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INTERPELARE

Adresată : domnului ministru al Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu

Obiectul interpelării: Măsurile adoptate de Ministerul Educației pentru asigurarea 
participării copiilor cu cerințe educative speciale la examenul național de bacalaureat, 
respectiv la examenul de evaluare națională de la finalul clasei a VIII- a !

Stimate domnule ministru,

Având în  vedere  prevederile  Legii  educației  naționale  nr.  1/  2011,  cu  modificările  și
completările  ulterioare  și  ale  Metodologiilor  subsecvente  pentru  organizarea  și
desfășurarea  examenului  național  de  bacalaureat,  respectiv  a  examenului  de  evaluare
națională de la finalul clasei a VIII- a;
Având în vedere necesitatea asigurării egalității de șanse tuturor elevilor, inclusiv a celor
cu  cerințe  educative  speciale,  vă  rugăm să  răspundeți  în  scris  și  oral  la  următoarele
întrebări:

    1. Care sunt măsurile adoptate de Ministerul Educației în vederea asigurării condițiilor
de desfășurare a acestor examene naționale pentru copiii cu cerințe educative speciale?
    2.  Ținând cont că,  în general,  participarea la  examene generează stări  emoționale
deosebite tuturor elevilor, care sunt efectele psiho-sociale scontate pentru copiii cu cerințe
educative  speciale  prin  obligativitatea  participării  acestora  la  examenele  naționale
desfășurate  în  condiții  similare  pentru  toți  elevii  (având aceleași  subiecte/  comisii  de
corectare/ bareme de corectare) ? Care credeți  că sunt consecințele asupra copiilor cu
cerințe educative speciale, la nivel psiho-individual, pe care le poate genera ierarhizarea
acestora?
    3. Având în vedere că unii dintre elevii cu cerințe educative speciale au nevoie de
însoțitor permanent, sunt dependenți de tratamente și / sau terapii și au rezistență scăzută
la efort și  stress, etc., considerați că oferiți șanse egale de reușită tuturor elevilor prin
obligativitatea participării elevilor cu cerințe educative speciale la  examenele naționale
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sau  prin  adaptarea  condițiilor  /  modalității  de  organizare  a  evaluărilor  din  cadrul
examenelor naționale la particularitățile psiho-individuale ale acestor copii?

În contextul necesității asigurării dreptului la învățătură, a asigurării egalității de șanse
tuturor elevilor  și  a  disponibilității  statului  român de a aloca locuri  bugetate destinate
elevilor cu cerințe educative speciale, vă solicităm, domnule mininistru, ca prin proiectul
Legii  educației,  să  propuneți  eliminarea  obligativității  participării  elevilor  cu  cerințe
educative  speciale  la  examenele  naționale  și  să  reglementați,  prin  acte  normative
subsecvente, modalitatea de evaluare și criteriile de ierarhizare a acestor copii.

Vă mulțumesc! 

Deputat PSD Laurențiu-Daniel Marin




