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Strategia privind digitalizarea educației din România 2021-2027 

 
DE CE? 

 

Adaptarea sistemului de educație și formare la evoluția tehnologică reprezintă un proces complex, 

necesar pentru pregătirea și perfecționarea resurselor umane și element esențial al 

dezvoltării, modernizării și inovării societății. Utilizarea noilor tehnologii digitale este calea directă 

pentru a face școala mai atractivă pentru elevi, mai adaptată nevoilor și stilului lor de viață, mai 

eficientă în a dezvolta competențe, generând educație pe tot parcursul vieții. 
 

[...] 

 

PRIORITĂȚI 

 

Propunem un apel la acțiune pentru  cooperarea mai strânsă cu toți stakeholderii pentru a genera 

o Școală Modernă, Accesibilă, bazată pe Resurse și Tehnologii digitale - ”SMART-Edu” pornind de la 

următoarele priorități: 
 

1. Accesibilitate - asigurarea infrastructurii digitale și a tehnologiilor emergente pentru acces la o 

educație incluzivă și de calitate; 

 

2. Conectivitate – dezvoltarea competențelor digitale pentru tranziția digitală către o societate 

competitivă, centrată pe dezvoltare durabilă, echitate socială și reziliență; alfabetizarea 

digitală și combaterea dezinformării; utilizarea resurselor educaționale deschise; 

 

3.  Comunitate – consultarea și implicarea stakeholderilor; 

 

4. Ecosistem educațional digital – crearea unui mediu educațional digital de înaltă performanță 

respectând etica digitală, protecția datelor personale, securitatea cibernetică, analiza datelor ș.a.; 

 

5. Inovare – utilizarea tuturor resurselor și a tehnologiilor digitale /emergente, stimularea 

creativității și a spiritului antreprenorial; 

 

6. Sustenabilitate – asigurarea predictibilității pe termen mediu și lung, prin cooperare inter-

sectorială, pentru educație de calitate și o economie verde și digitală. 

 

[...] 

 

CE VOM CONSTRUI ÎMPREUNĂ? 

 

• Un sistem de educație flexibil, digitalizat, adaptabil, de calitate, capabil să răspundă 

provocărilor și să genereze schimbarea; 

 

• Cetățeni activi, bine integrați pe piața muncii din perspectiva utilizării tehnologiilor digitale; 

 

• Creștere economică sustenabilă, bazată pe meserii ale viitorului; 

 

• Valorificarea oportunităților de dezvoltare digitală în domeniul educației şi formării 

profesionale pentru o societate digitală și o economie verde; 

 

• Consolidarea rezilienței și predictibilitatea funcțională a sistemului de educație în era digitală. 
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