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PREZENTAREA EVENIMENTULUI: MASTERCLASS ECHITATE, INCLUZIUNE ȘI 
DIVERSITATE ÎN ȘCOALĂ 
  
Un sistem de educație performant este unul care le oferă tuturor elevilor, indiferent de familia sau locul de unde 

provin, o șansă la un viitor mai bun. Copiii vulnerabili ai României trăiesc în zone rurale sau izolate, în sărăcie 

extremă, sunt orfani sau cu părinți plecați la muncă în străinătate, se confruntă cu dizabilități și multe alte 
dificultăți. Ei au nevoie de finanțare echitabilă și incluziune, de reforme și politici care să le ofere protecția și 
educația corespunzătoare. Pe scurt, au nevoie de sprijinul nostru. 

În prima întâlnire Masterclass pe probleme de educație organizată de Banca Mondială vom discuta despre: 

 Echitate, incluziune și diversitate în școală  
 Ecosistemul educațional; cum influențează politicile publice din societate si economie 

echitatea in educație 
 Egalitate și echitate – măsuri diferite, concepte diferite 
 Gestionarea diversității și a necesităților particulare de dezvoltare  
 Educație diferențiată, planificare inversă, design universal pentru învățare 

 Incluziune - programe incluzive pentru școli incluzive  

World Bank Education Masterclass sprijină practicienii și factorii de decizie în identificarea problemelor reale care afectează 
egalitatea de șanse în educație și determină părăsirea timpurie a școlii, precum și în găsirea unor soluții specifice de abordare. 
Fiecare Masterclass include atât perspectivele factorilor de decizie în educație asupra problematicii în dezbatere, opinii de 
expert, cât și exemple concrete din practica educațională a școlilor pilot și din activitatea unor practicieni creativi. 

 

PREZENTAREA VORBITORILOR 

 
RADY SZEKELY este Secretar de stat pentru Echitate și Egalitate de Șanse în Ministerul Educației. Co-fondator al 

Școlii Finlandeze de la Sibiu, are o experiență de peste 20 de ani în educație, dintre care 15 ani în sistemul de 

educație finlandez. A fost profesor limba de engleză și limba română în Sibiu până în anul 2000 și, ulterior, 

începând cu 2003, a învățat și lucrat în Finlanda, unde a absolvit cursurile Universității din Turku. Din 2006 este 

consultant în Comisia Europeană pentru Educație și Cultură, Cultură și în domeniul Tineret și Cercetare. 

ALINA SAVA este specialist în educație, cu peste 20 de ani de experiență în proiectarea, implementarea și 

evaluarea politicilor și programelor educaționale. S-a alăturat echipei Education Global Practice a Băncii 

Mondiale în 2013, după o carieră de peste 17 ani în domeniul reformelor educaționale din România. De-a lungul 

timpului, fost implicată în conceptualizarea, proiectarea și implementarea unor proiecte care vizează o gamă 

largă de subiecte educaționale, printre care: mecanismul de avertizare timpurie pentru prevenirea părăsirii 

timpurii a școlii, îmbunătățirea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile din zonele rurale, analiza 

funcțională a învățământului profesional și tehnic, reforma învățământului superior, infrastructura educațională. 

Este absolventă de științe economice, deține un masterat în politici sociale și un MBA (Tiffin University) și este 

doctorand în științele educației la Universitatea din București. 

ANCA NEDELCU este Profesor universitar doctor în cadrul Universității din București și specialist în pedagogie, 

cu zeci de ani de experiență în educație. A urmat cursuri de specializare la Universitatea din Amsterdam, este 

formator acreditat prin programul „Advanced Training of Trainers in Europe”, derulat de Consiliul Europei și 

Comisia Europeană, și consultant educațional. Domeniile sale de interes profesional și de cercetare vizează 

problematica echității, diversității și reflexivității în educație, managementul educațional, influența vechilor și 

noilor media în educație. A coordonat numeroase proiecte de cercetare, în colaborare cu instituții precum Banca 

Mondială, UNICEF, UNESCO, Network for Education Policy Centre, Open Society Institute, Ministerul Educației, 

Centrul Educația 2000+ sau Agenția Națională pentru Romi.  

MIHAI IACOB este absolvent al Universității București, Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, unde este 

în prezent doctorand. Este specializat în consilierea carierei, utilizarea tehnologiei digitale și pedagogii inovative. 

Timp de 12 ani a lucrat în cadrul Laboratorului de Consiliere și management educațional de la Institutul de Științe 

ale Educației.   

ELENA RADU este profesor dr. Limba și literatura rromani, mediator școlar, metodist ISMB, formator mediere 

școlară și dezvoltare comunitară. Este absolventă a Universității București - limbi și literaturi străine, secția Limba 

rromani - limba română, a unui master în Management Educațional și a unui doctorat pe tema responsabilizării 

comunităților de romi și a autorităților locale prin procesul de mediere școlară. 


