În anul 2016, sub egida dezbaterii publice „România Educată”, s-au derulat 35 de
evenimente organizate de către entităţi interesate de domeniul educaţiei. Din dorința de a
fructifica întreaga experiență existentă din societate, am inclus acele inițiative a căror
tematică, obiective și rezultate puteau contribui la prima etapă a proiectului „România
Educată” – etapa de agregare a viziunii și obiectivelor de țară pentru educație și cercetare
în 2018 – 2030 – în „Calendarul de activități organizate sub egida Dezbaterii Naționale
pentru Educație Cercetare”.
Evenimentele au putut fi înscrise de către orice persoană, grup de iniţiativă sau
organizaţie/structură interesată de domeniul educaţiei şi cercetării (sindicate, patronate,
federații studențești sau de părinți, organizații ale elevilor, studenților, profesorilor,
cercetătorilor, organizații neguvernamentale în general sau structuri ale unor organizații
internaționale, coaliţii de ONG-uri, reprezentanți ai mediului privat, institute de cercetare,
instituţii publice centrale sau locale etc.). Esențial a fost să agregăm cât mai multe dintre
opțiunile cetățenilor și comunității educaționale, printr-un dialog deschis și constructiv,
orientat către viitor. Criteriile generale și modalitățile prin care un eveniment a fost inclus
în calendarul de evenimente al proiectului sunt disponibile aici. Aceste criterii reprezintă
rezultatul unei dezbateri publice, derulată în perioada 22 ianuarie – 7 februarie 2016.
Înscrierea și derularea evenimentelor s-a realizat în perioada 15 februarie – 1
decembrie 2016. Candidatura a presupus completarea și transmiterea unui formular
standard disponibil aici. În urma analizei și selectării formularelor au fost incluse sub egida
dezbaterii publice „România Educată” următoarele inițiative (prin accesarea fiecărui
eveniment puteți consulta agenda, formularul de înscriere și raportul final/concluziile
aferente evenimentului):
11 martie 2016, București: „Educație Deschisă 2016” – organizat de Centrul pentru Inovare
Publică;
24-26 martie 2016, Cluj-Napoca: „Educație, bună guvernare și siguranța națională” –
organizat de Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea
Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca;
25 martie 2016, Timișoara: „Finanţarea învăţământului superior din România - de câţi bani
e nevoie, pentru ce şi cum ar trebui să fie distribuiţi?” – organizat de Alianţa Naţională a
Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR);
28 martie 2016, București: „Un liceu sigur pentru toți” – organizat de Asociaţia ACCEPT;
28 martie 2016, Bucureşti şi Timişoara: „Campania COMMENT Asigurarea calităţii în
învăţământul superior românesc” – organizat de Uniunea Studenţilor din România (USR);
29 martie 2016, Ploieşti, Craiova, Bucureşti: „Campania COMMENT Asigurarea calităţii în
învăţământul superior românesc” – organizat de Uniunea Studenţilor din România (USR);
30 martie 2016, Suceava şi Iaşi: „Campania COMMENT Asigurarea calităţii în învăţământul
superior românesc” – organizat de Uniunea Studenţilor din România (USR);
31 martie 2016, Iaşi şi Cluj-Napoca: „Campania COMMENT Asigurarea calităţii în
învăţământul superior românesc” – organizat de Uniunea Studenţilor din România (USR);

4 aprilie 2016, Arad şi Oradea: „Campania COMMENT Asigurarea calităţii în învăţământul
superior românesc” – organizat de Uniunea Studenţilor din România (USR);
6 aprilie 2016, Braşov: „Campania COMMENT Asigurarea calităţii în învăţământul superior
românesc” – organizat de Uniunea Studenţilor din România (USR);
7 aprilie 2016, Cluj-Napoca: „Modificări în legislația privind educația continuă a adulților
din România. Motive, implicații asupra părților interesate și efecte pe piața muncii” –
organizat de Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială (PROIS-NV);
8-10 aprilie 2016, Bucureşti: Forumul „Cultura în educație” – organizat de Asociația
MetruCub - resurse pentru cultură;
8 aprilie 2016, Iaşi: „Cultura, evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior cum eficientizăm aceste procese şi care e rolul studenţilor în implementarea lor?” –
organizat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR);
8-10 aprilie 2016, Bucureşti: „Dezbateri amicale pentru liceeni” – organizat de Asociaţia
„Liber la Educaţie, Cultură şi Sport” (L.E.C.S.);
11 aprilie 2016, Ploieşti: „Disciplinele Informatică și TIC în școală - perspective” – organizat
de Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza", Ploiești;
15 aprilie 2016, Săcele: „Educația: oglinda de azi – fereastra de mâine” – organizat de Liceul
Teoretic „Zajzoni Rab Istvan” din Săcele;
18 aprilie 2016, Sibiu: „Drepturile studenţilor - cum consolidăm statutul de partener al
studentului în sistemul educaţional?” – organizat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor
Studenţeşti din România (ANOSR);
21 aprilie 2016, Bucureşti: „Audiere publică: Masterat didactic sau modul psihopedagogic
(I + II), ce tip de formare inițială va crește calitatea în sistemul de învățământ din România?”
– organizat de Federaţia „Coaliţia pentru Educaţie”;
22 aprilie 2016, Iaşi: „Educaţia pentru sănătate între controverse şi reformă socială” –
organizat de Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune, Statistică și
Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor (Mitropolia Moldovei și Bucovinei);
23 aprilie 2016, Bucureşti: ”Educația către o carieră de succes - Youth Speak Forum” –
organizat de AIESEC Romania;
26 aprilie 2016, Cluj-Napoca: „Dimensiunea socială a educaţiei - cum facem învăţământul
superior să fie accesibil pentru toate categoriile sociale şi cum facem faţă provocărilor
demografice?” – organizat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România
(ANOSR);
18 mai 2016, Suceava: „Dimensiunea internaţională a sistemului de învăţământ superior ce avem de făcut pentru a fi mai vizibili în Spaţiul European al Învăţământului Superior?” –
organizat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR);
31 mai 2016, Bucureşti: „România Meseriașă”- program de susţinere a educaţiei
profesionale” – organizat de OMV Petrom;

4 iunie 2016, Alba Iulia: „Învăţământul centrat pe student - cum adaptăm procesul de
predare-învăţare la nevoile societăţii de astăzi?” – organizat de Alianţa Naţională a
Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR);
28- 29 iunie 2016, Bucureşti: „Act for Impact - Strategy Launch Child & Youth Finance
International Summit” – organizat de Child and Youth Finance International;
8 – 16 august, Galaţi: „A XI-a ediție a Forumului Organizațiilor Studențești din România
(FOSR)” – organizat de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR);
9 – 12 august 2016, Eforie Sud şi Constanţa: „Al XXXVIII-lea Congres al Cadrelor Didactice
din România și al Cadrelor Didactice Române de peste Hotare” – organizat de Asociația
Generală a Învățătorilor din România;
27 septembrie 2016, Bucureşti: „Educația și securitatea cibernetică. Un spațiu cyber mai
sigur pentru copiii noștri” – organizat de New Strategy Center;
10 octombrie 2016, Timișoara: „Anticorupția: ce rol pentru universități?” – organizat de
Asociația Studenților Facultății de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării,
Universitatea de Vest din Timișoara;
1 noiembrie 2016, Bucureşti: „Educaţie financiară: Să vorbim depre viitor!” – organizat de
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF);
3-4 noiembrie 2016, Bucureşti: „Conferința națională Invață și dă mai departe” – organizat
de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formarii
Profesionale (ANPCDEFP);
5 noiembrie 2016, Bucureşti: „Stabilitatea şi evoluția învățământului particular
preuniversitar din România” – organizat de Uniunea Națională pentru Dezvoltarea
Învățământului Privat Preuniversitar din România (UNDIPPR);
14 noiembrie 2016, Timișoara: „Dezbatere - Recunoașterea învățării nonformale” –
organizat de Fundaţia Județeană pentru Tineret Timiș (FITT);
17 noiembrie 2016, Bucureşti: „Lansarea clasamentului de integritate al universităților
publice din România” – organizat de Coaliția pentru Universități Curate (Societatea
Academică din România; Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România;
Federația Națională Sindicală „Alma Mater”; Liga Studenților Români din Străinătate;
Centrul pentru Politici Educaționale;
24 noiembrie 2016, Bucureşti: „Strategia de educaţie naţională: Cum implicăm mediul de
afaceri?” – organizat de Asociaţia pentru Valori în Educaţie.

