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CUVÂNT ÎNAINTE
Volumul de faţă are la bază teza de doctorat „Şanse
de acces la educaţie în societatea românească actuală”
coordonată de profesor doctor Ioan Mărginean. Încă din
momentul în care am stabilit împreună cu profesorul
coordonator tema tezei şi ulterior în etapele de pregătire a
exemenelor a devenit evident faptul că era nevoie de un
sistem/model de măsurare a accesibilităţii învăţământului.
Pentru pregătirea examenelor şi a referatelor am
utilizat sistemele de indicatori de măsurare a accesibilităţii
învăţământului propuse de OCDE, Eurydice, PNUD,
UNESCO etc. Din punct de vedere ştiinţific şi metodologic
acest demers este unul corect însă, odată cu aprofundarea
temei, cu acumularea de experienţă ca cercetător am ajuns la
concluzia că deşi corecte, aceste sisteme nu erau şi suficiente
pentru a-mi atinge obiectivele propuse.
Cuvântul-cheie în analiza pe care intenţionam să o
realizez este accesul la educaţie ori, aceste sisteme de
indicatori fie se concentrau cu prioritate pe eficacitate,
eficienţă (OCDE), fie nu erau adecvate nivelului de
dezvoltare, caracterisiticilor actuale ale sistemului nostru de
învăţământ şi ale societăţii româneşti (PNUD).
Am avut şansa ca în perioada în care lucram la
redactarea tezei de doctorat să fie publicate două rapoarte
aparţinând unei echipe multidisciplinare formată din
cercetători şi cadre didactice din universităţi şi centre de
cercetare din UE, cunoscută şi sub numele de GRESE - care propun mai mult decât un sistem de indicatori, un
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model de evaluare a sistemelor de învăţământ din ţările
europene.
Modelul de evaluare propus este altfel decât toate
celelalte sisteme publicate şi utilizate până în prezent pentru
că are la bază nu doar un set de indicatori, ci şi un set de
principii inspirate de teoriile justiţiei sociale, principii centrate
pe echitate şi egalitate, general valabile la nivelul majorităţii
societăţilor.
Studiul celor două rapoarte dar şi a numeroaselor
articole, analize, comentarii care le-au urmat, m-au convins că
acest model răspunde cel mai bine scopului pe care mi l-am
propus atunci când am decis să abordez problematica
accesului la educaţie. În consecinţă, teza de doctorat, dar şi
acest volum au în centrul lor modelul de evaluare al celor din
grupul GERESE.
Fiecare raport publicat de către această echipă
europeană, multe dintre publicaţiile care i-au fost dedicate
adresează tuturor celor interesaţi de sistemele de învăţământ
în general sau de una sau mai multe componente ale acestuia,
invitaţia de a veni cu observaţii, sugestii, completari. Invitaţia
membrilor grupului este încă valabilă oferind astfel
posibilitatea cât mai multor cadre didactice, cercetători,
studenţi să contribuie la dezvoltarea lui.. Membrii grupului
consideră că doar procedând astfel modelul popus de ei are
şanse mai mari de a se dezvolta, de a răspunde în mai mare
măsură nevoilor, particularităţilor sistemelor de învăţământ
europene.
Volumul de faţă reprezintă modalitatea mea de a da
curs acestei invitaţii.
Modelul GERESE este, aşa cum susţin şi autorii lui,
perfectibil şi, dacă aveam în vedere evoluţia unui dintre cele
mai cunoscute şi mai frecvent utilizate sisteme de indicatori –
cel elaborat de OCDE -, va fi nevoie de încă foarte mult timp
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până când va ajunge la acelaşi nivel de utilizare. Despre o
variantă finală este încă foarte devreme să vorbim.
Ca să pot utiliza acest model şi ca să redactez teza de
doctorat şi acest volum, faptul de a fi cercetător într-un
institut care acordă o importanţă majoră educaţiei m-a ajutat
foarte mult. O parte a rezultatelor cercetărilor în care am fost
implicată alături de colegii mei dar şi de colaboratorii noştri –
instituţii de învăţământ, organizaţii non-guvernamentale, alte
institute de cercetare, instituţii publice locale şi centrale etc. –
se regăsesc în articolele, rapoartele pe care le-am publicat
până acum şi, unele din ele, au reprezentat o bază a analizelor
prezentate în acest volum.
Fragmente din articole, capitole de carte publicate în
perioada de pregătire a exemenelor şi referatelor prevăzute în
planul doctoral se vor regăsi şi în acest volum (Gabriela
Neagu, „Părinţii şi şcoala. Parteneriat pentru un obiectiv
comun – binele copilului”, în Educaţie şi excluziunea socială a
adolescenţilor din România, 2009, coordonatori Adrian Hatos şi
Sorana Săveanu, Editura Universităţii din Oradea; Gabriela
Neagu, „Calitatea vieţii de muncă a cadrelor didactice”, în
Educaţie şi schimbare socială. Prespective sociologice şi comunicaţionale,
2010, coordonatori Sergiu Bălţătescu, Floarea Chipea, Ionel
Cioară, Adrian Hatos şi Sorana Săveanu, Editura Universităţii
din Oradea; Gabriela Neagu, „Consumul de servicii de
educaţie”, în Consumul populaţiei din România, 2010,
coordonator Mariana Stanciu, Editura Omnia UNI S.A.S.T,
Braşov; Gabriela Neagu, „Accesul la educaţie al copiilor din
medii defavorizate. Analiză pe baza datelor din cercetarea
Diagnoza calităţii vieţii – mai 2006”, în Asistenţa socială şi
protecţia copilului în anul european al egalităţii de şanse. Ghid de bune
practici în domeniul protecţiei sociale, coordonator Mihaela
Dumitrescu, Editura Expert, Bucureşti, 2008; Gabriela
Neagu, „Calitatea şi accesibilitatea formelor de învăţământ”
în Calitatea vieţii şi dezvoltare durabilă. Politici de întărire a coeziunii
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sociale, coordonatori Ioan Mărginean, Iuliana Precupeţu,
Editura Expert, Bucureşti, 2008; Gabriela Neagu, „Educaţia
şi formarea profesională în România. Politici de suport”, în
Calitatea vieţii şi dezvoltare durabilă. Politici de întărire a coeziunii
sociale, coordonatori Ioan Mărginean, Iuliana Precupeţu,
Editura Expert, Bucureşti, 2008).
Ce puţin din punct de vedere educaţional şi
profesional consider că apaţin unei categorii privilegiate.
Pe de o parte, pentru că am avut şansa de a cunoaşte
sistemul de învăţămînt din interior şi ca elevă, studentă dar şi
în calitate de cadru didactic – în clasa a XI-a am schimbat
pentru prima dată locul din bancă, cu cel de la catedră şi am
continuat mult timp de atunci încolo să fac acest lucru. Dacă
în calitate de elevă, studentă, doctorandă întotdeauna am
aparţinut unor instituţii de învăţământ de excelenţă,
favorizate, ca învăţătoare şi apoi profesoară, au fost perioade
când am cunoscut şi cealaltă parte mai puţin plăcută a
sistemului de învăţământ – instituţiile defavorizate din punct
de vedere al populaţiei şcolare care le frecventau. Fiecare
dintre ele au avut pentru mine un rol important în înţelegerea
sistemului de învăţământ.
Ca cercetător, am văzut sistemul de învăţământ din
exterior iar acest lucru m-a ajutat să câştig în obiectivitate
atunci când vorbesc sau scriu despre el.
Şi într-o situaţie şi în cealaltă, cel mai mare privlegiu la constituit faptul că am fost eleva, studenta, doctoranda
unor cadre didactice de excepţie. Datorită într-o foarte mare
măsură şi domniilor lor sunt astăzi în situaţia de a scrie despre
contribuţiile în sociologia educaţiei şi nu numai, ale lui
Bourdieu şi Boudon şi nu în aceea de a le confirma teoriile.
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INTRODUCERE
Accesul la educaţie este una dintre temele frecvent
întâlnite în articolele, studiile, rapoartele despre educaţie.
Frecvenţa cu care este analizată şi diversitatea perspectivelor
din care este abordată această temă sunt o dovadă a
importanţei accesului la educaţie pentru societate: accesul la
educaţie este un drept fundamental al omului, este un mijloc
de dezvoltare economică al unei ţări şi un factor important al
întăririi coeziunii sociale.
Între întrebările fireşti pe care şi le pun cei care
abordează tema accesului la educaţie pentru toţi sunt: "cât de
accesibilă este educaţia pentru membrii unei societăţi?", "ce
factori, mecanisme facilitează sau obstrucţionează accesul la
educaţie al populaţiei?". În foarte multe studii, rapoarte,
articole etc. sunt vehiculate şi soluţii, măsuri prin care
educaţia să devină cât mai accesibilă tuturor membrilor
societăţii: de la creşterea nivelului de trai al populaţiei până la
metode şi tehnici de predare-învăţare-evaluare, oferta este
extrem de generoasă însă îndeplinirea obiectivului se lasă
aşteptată.
Deşi această situaţie este un motiv de nemulţumire
există şi o parte bună: tema este o provocare pentru
sociologi, economişti, specialişti în ştiinţele educaţiei,
psihologi etc. care, chiar dacă nu au identificat până acum o
soluţie-miracol, au contribuit prin demersurile lor la
înţelegerea acestui aspect important al educaţiei şi au venit de
multe ori cu propuneri care au adus sistemele de învăţământ
mai aproape de atingerea obiectivului pe care şi l-au propus.
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Cât de accesibil este sistemul nostru de învăţământ şi
care sunt factorii, mecanismele care pot contribui la creşterea
accesibilităţii educaţiei pentru toţi sunt întrebările la care ne
propunem să răspundem şi în acest volum.
Abordarea temei accesibilităţii educaţiei se va face din
două perspective: din perspectivă macro – sistemul de
învăţământ
ca unitate de analiză – şi din perspectivă
microsociologică – şcoala ca unitate de analiză.
Primul parte a volumului se concentrează pe elemente
care ţin de abordarea teoretică a problematicii accesului la
educaţie. Modul în care am ales să abordăm această temă
vizează atât apelul la teorii macro – teoria reproducţiei sociale
a lui Bourdieu, teoria inegalităţii de şanse de acces a lui
Boudon, teoria corespondenţei a lui Bowles şi Gintis etc. - cât
şi la teorii şi curente de microsociologie: curentul
interacţionist (Grisay, Perrenoud), atitudinea faţă de
cunoaştere (Charlot) etc.
Din punct de vedere al metodologiei de cercetare am
optat pentru o abordare mixtă – combinarea datelor
provenite din cercetări cantitative cu cele rezultate din
cercetări de tip calitativ. Astfel, datele statistice provenite din
cercetări naţionale şi internaţionale (PISA 2009, Barometrul de
Opinie Publică mai 2004, Calitatea învăţământului preuniversitar,
cercetare realizată de Metro Media Transilvania în 2007, Diagnoza
Calităţii Vieţii 2010) ne oferă posibilitatea generalizării
rezultatelor fie la nivelul întregii populaţii, fie doar asupra
unor segmente din populaţie (populaţia elevilor din clasele
VII-XII din învăţământul preuniversitar din România şi
populaţia de cadre didactice de la acelaşi nivel de învăţământ,
de exemplu), permit comparaţii fie între sisteme de
învăţământ, fie între componente ale sistemului, în timp ce
datele obţinute prin cercetarea calitativă ("Polarizarea accesului
populaţiei la serviciile de sănătate şi educaţie ca sursă a sărăcirii în
viitor – VIASAN", cercetare realizată în ICCV în perioada
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2003-2005 şi "Un sprijin acordat elevilor de etnie roma şi turcă din
judeţul Constanţa", proiect finanţat POSDRU, 2009-2011, în
care ICCV a fost partener principal) prin realizarea de focusgrupuri şi interviuri în profunzime cu cadrele didactice, elevii
şi părinţii acestora, aduc un plus de informaţie şi claritate în
ceea ce priveşte problematica abordată: accesul la educaţie.
Pentru că obiectivul principal al acestui volum îl
constituie evaluarea gradului de accesibilitate a sistemului de
învăţământ din România a fost necesar un model de evaluare,
de analiză.
Literatura de specialitate oferă numeroase sisteme de
indicatori prin care pot fi evaluate diferite componente ale
sistemului de învăţământ sau sistemul în ansamblu. Cele mai
cunoscute sisteme de indicatori şi de altfel şi cele mai utilizate
de către cei care sunt interesaţi de această temă vor fi descrişi
în cadrul volumului.
La începutul anilor 2000, o echipă multidisciplinară
formată din experţi în problematica educaţiei din universităţi
şi centre de cercetare din UE reunită sub denumirea de
GERESE - Groupe européen de Recherche sur l’Equité des Systèmes
éducatifs sau European Group of Research on Equity of the
Education systems şi-au propus realizarea unui model de
evaluare a sistemelor de învăţământ europene. Deşi este mai
puţin cunoscut şi mai puţin utilizat, modelul GERESE
răspunde mai bine obiectivului pe care ni l-am propus în
acest volum, motiv pentru care am optat pentru utilizarea lui
în demersul nostru de evaluare a accesibilităţii învăţământului
din România.
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