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Cîmpeanu: Sunt probleme la controlul cursurilor online. 50% dintre elevi au avut 
medii de peste 8,5, faţă de 10% în trecut 
 
 
Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a spus, marţi, că şcoala online a dus la o explozie 
a numărului notelor mari. 
Ministrul a vorbit, marţi, într-o conferinţă organizată de Bursa, despre faptul că 
educaţia se va îndrepta mai multe spre digitalizare, chiar şi după ce pandemia se va 
încheia. 
Totuşi, el a punctat şi părţile mai puţin bune ale şcolii online, şi anume faptul că nu poţi 
controla dacă cel care răspunde din spatele ecranului este chiar elevul.  
“Dacă în trecut ponderea elevilor cu note peste 8,50 era 10%, acum mai mult de 50% 
au note mai mari de 8,50. Dacă cineva ne poate convinge că mai mult de jumătate din 
elevii din România merită să aibă burse de merit înseamnă că nu mai avem prea 
multe de făcut în sistemul de educaţie din România, pentru că stăm foarte bine. Nu 
avem garanţia că cel care răspunde în spatele ecranelor este chiar elevul/studentul 
care trebuie să răspundă, şi nu este un părinte, un profesor, un frate mai mare...”, a 
spus ministrul. 
În aceste condiţii, ministrul a spus că este nevoie de platforme dedicate pentru 
evaluarea online, acesta fiind un element dintre cele cinci importante pentru 
digitalizarea educaţiei. 
Un alt element menţionat de Cîmpeanu este conectivitate generalizată la Internet, 
ministrul spunând că s-au făcut progrese, dar nu destule. 
“Am deschis anul şcolar 2021-2022 cu o conectivitate mai bună decât în toamna 
anului trecut, dar nu suficient de bună. Nu putem spune că cei peste 3 milioane de 
elevi şi preşcolari au acces la internet în condiţii optime”, a declarat el. 
 
Un alt element important este disponibilitatea echipamentelor, dar şi faptul că nu 
există conţinut digital pentru toate disciplinele. 
Un alt punct foarte important despre care a vorbit ministrul a fost disponibilitatea 
cadrelor didactice formate pentru predarea online. 
“Am facut şi aici progrese, avem câteva zeci de mii de cadre didactice formate, dar în 
raport cu cele 200.000 de cadre didactice mai este mult de făcut. Este o mare 
diferenţă între predarea clasică şi predarea online”, a spus ministrul Cîmpeanu. 


