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Marți, 17 ianuarie la Făgăraș, ne-am 
întâlnit cu oamenii din comunitate 
implicați în educație, pentru o 
cafenea comunitară în care să 
dezbatem nevoile învățământului 
din Țara Făgărașului. 

Ne-am propus să organizăm o 
consultare cu comunitatea Țării 
Făgărașului cu ajutorul formatului 
world cafe, îndrăgit și utilizat în 
întreaga lume - Tema centrală fiind 
EDUCAȚIA - provocări locale, soluții și 
viitor. 

Am invitat aproximativ 100 de 
persoane implicate în domeniul 
educațional în Țara Făgărașului, 
având în final 50 de persoane 
prezente la discuții: ONG-iști, 
profesori, părinți, elevi și susținători ai 
școlilor din Țara Făgărașului. Am 
considerat oportun să dezvoltăm 
fiecare conversație în jurul unei sub- 
teme, astfel am venit cu 5 variante 
de discuții tematice: dezvoltare 
profesională, infrastructură pentru 
educație, relații intra și inter-școlare, 
parteneriate și colaborare și 
digitalizarea educației.  
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Introducere
Pornind de la premisa că orice plan bun ar trebui să aibă în spate 
șiruri de discuții și conversații cu sens, am pornit la drum spre o 
analiză a stării actuale a educației în Țara Făgărașului, prin 
consultarea celor care cunosc cel mai bine acest domeniu.

Concluziile cele mai importante în urma după- 
amiezei de discuții: 

sunt multe probleme pe care trebuie să le 
rezolvăm împreună, însă sunt și mai mulți 

oamenii care au idei pentru rezolvarea acestora!
 
 

Mulțumim celor care ați 
fost alături de noi, ați 

împărtășit idei și soluții, 
ne-ați propus proiecte și 
v-ați arătat deschiși să 
lucrăm împreună și pe 

mai departe!



dotarea și crearea laboratoarelor în 
mediul rural și oportunități pentru 
activitățile de recreere în exterior
necesitatea construirii și utilizării unui 
spațiu de tip: sală multifuncțională 
dotată corespunzător - sală comună
necesitatea dezvoltării unor 
programe de nutriție
identificarea punctuală a lipsurilor în 
privința dotărilor elementare

Temele recurente
 - lipsa dotărilor adecvate ale 
laboratoarelor de științe exacte: biologie, 
chimie, fizică, etc.
 - lipsa unui spațiu multifuncțional: 
multimedia, pentru activități cultural- 
educative, etc.
 - bibliotecile nu dispun de un fond al
cărților actuale și adecvate fiecărei 
vârste. Lipsa unei biblioteci digitale 
interactive
 - accesibilitatea și calitatea transportului 
școlar din zona rurală este deficitar

Perspective

 

RAPORTUL CAFENELEI COMUNITARE | 17.01.2023

Concluzii: Infrastructură 
pentru educație
În cadrul acestei conversații, ne-am propus să aflăm mai multe despre starea 
infrastructurii pentru educație din Țara Făgărașului, calitatea infrastructurii și 
mai ales gradul de adecvare a infrastructurii la nevoile de formare ale elevilor 
din Țara Făgărașului, precum și la nevoile cadrelor didactice. Am identificat 
intervențiile prioritare (și tipul acestora) și de asemenea, măsura în care sunt 
utilizate oportunitățile de finanțare disponibile

Necesitatea construirii și utilizării 
unui spațiu de tip: sală 
multifuncțională dotată 

corespunzător - sală comună, care 
să asigure desfășurarea multor 
tipuri de activități pentru toate 

vârstele. 
 

Ciprian Cismaș
moderator discuții

 

Nu există, de cele mai multe ori, laboratoare specifice pentru majoritatea materiilor care au 
nevoie de laborator. Adesea, acolo unde există laboratoare, acestea sunt folosite pe post de sală 
de clasă pentru că nu există suficiente săli de clasă (în special la liceele din Făgăraș). 



 

Liceele vocaționale colaborează 
foarte bine nu doar cu agenți 
economici din Făgăraș, ci și cu cei din 
mediul rural, ceea ce este un real 
ajutor pentru mulți elevi care nu 
trebuie să facă naveta 
ateliere de lucru, ateliere practice, 
vizite de studiu în firme
o platformă cu toate școlile din zonă 
(prezentare, căutare de posibili 
parteneri)
ore de opțional de tipul ”JOBS”
elevii își doresc o mai bună 
interacțiune/colaborare între școli 

Temele recurente
 - lipsa unei colaborări între școlile din 
Făgăraș (generale, licee, colegii)
 - elevii nu beneficiază de consiliere în 
ceea ce privește alegerea unei meserii 
sau a unui profil în funcție de aptitudinile 
lor
 - lipsa unui spațiu pentru desfășurarea 
de întâlniri / acțiuni comunitare
 - reticența unor directori de școală, a 
unor cadre didactice sau a părinților de a 
colabora datorită mediului sau / și a 
prejudecăților
 - lipsa de deschidere către colaborări 

Perspective
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Concluzii: Parteneriate și 
colaborare
În cadrul acestui panel ne-am propus să înțelegem cum arată ecosistemul 
pentru educație din Țara Făgărașului și cât de extinsă este colaborarea între 
unitățile de învățământ și între unitățile de învățământ și alți actori sociali 
implicați în educație (ex: ONG-uri). 
Am dorit să înțelegem, în situațiile în care astfel de parteneriate există, care este 
obiectivul lor, cum se concretizează, care sunt mecanismele de feedback în urma 
derulării parteneriatelor și care este, în general, experiența Țării Făgărașului în 
dezvoltarea unui ecosistem pentru educație.

Absolut fiecare participant la cafenea a 
dorit să contribuie cu cel puțin un gând, o 

idee, o problemă cu care se confruntă! 
Ideile s-au legat repede, părerile exprimate 

au fost neașteptat de sincere. 
A fost un spațiu în care dorința de a spune 

care sunt cu adevărat problemele 
sistemului de educație din Țara Făgărașului 

a fost în sfârșit îndeplinită! 
S-a simțit frustrare și nemulțumire, însă 

faptul că atât de mulți oameni au 
conștientizat că nu sunt singuri în demersul 

lor, a adus la final optimism și energie!
 

Anca Barbu - moderator discuții



Dotările pe parte digitală și 
tehnologie sunt limitate, iar uneori 
lipsesc. Profesorii trebuie adesea să 
cumpere ei laptopuri, proiectoare, 
etc. pentru activitatea de la clasă. 
Accesul la platforme educaționale 
este limitat, sau lipsește. 
Adesea aparatura digitală 
cumpărată nu este pusă la 
dispoziția elevilor. 
De asemenea, deși uneori este 
bugetată aparatură digitală, 
softurile și mentenanța nu sunt 
bugetate - astfel adesea tablele 
inteligente, sau alte device-uri 
rămân sub-utilizate sau nefolosite. 
Adesea, calculatoarele existente 
sunt vechi și din ce în ce mai puțin 
funcționale.

Provocări curente în contextul 
școlilor din mediul rural și cel 
urban din Țara Făgărașului. 
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Concluzii: Digitalizarea 
educației
În cadrul acestui panel ne-am propus să înțelegem în ce măsură unitățile de 
învățământ din Țara Făgărașului utilizează resurse educaționale digitale în 
procesul didactic curent și în ce măsură elevii din Țara Făgărașului sunt 
încurajați să utilizeze resurse digitale pentru studiu independent. De asemenea, 
am dorit să înțelegem mai bine disponibilitatea abilităților digitale în Țara 
Făgărașului și maniera în care elevii sunt încurajați să dezvolte și să exerseze 
astfel de abilități în cadrul procesului de învățare. 

Sunt percepute diferențe 
semnificative în general, între școlile 

din mediul urban și cel rural, 
percepția este că școlile din mediul 
rural sunt mult mai puțin dotate și 

amenajate pentru activități digitale. 
Un aspect menționat de mai multe 

persoane este că nivelul de dotare al 
școlilor depinde și de nivelul de 

implicare al directorilor și al 
primarilor. 

 
Ștefan Cibian 

moderator discuții



Elevii, cei mai vulnerabili, nu au 
acces la condiții minime de învățare 
acasă, de asemenea nu au acces la 
un calculator/laptop. 
Copiii și tinerii sunt adesea 
utilizatori avansați pe telefon, dar nu 
pe calculator/laptop și pe softuri 
utile pentru învățare. 
Educația pe domeniul siguranței 
cibernetice lipsește. 
Se dezvoltă un mod de gândire 
aferent unei lumi digitalizate. De 
asemenea, apar provocări legate de 
sănătatea mintală care sunt 
neadresate. 
Rețeaua electrică nu este suficient 
de stabilă în unele localități. 

Tinerii și copiii nu au acces la 
tehnologie, device-uri, etc, în afara 
orelor de curs, ne-având acces la 
spații educațional-culturale nici în 
școală, nici în afara școlii.  Această 
lipsă este aproape completă în 
mediul rural. 

Cultura organizațională  din 
școli nu este aliniată cu 
procesul de digitalizare, 
ducând la discrepanțe 

semnificative între procesul și 
experiența educaționale 

oferite și nevoile copiilor și 
tinerilor. 

 
Ștefan Cibian 

moderator discuții
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Concluzii: Digitalizarea 
educației

Nu există în zonă cluburi de tineret sau spații cultural-educaționale dedicate tinerilor. 
Formarea profesorilor în domeniul digital, dar și în general, este percepută ca fiind extrem 
de limitată. 
Dinamica între profesori - elevi - părinți - instituții publice cu atribuții în domeniul educației 
(inspectorat, primărie) este deficitară. Conexiunea cu mediul de afaceri, și în special cu 
mediul de afaceri în domeniul digital/tehnologie, este aproape inexistentă. 
Internetul în zone publice lipsește. 
Curricula și oferta educațională (specializările) nu sunt adaptate pentru o societate și 
economie care se digitalizează profund. 



Cadrele didactice nu sunt la curent 
cu practicile pedagogice, nu știu să 
interacționeze cu generațiile 
actuale și nu reușesc să 
construiască relații apropiate cu 
elevii (să le câștige încrederea, să îi 
motiveze, să îi asculte etc.).

Cadrele didactice nu au noțiuni de 
bază care să le permită să 
înțeleagă psihologia copilului și să 
abordeze diferit generațiile, în 
timpul maturizării elevilor.

Cu toate acestea, părinții sunt de 
părere că majoritatea cadrelor 
didactice conștientizează lacunele 
în pregătirea lor / în învățarea pe 
tot parcursul vieții, nefiind însă
foarte clar dacă acționează în 
direcția dezvoltării profesionale.

Perspectiva părinților

Din perspectiva părinților,
cadrele didactice nu au

pregătirea necesară
pentru comunicare non-

violentă și, adesea, nu
reușesc să construiască
un dialog constructiv cu

elevii.
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Concluzii: Dezvoltare 
profesională
În cadrul acestei conversații, ne-am propus să înțelegem mai bine cum 
funcționează, pe de o parte, relația părinți – elevi – profesori și, pe de altă parte, 
relația profesională dintre cadrele didactice și dintre cadrele didactice și 
conducerea unităților de învățământ. Am dorit să înțelegem în ce măsură există 
o comunicare permanentă între diferiții actori implicați în procesul educațional 
și cum se desfășoară această interacțiune.



În școală, elevilor nu li se oferă informații 
relevante despre piața muncii, despre 
societate, despre parcursul academic 
ulterior și nu sunt dezvoltate abilități de 
viață.
Atunci când există activități școlare / 
extrașcolare menite să orienteze elevul, 
rezultatele lor nu pot fi utilizate de elevi 
(ex: rezultatele testelor de aptitudini / 
personalitate nu sunt explicate elevilor, 
sunt transmise cu mari întârzieri, iar 
elevii nu beneficiază de consiliere 
ulterioară).
În școală, elevii sunt adesea descurajați 
să pună întrebări, să experimenteze, să 
învețe din greșeli.
În școală nu sunt încurajate abordările 
practice și nu sunt dezvoltate abilități 
care să sprijine elevii în învățarea 
independentă.

Principala provocare în pregătirea 
profesională a cadrelor didactice este 
lipsa unei suficiente pregătiri 
pedagogice inițiale.

Perspectiva elevilor

Perspectiva cadrelor didactice
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Concluzii: Dezvoltare 
profesională

Pentru cele mai multe cadre didactice, formarea profesională este tratată doar ca obligație 
contractuală. Accesarea cursurilor de formare se face, în general, exclusiv în vederea obținerii 
numărului minim de credite solicitat prin legislație (90 credite / ultimii 5 ani).
Cadrele didactice consideră costul programelor de formare (în special al programelor 
acreditate, care oferă credite profesionale) o barieră în accesarea învățării pe tot parcursul vieții 
- deși există posibilitatea alocării unui buget de formare profesională la nivelul unității de 
învățământ, fondurile sunt adesea insuficiente. De asemenea, lipsa unei oferte de formare în 
Țara Făgărașului este o provocare pentru multe dintre cadrele didactice.

Cadrele didactice reclamă nevoia de abordări 
practice în formarea profesională: exemple, 

modele de predare, modele pedagogice, 
schimburi de experiență, schimburi de bune 

practici.
 

În cadrul programelor de formare, cea mai 
apreciată componentă este interacțiunea cu alte 

cadre didactice, care duce, de multe ori, la 
dezvoltarea unor colaborări / parteneriate pe 

termen mediu și lung.
 

Manuel Cazac 
moderator discuții

 



Perspective
în clasele primare apar multe neînţelegeri 
între învăţător-părinte. Învăţătorii simt 
presiune din partea părinţilor în principal 
pe tema notelor, dar şi pe tema atenţiei pe 
care o acordă învăţătorul fiecărui elev în 
parte. De exemplu când comportamentul 
inadecvat al unui elev este sancţionat de 
către învăţător sau când copilul primeşte o 
notă mică pentru că nu a învăţat, de foarte 
multe ori situaţia generează un conflict 
între părinte-profesor.
Din cealaltă perspectivă, părinţii consideră 
că problemele copiilor nu trebuie discutate 
la comun, în cadrul şedinţelor cu părinţii ci 
mai degrabă individual.

S-au evidenţiat situaţii precum: 
- unii părinţi sună învăţătorul (în timpul 
liber al acestuia) pentru a influenţa notele 
sau alte decizii luate de învăţător;
- părinţii acordă o mai mare credibilitate 
copiilor decât învăţătorilor neluând în 
calcul că există diferenţe între 
comportamentul pe care copilul îl are 
acasă şi comportamentul pe care îl 
afişează la şcoală;
- în locul căutării unei soluţii a problemelor, 
se pune accentul pe găsirea vinovatului.

 

RAPORTUL CAFENELEI COMUNITARE | 17.01.2023

Concluzii: Relații intra și 
inter-școlare
În cadrul acestei conversații, ne-am propus să înțelegem mai bine cum 
funcționează, pe de o parte, relația părinți – elevi – profesori și, pe de altă parte, 
relația profesională dintre cadrele didactice și dintre cadrele didactice și 
conducerea unităților de învățământ. Am dorit să înțelegem în ce măsură există 
o comunicare permanentă între diferiții actori implicați în procesul educațional 
și cum se desfășoară această interacțiune.

Deşi s-au pus în discuţie 
relaţiile/comunicarea dintre profesor- 

elev, profesor-profesor, profesor-părinţi 
şi elev-elev, principalele discuţii s-au 

bazat pe două dintre acestea: relaţiile 
profesor-părinte şi profesor-elev. Aici s- 
au identificat cele mai multe şi totodată 

cele mai mari neînţelegeri.
 

Roxana Elisa Cantemir 
- moderator discuții

 
 

În cercurile de discuţii din care au reieşit problemele de 
mai sus, vocile învăţătorilor/profesorilor au fost 

predominate. Nu am detectat dacă s-a întâmplat asta 
pentru că ei au fost în număr mai mare sau pentru că 

nemulţumirile/problemele lor au fost mai puternice 
decât ale părinţilor. 

 



Pe de altă parte, în clasele V-XII devine 
problematică relaţia elev-profesor. 
Elevii consideră că unii profesori vor să 
fie respectaţi fără să acorde, la rândul 
lor, respect elevilor. Atitudinea de 
superioritate şi uneori sarcasmul din 
partea profesorilor inhibă elevul, îi 
accentuează frica de a nu greşi.
Elevii au subliniat nevoia de empatie 
din partea profesorilor. 

În cercurile de discuţii din care au 
reieşit aceste probleme, vocile elevilor 
au fost mai puternice. 

S-a abordat şi subiectul bullying-ului 
însă nimeni nu a semnalat ca fiind o 
problemă majoră, doar cazuri foarte 
izolate. 

S-a atins şi subiectul îndrumării 
profesionale (evaluării  vocaţionale) 
unde s-a constatat că toţi participanţii 
la discuţii (elevi, părinţi, profesori, 
angajatori, etc.) au fost de acord că 
lipsa acesteia este o problemă. S-a 
vorbit despre existenţa unor astfel de 
teste în rândul elevilor, însă fără a fi 
ceva serios şi demn de luat în 
considerare.
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Concluzii: Relații Intra și 
inter-școlare

 
În ciuda faptului că temele de 

discuţie s-au abordat din perspectiva 
problemelor şi a nemulţumirilor, am 

remarcat relaxarea cu care s-a 
conversat.

 
Roxana Elisa Cantemir 

moderator discuții
 
 



Ne-am bucurat să avem alături elevi de liceu din Țara Făgărașului care au venit 
cu vocea lor proprie despre subiectele discutate în cadrul cafenelei 
comunitare.

David
A fost o experiență foarte faină pentru că am 
putut să vorbim despre problemele din 
punctul nostru de vedere, să fim ascultați și să 
avem discuții foarte productive, mai ales că am 
vorbit cu adulți; am descoperit lucruri noi, am 
făcut cunoștință cu alte persoane și ne-am și 
distrat între noi (cei de la YouthBank). Pe scurt, 
eu cred că a fost o experiență foarte 
interesantă.

Am fost mirat să aflu că elevii nu au idei atât de diferite de ale profesorilor și 
că până la urmă toți dorim să ne simțim bine la școală! (Andrei, elev)
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Ce au spus elevii?

Maria și Andreea
Mie mi s-a părut o ocazie deosebită în care am 
putut să-mi exprim părerea în legătură cu 
educația tinerilor. Cred că a fost un eveniment 
de la care am avut de învățat,  dar m-am și 
simțit ascultată și am simțit că părerea noastră, 
a elevilor, chiar contează.
A fost foarte interesant, aș mai participa la 
aceste tipuri de evenimente oricând. 

Roxana
A fost o experiență frumoasă și interesantă la 
Cafeneaua Comunității, deoarece am mai aflat 
lucruri noi despre educația din școlile din 
apropierea Făgărașului și despre tehnologia 
din școli. Mi s-a părut interesant că au 
participat profesori și am putut să ne spunem 
fiecare punctul nostru de vedere despre 
educație. Mi-a plăcut foarte mult și am 
participat cu drag!

Andrei
Experiența mea la "Cafeneaua Comunitară" a 
fost una pozitivă și plăcută. Acest eveniment a 
fost o ocazie perfectă pentru a discuta opinii 
diferite, de la oameni din medii sociale diferite, 
legate de educație.



O parte din moștenirea 
UnionOțel se desprinde și 
se alipește moștenirii 
cultural-educaționale pe 
care noile generații o 
clădesc. 

Ceea ce este o pătrățică 
mică, se multiplică în mai 
multe pătrățele care 
reprezintă fațetele diferite 
ale proiectelor 
educaționale pe care le 
facilităm și în care 
investim, în Țara 
Făgărașului.
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Cum arată viitorul? Planuri
Fondul UnionOțel
Compania UnionOțel a inițiat un sprijin financiar concret 
pentru educația din Țara Făgărașului prin 
Fondul UnionOțel - viitor pentru educație în Țara 
Făgărașului. 

Dragoș Lupu  
Country Manager UnionOțel



Mulțumim pentru implicarea în 
discuțiile despre educație. 

Schimbarea poate
începe cu o 
conversație bună!

Mulțumim partenerilor:
UnionOțel 

Mulțumim colaboratorilor:
Casa Municipală de Cultură Făgăraș
Restaurant Casa Terra

Mulțumim tuturor celor 
prezenți la discuții! Cu 
ajutorul dvs. am reușit să 
aflăm aspecte valoroase, 
asupra cărora vom putea 
construi proiecte și inițiative 
de impact în perioada 
următoare. 

Mulțumiri

Contact
Fundația Comunitară Țara Făgărașului
Bulevardul Unirii 1C Făgăraș, Brașov
+40722 722 779 

www.fundatiactf.ro.com
office@fundatiactf.ro
@fundatiactf.ro


