspectorate școlare, școlile fiind subordonate direct Consiliului 

Educației din regiunea respectivă, organism ce reprezintă veriga de legătură între Ministerul 

Educației și unitățile de învățământ. Motivația desființării acestui organism a fost aceea că 

profesorii nu au nevoie sa fie controlați - ar fi sub demnitatea lor! Fiecare profesor tinde spre 

autoperfecționare și are conștiința lucrului bine făcut, deci nu este nevoie de un control 

exterior al calității muncii sale. Și, în plus, părinții și mass media sunt mereu cu ochii pe toți 

actorii implicați în actul educațional, inclusiv asupra  celor care iau decizii. 

Anul școlar preuniversitar finlandez este împărțit în 2 semestre. Semestrul 1 începe la 

mijlocul lunii august și se încheie la sfârșitul lunii decembrie (cu o săptămână de vacanță în 

luna octombrie). Semestrul 2 începe în a doua săptămână a lunii ianuarie și se încheie în luna 

iunie, cu o săptămână de vacanță în luna februarie și una în luna aprilie. Vacanța de vară 

durează 2 luni. 

Toți elevii primesc gratuit masa de prânz la cantina școlii. Aceasta face parte din 

educația pentru sănătate și obligatoriu se servește mâncare sănătoasă și gătită, pentru a le 

forma copiilor deprinderi alimentare și obiceiuri de viață sănătoase pe termen lung. 

Acest pranz echilibrat este alcătuit din: salată proaspată, legume, pâine de secară și unt, plus 

felul principal cald, care constă în cartofi fierți sau orez sau paste (cu sau fără carne). Se 

adaugă lapte , iaurt, apă sau suc de fructe neîndulcit. La sfârșit, fiecare elev îșă strânge masa, 

iar prin rotație ajută la bucătărie la spălat vasele.  

În ceea ce privește transportul până la școală și înapoi, acesta este gratuit în 

următoarele cazuri: dacă elevul locuiește la o distanță mai mare de 5 km de școală (sau 3 km 

pentru elevii din clasele I și a II-a) sau dacă are o stare de sănătate precară, dovedită cu 

certificat medical. 

Copiii intră în clasa întâi în anul în care împlinesc 7 ani și sunt înscriși la școala cea 

mai apropiată de domiciliu. Dacă un copil nu este înscris la școală sau nu studiază (cazuri 

extrem de rare), reprezentanții legali ai copilului pot fi amendați. 

În clasele I-VI, elevii au toți același curriculum, însă la gimnaziu apar mai multe 

materii opționale, care sunt alese împreună cu părinții și consilierul școlar. 

Materiile comune sunt : limba oficială, o limbă străină, studii de mediu, educația 

pentru sănătate, religie sau etica, istorie, studii sociale, matematica, fizica, chimie, biologie, 

geografie, educație fizică, muzica, arta și lucru manual, economie domestică. Notele sunt de 

la 4 la 10, nota minimă de trecere fiind nota 5. 

În Finlanda se pune mare accent pe autoevaluare, elevii fiind puși în situația de a-și da 

ei însuși calificative. În primele clase, nu se dau note, ci se fac doar evaluări verbale, 

rămânând la decizia locală anul de studiu de la care este introdus și sistemul de notare. La 

sfirșitul fiecarui an de studiu, elevii primesc un certificat de absolvire. Dacă elevul nu a reușit 

să acumuleze suficiente cunoștințe, acesta susține o nouă examinare la sfârșitul verii, iar dacă 

nu reușește să treacă nici acest examen poate repeta anul, însă aceste cazuri sunt foarte rare, 

iar decizia de a repeta anul este luată de către profesori împreună cu directorul școlii numai 

după ce are loc un interviu cu elevul și părinții acestuia. 



Un accent deosebit se pune pe ritmul propriu de învățare al fiecarui elev în parte, iar 

competiția între copii nu este stimulată în nici-un fel! În școală sunt angajați mai mulți 

profesori de sprijin, care lucrează cu copiii cu dificultăți de învățare, fie în cabinetul propriu, 

fie la clasă, în timpul în care materia respectivă este predată. Elevii sunt încurajați permanent 

să gândească liber, să dezbată subiecte, să pună întrebări, să lucreze în echipă, să înțeleagă 

ceea ce învață și pentru ce învață. 

Elevii finlandezi petrec în școală aproximativ 600 de ore pe an, mult mai puțin în 

comparație cu cele 800 de ore petrecute de francezi, iar temele pentru acasă sunt foarte puține. 

De ce? Predând mai puțin, elevii pot să-și consolideze mai bine informația, iar timpul liber 

pentru relaxare (extra play) este de fapt unul dintre factorii care stau la baza succesului scolar! 

Trebuie subliniat faptul că materiile opționale sunt într-adevăr opționale și se stabilesc 

în funcție de nevoile elevilor, școala fiind obligată să găsească soluții pentru a le satisface. 

Elevii nu sunt constrânși în niciun fel să studieze o anumită materie doar pentru a i se asigura 

catedră unui profesor. 

După absolvirea celor 9 clase obligatorii, elevii își continuă studiile urmând în medie 

încă 3 ani, la liceu sau la școala profesională, la absolvirea cărora primesc un certificat de 

absolvire a liceului, școlii profesionale sau ambelor forme de învățământ. În ultimii ani, se 

constată o tendință tot mai puternică a elevilor de a se îndrepta spre cursurile școlii 

profesionale, peste 60% dintre ei având aceasta opțiune. 

Aproape 50% dintre absolvenţi urmează studii universitare, Finlanda având cel mai 

mare procent de licenţiaţi din U.E.  

Şcolile „politehnice" (învăţământ profesional superior orientat explicit spre practică) 

au mare succes. Există 28 de politehnici în Finlanda, și doar 21 de universităţi!  

Rezultă clar pragmatismul învăţământului finlandez. De altfel, orientarea profesională 

a viitorului licean sau student este urmărită permanent de profesor, alocându-i-se o oră pe 

săptămână, cel puţin în clasa a 9-a, dar şi la liceu. Elevul află ce fel de licee există, care-i 

diferenţa între filiera teoretică şi cea tehnologică (şcoala profesională de la noi, mai exact, 

şcolile de meserii), ce perspective are la fiecare. Se consideră important ca la această vîrstă, 

circa 14-15 ani, elevul să fie informat de meseriile cele mai solicitate (electrician, instalator 

etc), câţi oameni lucrează într-o meserie în întreaga ţară, care sunt domeniile cele mai căutate 

la momentul respectiv etc. 

Aș fi dorit să închei acest eseu cu o concluzie optimistă, dar îmi este practic imposibil 

să realizez acest lucru. Trăiesc într-o țară aflată într-o interminabilă tranziție, iar viitorul 

profesional al meu și al colegilor mei este departe de a fi conectat la studiile pe care acum le 

parcurgem în universitate. 

O întrebare mă compleșește oricum: vorbim de egalitatea de șanse prin educație. De ce 

uităm faptul că, din start, prin apartenența noastră națională, suntem discriminați? 
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