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De unde 
începe 
implicarea 
mea în 
educația 
digitală?

• În 10 septembrie 2019 semnam, în calitate de (atunci) ministru al 
fondurilor europene, a contractelor de finanțare cu fonduri europene 
pentru 2 proiecte majore vizând digitalizarea educației, printre care 
și proiectul cheie:

„Pla%orma digitală cu resurse educaţionale deschise –
Biblioteca virtuală”

• Beneficiar / Responsabil de proiect: Agenţia de Administrare a Reţelei
Naţionale de InformaGcă pentru Educaţie şi Cercetare

• Perioada de implementare: 24 luni – Pla>orma ar trebui să fie gata în
august 2021.

• Valoare totală: 49,54 mil. euro
• Rezultate:
• Crearea unei plaSorme digitale cu resurse educaționale deschise;
• Dotarea unui număr de 5.400 școli gimnaziale cu kit-uri mulGmedia;
• Instruirea a 4.000 profesori.



Astăzi, înseamnă 
ceva educația 
digitală pentru 
copiii din familii 

sărace, 
vulnerabile 

socio-economic?



Am încercat să 
generez 
intervenție 
rapidă, chiar și 
din Parlament 
J:

• În 24 mar0e 2020 (la puține zile după declararea stării de 
urgență și închiderea școlilor) am depus, în calitate de 
deputat, proiectul de lege scris împreună cu Consiliul 
Național al Elevilor. În iunie 2020, legea era adoptată de 
Parlament

• Legea 109 /2020 introduce câteva modificări simple la 
legea educației naționale:

• Ministerul Educației și Cercetării:
• Art. 70 - asigură elevilor și profesorilor infrastructura

necesară, constând în dispoziJve și acces la internet, 
pentru accesarea Bibliotecii Școlare Virtuale, 
PlaOormei școlare de e-learning și a altor plaOorme
educaționale agreate.

• Art. 94 - asigură, la cerere, fiecărui cadru didacJc și
fiecărui elev un dispoziJv - laptop sau tabletă, 
conectat la internet, pentru a putea parJcipa la 
acJvitățile de e-learning.



Am făcut parte din echipa care a lansat, 
în 12 mai 2020, 
în cadrul conferinței EDUCAȚIA DIGITALĂ 
ÎN EUROPA,
proiectul tehnologic și social
TABLETĂ EDUCAȚIONALĂ ROMÂNEASCĂ
www.tabletaeducationala.ro

http://www.tabletaeducationala.ro/




OBIECTIVE

• Oferirea unui răspuns la faptul că 900.000 de copii nu au frecventat școala online în
lockdownul din 2020 (conform unui studiu IRES) și la nevoia acută de educație digitală de 
calitate

• Cea mai eficientă și mai ieftină tabletă educațională din România

• Realizarea unui proiect social ce poate fi implementat la scară largă

• Tableta va fi distribuită doar pe bază de donații către instituțiile de învățământ partenere
în cadrul proiectului

• Prezentarea proiectului la nivel european cu implicarea instituțiilor europene



DESPRE PROIECT
• Actori din mediul asociativ, antreprenorial și personalități publice și-au unit eforturile pentru a construi

un proiect social menit să arate că acolo unde există inițiativă și voință se pot crea soluțiile de care 
avem nevoie.

• Am creat astfel primul instrument educațional ce poate fi folosit la scară largă, la costuri scăzute și cu o 
aplicabilitate eficientă și adaptată aplicațiilor și nevoilor educaționale.

• Tableta folosește aparatură la un preț accesibil, conține un sistem de operare recunoscut și numeroase
servicii și aplicații dezvoltate de companii românești sau în cooperare cu dezvoltatori din alte state.

• Tableta are un sistem de control la distanță, conține instrumente de control parental și este
supravegheată pentru a se asigura folosirea sa în scopuri educaționale de către elevii și școlile înrolate
în proiect.

• Dispozitivul va fi distribuit prin intermediul instituțiilor de învățământ către copiii, tinerii și cadrele
didactice care au nevoie în mod real de un astfel de instrument, urmând ca întregul proces să fie 
monitorizat de către partenerii implicați în cadrul proiectului.



ELEMENTE SPECIFICE ALE TABLETEI

• Prima tabletă educațională românească

• Tabletă limitată la aplicațiile educaționale

• Conținut controlat pentru minori

• Sistem de securitate pentru protejarea tabletei ce asigură folosirea tabletei de către elevul înrolat
în sIstem

• Sistem de operare performant și mecanisme de interacțiune online între elevi și cadre didactice

• Soluții educaționale și aplicații specifice în domeniul educațional



În iunie 2020, am început, 
alături de partenerii
proiectului, campania de 
încurajare a donațiilor de 
tablete educaționale!



Iulie 2020

Copiii din Colonia 1 Mai, comuna Vulcan, care au primit
tabletele educaționale Allview și au discutat cu Ana Maria 
Stancu - Robo Hub / Asociatia E-civitas, erau foarte interesați
de roboți! 



Soluționarea dotării cu dispozi3ve 
și acces la Internet / pla8orme 
educaționale … e doar primul pas!

Creșterea utilizării mediului online / 
digital în învățare înseamnă, paradoxal:

• Oportunitatea uriașă de a recupera mai
repede decât credem decalaje, de a 
descoperi talente, de a include 
numeroși copiii provenind din familii cu 
venituri reduse

• Riscul uriaș de a îi pierde total, prin
abandon școlar.



Cred în democra,zarea care poate fi 
adusă de digitalizare.

Transformarea digitală a educației poate
și trebuie să aibă și rol de incluziune
pentru sutele de mii de copii, în special 
din mediul rural și mic urban

Talentul și abilitatea de a programa, de a 
folosi tehnologiile digitale ale viitorului… 
depind mai puțin de toaleta din curtea
școlii cât de accesul la competențe și la 
tehnologie pe care îl vom oferi (sau nu) 
copiiilor și adolescenților de peste tot.
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