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HOMESCHOOLING 

 

Homeschooling-ul este activitatea de educare a copilului de către părinți sau tutori 

profesioniști (meditatori) în locul unei educații standard în școală.  La fel ca în orice mediu 

educațional, există atât avantaje, dar și dezavantaje de luat în considerare atunci când părinții 

decid dacă educația la domiciliu este cea mai bună opțiune educațională pentru copilul lor. În 

acest material, vor fi analizate avantajele și dezavantajele fiecăruia,  beneficiile școlii la 

domiciliu,  avertismente și considerații care trebuie să fie avute în vedere, dar și modul de 

funcționare al educației la domiciliu. 

În Romania nu există cadrul legal care să permită homeschooling-ul, deși încercări 

au existat, deci cei care aleg această formă de educație trebuie să știe că o fac în afara legii. 

Ce prevede legislația privind homeschooling-ului? 

Învățământul este obligatoriu în România începând cu grupa mare a grădiniței. 

Articolul 16 din Legea educației prevede: 

(1) Învățământul general obligatoriu este de 10 clase și cuprinde învățământul primar și cel 

gimnazial. Învățământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în anul 2020.  

Articolul 173 din Legea Educației prevede:  

„(1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația 

de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru 

școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. (2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal 

care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada învățământului obligatoriu, poate fi 

sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei ori este 

obligat să presteze muncă în folosul comunității.”  

Potrivit articolului 380 din Legea Educației,  

„(1) Părintele sau persoana căreia i-a fost încredințat, potrivit legii, un minor și care, în mod 

nejustificat, îl retrage sau îl împiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile învățământului 

general obligatoriu se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.”  

Ce riscă un părinte care nu își înscrie copilul la școală sau care îl retrage de la ore? 

"Părintele sau persoana căreia i-a fost încredințat, potrivit legii, un minor și care, în mod 

nejustificat, îl retrage sau îl impiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile învățămantului 

general obligatoriu, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă", 

conform  Codului Penal (Art.377, aliniatul 1) . 
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Copiii și elevii care se integrează în acest sistem de tip homeschooling, care nu este 

autorizat să funcționeze în România, nu mai pot reveni ulterior, prin transfer, în unități de 

învățământ preuniversitar sau particular autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate. 

Școala făcută acasă este posibilă, conform legislaţiei în domeniul educaţiei, pentru 

copiii cu nevoi educaţionale speciale sau pentru cei care nu se pot deplasa din motive medicale. 

Totuşi, homeschooling-ul, în sensul de alternativă de educare a copiilor în afară sistemului 

clasic de predare, nu este reglementat în România. 

Dezavantaje ale homeschooling: 

• Poate fi dificil concentrarea părinților asupra sarcinii lor și atingerea obiectivelor 

educaționale în timp util. Profesorul-părinte ar trebui să-și stabilească obiective și / sau 

un program clar care să fie respectat, pentru a se asigura că sarcinile sunt finalizate. 

• Este important ca părinții să desemneze o zonă pentru educația la domiciliu. Vor avea 

nevoie de un loc pentru cărți și materiale, un loc liniștit de citit și un computer doar cu 

această destinație, dacă aleg învățarea online. 

• Evitarea „urmăririi” copilului poate fi dificilă. Nu vorbim despre urmărirea progresului 

educațional, ci urmărirea copilul pentru a se asigura că face exerciții la matematică pe 

computer, și nu vizionează videoclipuri pe YouTube, de exemplu. 

• Părinții trebuie să-și amintească nu numai să răspundă preferințelor și punctelor forte 

ale copilului lor, ci și să abordeze punctele slabe. Copilul dvs. poate rezista să învețe 

unele subiecte, altele îi fac plăcere, dar trebuie să vă amintiți că, deși de exemplu 

matematica este inițial dificilă, ea trebuie învățată, chiar dacă rezultă lacrimi și răbufniri. 

• Educația la domiciliu este o mare responsabilitate, deoarece părinții sunt responsabili 

pentru educația copiilor lor. Una dintre provocările cu care se confruntă mulți părinți 

deveniți educatori la domiciliu este să se întrebe dacă fac suficient pentru educația 

copiilor lor.  

• Părinții trebuie să fie pregătiți să petreacă mult timp cu copilul lor, ceea ce poate fi dificil 

și tensionant în relații, mai ales în anii adolescenței. 

• Școala la domiciliu necesită adesea timp cu planificarea, organizarea, participarea la 

activități exterioare și ținerea pasului cu munca de zi cu zi. Este un angajament care 

trebuie luat în serios pentru a avea succes. 

• Constrângerile financiare intră în joc atunci când un părinte trebuie să fie profesor cu 

normă întreagă și să renunțe la propria carieră. 
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