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CAPITOLUL 1
POLITICI PUBLICE PENTRU REDUCEREA
INEGALITĂŢILOR EDUCAŢIONALE ÎN
ROMÂNIA. ANALIZĂ DE EVALUARE A
IMPACTULUI
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POLITICI PUBLICE PENTRU REDUCEREA
INEGALITĂŢILOR EDUCAŢIONALE
ÎN ROMÂNIA. ANALIZĂ DE EVALUARE
A IMPACTULUI
Dr. Ana-Maria Zamfir,
cercetător ştiinţific gr. III, INCSMPS

INTRODUCERE
Accesul egal la educaţie reprezintă un drept fundamental al
omului. Dezvoltarea capitalului uman este crucială pentru susţinerea
dezvoltării economice şi sociale, creşterii inteligente, durabile şi
favorabile incluziunii. Din păcate, numeroase studii arată că
decalajele educaţionale între diferite grupuri sociale persistă în
majoritatea ţărilor (OECD, 2012). Inegalităţile afectează
performanţele educaţionale (abandon şcolar şi frecvenţă, rezultate
şcolare, tranziţie către niveluri educaţionale superioare) în rândul
elevilor proveniţi din grupuri defavorizate. Conceptul de echitate în
educaţie se bazează pe două dimensiuni complementare: incluziune
şi corectitudine. Educaţia incluzivă urmăreşte ca toţi elevii să atingă
un nivel minim de educaţie (învăţământul secundar superior).
Corectitudinea în educaţie face referire la caracteristicile personale
(etnia, genul, contextul socio-economic) care ar trebui să nu afecteze
succesul educaţional al elevilor (Field, Kuczera şi Pont, 2007).
Inegalităţile educaţionale se află pe agenda decidenţilor
deoarece afectează şansele de viaţă ale indivizilor şi contribuie la
10
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perpetuarea dezavantajelor sociale. Frecvent, copiii proveniţi din
comunităţi dezavantajate înregistrează rezultate şcolare mai slabe,
nereuşind să acumuleze competenţele necesare în viaţa personală şi
profesională. Inegalităţile educaţionale au consecinţe negative atât
din perspectivă socială, cât şi din punct de vedere economic.

METODOLOGIE DE FORMULARE ŞI SELECTARE A
UNOR MĂSURI DE POLITICĂ PENTRU REDUCEREA
INEGALITĂŢILOR EDUCAŢIONALE
Lucrarea de faţă îşi propune identificarea şi evaluarea ex-ante
a unor măsuri de politică publică destinate reducerii inegalităţilor
educaţionale în România. Conform metodologiei RIA (Regulatory
Impact Assessment) de evaluare a impactului reglementărilor (Banca
Mondială, 2015; Deighton-Smith, Erbacci, şi Kauffmann, 2016),
iniţierea şi formularea unor intervenţii de politică publică ar trebui
realizate pe baza unui cadru formal care să sprijine elaborarea unor
politici bazate pe evidenţe. Metodologia menţionată presupune
realizarea următorilor paşi:
• PASUL 1: Definirea problemei (care necesită intervenţia)
• PASUL 2: Identificarea unor măsuri posibile de intervenţie
• PASUL 3: Evaluarea ex-ante a efectelor măsurilor propuse
şi selectarea celor mai eficace măsuri
PASUL 1: Definirea problemei
Primul pas din metodologia de formulare şi evaluare a
măsurilor de politică publică propuse se referă la definirea problemei
sau a situaţiei care generează nevoia ce necesită intervenţie
guvernamentală.
11
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Analiza datelor statistice privind inegalităţile educaţionale în
România şi a efectelor acestora asupra participării pe piaţa muncii a
evidenţiat următoarele concluzii:
→ Creşterea ponderii indivizilor cu nivel ridicat de educaţie şi
evoluţia oscilantă a volumului celor cu nivel scăzut de educaţie
a condus la accentuarea polarizării distribuţiei educaţionale în
rândul generaţiei tinere, respectiv la polarizarea capitalului
uman în România;
→ Creşterea sărăciei educaţionale în perioada post-comunistă este
semnificativă în mediul rural;
→ Dintre absolvenţii tineri ai nivelului secundar inferior de
educaţie, femeile au mai puţine şanse decât bărbaţii să realizeze
tranziţia către învăţământul liceal sau profesional. Dintre
absolvenţii tineri ai nivelului secundar superior de educaţie,
femeile au şanse semnificativ mai mari decât bărbaţii să
finalizeze studii superioare;
→ Mediul de rezidenţă influenţează semnificativ tranziţia atât la
studii liceale sau profesionale, cât şi la studii superioare, în
sensul că indivizii din mediul rural au şanse mult mai mici de a
atinge aceste niveluri de educaţie, comparativ cu cei din mediul
urban;
→ Polarizarea capitalului uman este alimentată de comportamentele neomogene a celor două sexe şi a celor două medii de
rezidenţă în ceea ce priveşte participarea la educaţie;
→ Participarea pe piaţa muncii a grupelor de vârstă tinere este
puternic influenţată de mediul de rezidenţă. Surplusul de acces
la ocupare obţinut de indivizi în urma acumulării de capital
uman se manifestă diferit între cele două medii de rezidenţă,
beneficiile fiind mai mari în mediul rural.
12
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Aşadar, problema care necesită intervenţie prin implementarea
unor măsuri de politică publică se referă la:
„Decalaje semnificative în performanţele educaţionale ale elevilor
cu anumite caracteristici socio-demografice”
Această problemă necesită intervenţie guvernamentală pentru
că întruneşte următoarele condiţii:
• Afectează un număr semnificativ de persoane (elevi) şi
comunităţi;
• Generează un impact de o magnitudine importantă:
inegalitatea educaţională generează, pe termen lung,
inegalitate de venituri şi în participarea pe piaţa muncii;
• Inegalitatea educaţională este durabilă în timp,
manifestându-se pe perioade importante de timp.
Pentru a defini adecvat problema care necesită intervenţie
guvernamentală, este utilizată metoda arborelui problemei. Analiza
arborelui problemei reprezintă o metodă de identificare a relaţiilor de
cauzalitate care caracterizează situaţia existentă. Analiza conduce la
o reprezentare grafică a problemei identificate împreună cu
vizualizarea diferenţiată a principalelor ”cauze” şi ”efecte” ale
acesteia.
PASUL 2: Identificarea măsurilor de intervenţie
Identificarea unor măsuri de intervenţie pentru ameliorarea
problemei identificate se bazează pe diagrama arborelui problemei,
urmărind să adreseze cauzele care generează problema: (1) Sărăcie şi
decalaje de bunăstare; (2) Diferenţe în infrastructura educaţională,
subdimensionarea resurselor; (3) Mentalităţi, credinţe şi
comportamente care nu susţin educaţia.
13
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Diagrama arborelui problemei
Pentru adresarea acestor cauze, au fost identificate şase măsuri
de intervenţie:
Măsura 1: Reducerea numărului maxim de elevi înscrişi într-o clasă
Măsura 2: Asigurarea unei mese calde/ gustări la şcoală şi liceu
Măsura 3: Sprijinirea elevilor la teme în cadrul şcolii
Măsura 4: Dotarea şcolilor cu laboratoare şi materiale educaţionale
moderne
Măsura 5: Creşterea plafonului de venit pe membru de familie peste
care se acordă burse sociale elevilor şi studenţilor
Măsura 6: Creşterea valorii burselor acordate elevilor şi studenţilor
Toate măsurile identificate prezintă o serie de avantaje şi
dezavantaje privitoare la implementarea acestora:
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Măsuri propuse
Reducerea numărului maxim de
elevi înscrişi într-o
clasă

Avantaje
- asigurarea unui proces educaţional individualizat, focalizat
pe nevoile de învăţare
ale fiecărui elev

Asigurarea
unei
mese calde/ gustări
la şcoală şi liceu

- adresează nevoile
elevilor din familii
sărace
- beneficii de sănătate
la nivelul elevilor

Sprijinirea elevilor
la teme în cadrul
şcolii

- asigurarea unui proces educaţional individualizat, focalizat
pe nevoile de învăţare
ale fiecărui elev
- adresează nevoile
elevilor care provin
din familii cu suport
parental redus la teme
- asigurarea unui proces educaţional atractiv şi interactiv

Dotarea şcolilor cu
laboratoare şi materiale educaţionale
moderne
Creşterea plafonului de venit pe
membru de familie
peste care se acordă
burse sociale elevilor şi studenţilor
Creşterea
valorii
burselor acordate
elevilor şi studenţilor

Dezavantaje
- necesitatea suplimentării
resurselor umane în sistemul
de învăţământ
- necesitatea suplimentării
sălilor de clasă, spaţiilor de
învăţare
- necesitatea unor spaţii special amenajate care să respecte standardele de igienă
- lipsa furnizorilor de produse alimentare în anumite
zone
- necesitatea suplimentării
resurselor umane în sistemul
de învăţământ
- necesitatea suplimentării
sălilor de clasă, spaţiilor de
învăţare

- necesitatea suplimentării
resurselor materiale alocate
sistemului de învăţământ

- adresează nevoile
elevilor din familii
sărace

- necesitatea suplimentării
resurselor financiare alocate
sistemului de învăţământ

- adresează nevoile
elevilor din familii
sărace

- necesitatea suplimentării
resurselor financiare alocate
sistemului de învăţământ
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PASUL 3: Evaluarea ex-ante a efectelor măsurilor propuse şi
identificarea celor mai eficace măsuri
Efectele măsurilor propuse sunt evaluate ex-ante prin aplicarea
evaluării bazate pe teorie. Evaluarea bazată pe teorie (EBT) este „o
evaluare contextuală sau holistică a unui program pe baza cadrului
conceptual al teoriei programului” (Comisia Europeană, 2013).
Pentru evaluarea ex-ante a efectelor măsurilor propuse şi
identificarea măsurilor optime, demersul de cercetare urmăreşte să
răspundă la următoarele întrebări de evaluare:
→ Care dintre măsurile propuse sunt cele mai relevante în raport cu
obiectivul reducerii inegalităţilor educaţionale?
→ Care dintre măsurile propuse se aşteaptă să fie cele mai eficace
în raport cu reducerea riscului de abandon şcolar?
→ Care dintre măsurile propuse se aşteaptă să fie cele mai eficace
în raport cu reducerea influenţei factorilor structurali asupra
tranziţiei elevilor către niveluri educaţionale superioare?
→ Care dintre măsurile propuse se aşteaptă să fie cele mai eficace
în raport cu creşterea accesului pe piaţa muncii?
a) Componenta conceptuală
Prima componentă a evaluării bazată pe teorie se referă la
„construirea” teoriei schimbării pentru politicile/programele
analizate, respectiv la trasarea cadrului conceptual al intervenţiilor.
Principalele elemente ale acestuia sunt exemplificate mai jos:
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Nevoi
• Diferenţe în
infrastructura
educaţională între
unităţi şcolare,
teritorii, etc.
• Subdimensionare
a resurselor în
educaţie
• Dificultăţi în a
susţine costurile
asociate educaţiei
în rândul unor
categorii de
populaţie
• Lipsa suportului
familial pentru
educaţie în rândul
unor categorii de
populaţie
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Măsura 6: Creşterea valorii
burselor acordate elevilor şi
studenţilor

Măsura 5: Creşterea plafonului de
venit pe membru de familie
peste care se acordă burse
sociale elevilor şi studenţilor

Măsura 4: Dotarea şcolilor cu
laboratoare şi materiale
educaţionale moderne

Măsura 3: Sprijinirea elevilor la
teme în cadrul şcolii

Măsura 2: Asigurarea unei mese
calde/ gustări la şcoală şi
liceu

Intervenţii
Măsura 1: Reducerea numărului
maxim de elevi înscrişi întro clasă

Rezultate aşteptate
9 Creşterea
accesului elevilor
la infrastructuri şi
resurse
educaţionale
9 Creşterea
suportului asigurat
elevilor în
procesul
educaţional
9 Creşterea
capacităţii
familiilor sărace
de a susţine
costurile asociate
educaţiei

Teoria schimbării pentru măsurile analizate
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-

-

-

-

rezultatelor şcolare
ale elevilor
Îmbunătăţirea
rezultatelor şcolare
ale elevilor
provenind din
medii defavorizate
Reducerea
abandonului şcolar
Creşterea
numărului de elevi
care termină liceul
sau învăţământul
profesional
Creşterea
numărului de elevi
care merg la
facultate

Impact aşteptat

- Îmbunătăţirea
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b) Componenta empirică
Dat fiind că măsurile de politică propuse generează un impact
de natură cantitativă şi calitativă, analiza multi-criterială reprezintă
o metodologie de evaluare adecvată pentru evaluarea şi selectarea
opţiunilor de politică (Comisia Europeană, 2013). Pornind de la
cauzele şi efectele identificate anterior, analiza multi-criterială
include stabilirea unui set de criterii de evaluare, un sistem de notare
a opţiunilor, precum şi o procedură de alocare a ponderilor specifice
criteriilor. De asemenea, analiza multi-criterială presupune identificarea principalilor actori relevanţi şi implicarea acestora în procesul
de evaluare.
Participanţii la evaluare
Pentru evaluarea măsurilor de politică prin analiză multicriterială, au fost construite două grupuri de actori relevanţi:
[1] Profesori – 100 profesori/învăţători (25 învăţământ primar şi
gimnazial urban; 25 învăţământ primar şi gimnazial rural; 25
învăţământ liceal urban; 25 învăţământ liceal rural)
[2] Părinţi - 100 părinţi cu copii care sunt înscrişi în învăţământ
(25 din urban cu copii în învăţământul primar şi gimnazial; 25
din rural cu copii în învăţământul primar şi gimnazial; 25 din
urban cu copii în învăţământul liceal; 25 din rural cu copii în
învăţământul liceal).
Modalitatea de colectare a datelor
Datele necesare evaluării măsurilor propuse au fost colectate prin
sondaj/anchetă pe bază de chestionar desfăşurat faţă-în-faţă.
18
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Criterii de evaluare şi sistemul de notare
Conform metodologiei, analiza multicriterială a măsurilor
propuse cuprinde două etape: (1) Evaluarea opţiunilor pe baza unui
set de criterii, (2) Clasificarea criteriilor în funcţie de relevanţă.
Pentru realizarea evaluării, au fost utilizate 5 criterii de evaluare,
aferente impactului aşteptat în urma intervenţiilor:
1) Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor
2) Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor provenind din medii
defavorizate
3) Reducerea abandonului şcolar
4) Creşterea numărului de elevi care termină liceul sau învăţământul
profesional
5) Creşterea numărului de elevi care merg la facultate
În prima etapă, evaluarea a constat în acordarea de către
participanţi a unui scor de la 1 la 10 (în care 1 reprezintă „ar
contribui foarte puţin” şi 10 reprezintă „ar contribui foarte mult”)
pentru fiecare dintre criteriile utilizate. Scorul final atribuit măsurilor
s-a calculat ca valoare medie a scorurilor atribuite de fiecare grup de
actori relevanţi. În a doua etapă, participanţii la evaluare au fost
rugaţi să aleagă maxim trei cele mai relevante criterii din cele cinci
criterii utilizate. Ulterior, ponderile acordate criteriilor au fost
calculate prin raportarea numărului total de alegeri colectate de
fiecare criteriu la numărul total de alegeri exprimate în cadrul
grupului respectiv. Ponderea finală asociată fiecărui criteriu este
reprezentată de ponderea medie calculată pe baza ponderile obţinute
la grupurile de participanţi la evaluare.
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M1

M2

Scoruri1
(de la 1 la 10)
M3
M4
M5
M6

100

Ponderea
criteriilor2
(%)

Σ

M1

2
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Media aritmetică a scorurilor acordate de participanţii la evaluare
Media aritmetică a ponderilor criteriilor atribuite de cele două grupuri de participanţi la evaluare
3
Suma scorurilor ponderate atribuite Măsurilor

1

Îmbunătăţirea rezultatelor
şcolare ale elevilor
Îmbunătăţirea rezultatelor
şcolare ale elevilor provenind
din medii defavorizate
Reducerea abandonului şcolar
Creşterea numărului de elevi
care termină liceul/ Învăţământul
profesional
Creşterea numărului de elevi
care merg la facultate
TOTAL

Criterii de evaluare

Modelul matricei de evaluare

Σ

M2

Σ

M3

Σ

M4

Σ

M5

Scoruri ponderate3
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Σ
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