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Analiza modului de organizare și derulare a curriculumului la
decizia școlii (CDȘ) - Metodologie
 Cercetare calitativă – au fost organizate, în
medie, 3 focus grupuri și câte un interviu în
fiecare locație (7 județe);

DISTRIBUȚIA PE JUDEȚE A PARTICIPANȚILOR LA FOCUS GRUPURI ȘI
INTERVIURI
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 Mecanism CDȘ (cercetare cantitativă
organizată după o fază de testare în 10 unități
de învățământ) – aplicare în 91 de unități de
învățământ;
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 La cercetare au luat parte 118 unități de
învățământ, 89 de cadre didactice, 93 de elevi
de la toate ciclurile de învățământ și 40 de
părinți.
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Nevoile și problemele identificate
BARIERE ÎNTÂMPINATE ÎN DERULAREA CDȘ
Infrastructura școlară și resursele limitate

30

Lipsa de flexibilitate a CDȘ în materia transferului elevilor și notării

6

Lipsa motivației financiare pentru cadrele didactice

27

Inconsecvența sau lipsa de calitate a cadrului normativ în domeniul educației

15

Nivelul scăzut de transparență în comunicarea dintre factorii de decizie și școli

2

Gradul mare de încărcare a programei de la trunchiul comun care limitează numărul de ore și…

48

Insuficienta implicare a elevilor

19

Numărul prea mare de elevi dintr-o grupă/ clasă

23

Opiniile divergente ale părinților legate de tematicile abordate la CDȘ, notare etc.
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Cerințele birocratice legate de avizare a CDȘ
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CDȘ - programe școlare, planuri cadru și proceduri
 Planurile cadru și programele școlare sunt percepute ca
obstacole în derularea CDȘ pentru că limitează numărul de
ore de opțional;

DISTRIBUȚIA FIECĂRUI TIMP DE CDȘ DIN MEDIA
OPȚIONALELOR DERULATE
Extindere
10%

 CDȘ devine principala resursă de pregătire suplimentară
pentru aprofundarea și extinderea materiei;
 Întocmirea dosarului pentru avizarea unui CDȘ implică multă
muncă de documentare și elaborare a unei programe cu
suporturi de curs, analize de nevoi și de resurse – interesul
cadrelor didactice este destul de redus în acest sens;
 CDȘ- Instrument uzual de întregire a normei didactice;

Aprofundare
23%

Disciplină nouă
49%

Integrat
18%

CDȘ - programe școlare, planuri cadru și procedure (II)
PONDEREA OPȚIONALELOR ÎN FUNCȚIE DE INIȚIATOR ȘI
SURSA CONȚINUTULUI
Propuse de terți
1%

Propuse în școală
71%

Preluate din oferta
MEN
28%

Analiza nevoilor și consultarea elevilor și a părinților
 Școlile se bucură de libertate în procesul de identificare a
nevoilor de formare a elevilor - în multe dintre cazuri, nu
este organizat;
 Acolo unde este întreprinsă analiza nevoilor, ea se face
spontan la dirigenție și la ședințele cu părinții;
 Se înaintează propuneri punctuale sub forma unei liste din
care elevii împreună cu părinții trebuie să aleagă;
 Rezultatul este că nici elevii, nici părinții nu înțeleg rolul
CDȘ. Acesta este confundat cu disciplinele obligatorii sau cu
activitățile extracurriculare;
 Unitățile de învățământ nu pun la dispoziția elevilor și
părinților informații suplimentare înafară de titlul
opționalelor;

MODUL ÎN CARE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT EVALUEAZĂ
SPRIJINUL OFERIT DE PĂRINȚI
în foarte mare
măsură
16%

NA
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în foarte mică
măsură
13%

în mică măsură
19%
în mare măsură
27%
în măsură medie
23%

Constrângerile care însoțesc alegerea CDȘ
Nevoia de aprofundare a disciplinelor pentru
examene sau a disciplinelor din trunchiul comun,
care au o programă încărcată;
Anularea opțiunilor din lista inițială din motive de
resurse;
Plecarea sau transferul unor cadre didactice;
Numărul insuficient de elevi înscriși pentru a
permite derularea opționalului;
Sugestia diriginților făcută părinților pentru a
selecta un anumit opțional;

Tematici și competențe
 Principala problemă cu privire la conținutul CDȘ este
concilierea nevoii de pregătire pentru examene și
aprofundarea disciplinelor din trunchiul comun cu pregătirea
practică și disciplinele noi;
 În anii terminali, elevii și părinții selectează opționale care vin în
sprijinul pregătirii suplimentare pentru examenul de bacalaureat și
testarea națională;

 Așteptările elevilor cu privire la tematică sunt orientate pe
dezvoltarea abilităților practice care i-ar putea ajuta pe viitor
din punct de vedere profesional;
 Există un grad mare de superficialitate sau de inadecvare a
curriculumului în raport cu nivelul real al clasei sau cu nevoile
elevilor;

Tematici și competențe (II)
 Elevii și-ar dori să studieze educație juridică, educație financiară, acordare de prim-ajutor, educație
sexuală, jurnalism, teatru, limbi străine, comunicare interculturală, activități de orientare vocațională și
dezvoltare personală, să învețe să cânte la instrumente muzicale și să parcurgă cursuri de arte, design,
arhitectură, artă culinară.
 Optează pentru activități și conținuturi în care pot lucra în echipă și le este stimulată învățarea activă și
dezvoltarea de competențe, nu doar de cunoștințe;
 Viziunea cadrelor didactice este că, uneori, dorințele elevilor depășesc oferta pe care școala publică
românească are capacitatea să o ofere și conduc la așteptări nerealiste în ceea ce privește opționalul;

Tematici și competențe (III)
GRADUL DE ACOPERIRE A NEVOILOR EDUCAȚIONALE AȘA CUM SUNT EVALUATE DE
UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
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Metodele didactice și evaluarea la clasă
 Educație non-formală vs. parametrii conferiți de normă și încadrare;
 Există numeroase diferențe între ciclurile de învățământ;
 Elevii susțin în unanimitate că plăcerea de a studia o anumită disciplină nu este determinată de gradul de
dificultate, ci de maniera în care cadrul didactic predă și știe să se facă plăcut;
 Există o ierarhie a disciplinelor care sunt considerate „utile” și „inutile” bazată pe valorile și educația
oferită de părinți, educația de la școală, dar mai ales pe constrângerea reprezentată de examenele
naționale;
 Opționalul este privit ca o medie de 10 care contribuie la creșterea mediei anuale;
 Notarea clasică vs. eliminarea notării la CDȘ;

Resursele și logistica din spatele CDȘ
 Limitarea alegerii CDȘ este și din cauza infrastructurii școlare,
alături de problema de managementului orarelor, care nu
permit organizarea opționalelor pe grupe;
 Mulți elevi își arată interesul față de tematici CDȘ propuse celorlalte
clase din același an de învățământ, dar nu pot opta sau participa la
aceste ore, pentru că orarul nu le permite;

 Organizarea CDȘ în spații alternative implică un proces
administrativ complex de care profesorii se feresc;
 Tehnologia – impediment vs. resursă;
 Lipsa unor programme susținute de formare continua a
cadrelor didactice;
 Profesorii sunt rezervați în a se implica într-un peer learning
sau în a contribui la conținutul platformelor educaționale;

Resursele și logistica din spatele CDȘ (II)

Resurse și sprijin externe
MODUL ÎN CARE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT EVALUEAZĂ SPRIJINUL
OFERIT DE ONG-URI ȘI ALȚI POTENȚIALI PARTENERI PUBLICI ȘI
PRIVAȚI
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Evaluarea calității CDȘ și transparența informațiilor
 Evaluarea calității CDȘ la clasă este o practică marginală;
 Nu există o procedură sau vreo cerință din partea MEN sau ISJ în acest
sens;

 În situațiile în care se organizează, demersul este al
profesorilor. Aceștia aplică chestionare de evaluare a
satisfacției, nu doar la CDȘ, ci și la disciplinele obligatorii;
 Activitatea ISJ - colectează date despre opționale, prin
intermediul bazelor de date online și inspecții tematice și de
specialitate, însă rapoartele de evaluare nu sunt publicate;
 Unitățile de învățământ publică foarte rar informații despre
CDȘ pe site-ul propriu;

PROPUNERI DE POLITICI PUBLICE
• PPP 1. CDȘ – factor cheie în dobândirea competențelor și prim pas în
asigurarea unui învățământ la standarde europene
• PPP 2. Parteneriate pentru CDȘ – soluție pentru creșterea calității ofertei
educaționale a școlilor
• PPP 3. Comunicare și transparență în alegerea, implementarea și
evaluarea CDȘ

PPP 1. CDȘ – factor cheie în dobândirea competențelor și prim pas în asigurarea unui

învățământ la standarde europene

Scopul PPP.
Creșterea calității implementării curriculumului la decizia școlii, pentru a răspunde mai bine nevoilor de formare și
informare ale elevilor pe termen lung.
Obiectiv general
• Creșterea rolului CDȘ în modernizarea curriculumului școlar, adaptat la nevoile elevilor și la temele de interes la nivel
societal.
Obiective specifice
• Creșterea rolului CDȘ în actualizarea conținuturilor curriculare cu temele de interes la nivel societal și dobândirea, în
mod real, a competențelor necesare în viitoarea carieră profesională și pe tot parcursul vieții.
• Îmbunătățirea modului în care se derulează CDȘ, în materia tehnicilor de predare, astfel încât elevii să fie actori
activi ai actului de învățare.
• Reducerea gradului în care CDȘ este utilizat pentru completarea normelor didactice, în favoarea unei abordări care
pornește de la nevoile elevilor.

Descrierea opțiunilor de soluționare a problemelor identificate
Varianta 1.
• Menținerea actualei politici cu privire la CDȘ.
Varianta 2.
• Limitarea la un singur opțional pe an, pentru extindere și aprofundare, pentru disciplinele din programa
școlară obligatorie, la toate nivelurile de școlarizare, în favoarea opționalelor ca disciplină nouă.
• Crearea unui cadru de referință cu tematici pe probleme de actualitate în societate, împreună cu acele
competențe necesare a fi dobândite, pe care școala românească nu le valorifică sau le valorifică insuficient.
Varianta 3.
• Simplificarea programei școlare și a numărului de ore alocate trunchiului comun, respectiv transferul
surplusului de informații din programa școlară obligatorie, către orele de CDȘ
• Reconfigurarea curriculumului național și, implicit al CDȘ, privită ca o necesitate, deoarece în realitate, nu se
urmărește transferul de competențe dobândite în școală, în variate contexte sociale.

PPP 2. Parteneriate pentru CDȘ – soluție pentru creșterea calității ofertei
educaționale a școlilor
Obiectiv general
• Creșterea gradului de implicare a părților interesate în implementarea CDȘ la standardele
educației europene.
Obiective operaționale
• Creșterea nivelului de interacțiune și asigurarea unor canale de comunicare pentru dezvoltarea
unor parteneriate între părțile interesate și unitățile de învățământ;
• Stimularea părților interesate de a sprijini implementarea curriculumului la decizia școlii pe mai
multe filiere: transfer de know-how pe diferite de teme de interes, sponsorizări și donații de
materiale și echipamente, programe de formare pentru cadrele didactice, asigurarea unor spații
alternative pentru derularea CDȘ etc.
• Creșterea capacității unităților de învățământ de a accesa surse alternative de finanțare, în
contextul nivelului mai mare de autonomie pe care acestea le dobândesc.

Descrierea opțiunilor de soluționare a problemelor identificate
Varianta 1.
• Menținerea actualei politici cu privire la CDȘ
Varianta 2.
• Crearea și extinderea unei rețele de parteneriate naționale la nivel local, între unitățile de învățământ
și factorii interesați pentru derularea CDȘ.
• Prin intermediul parteneriatelor,
- Instituțiile și organizațiile private pot susține CDȘ prin experți invitați la ore, ateliere și
cursuri pentru cadrele didactice, pe temele de interes care pot fi abordate la CDȘ.
-Derularea orelor de CDȘ s-ar putea realiza prin punerea la dispoziție gratuit a unor spații
alternative, precum, companii, muzee, teatre, etc.
- Școlile ar putea crește nivelul creativității, prin sponsorizări și donații de echipamente,
materiale, recuzită.

PPP 3. Comunicare și transparență în alegerea, implementarea și evaluarea

CDȘ

Obiectiv general
• Îmbunătățirea modului în care unitățile de învățământ comunică informații și detalii elevilor și
părinților, prin toate canalele, cu privire la CDȘ.
Obiective operaționale
• Îmbunătățirea comunicării dintre elevii și profesori ,în procesul de propunere și consultare pe
marginea CDȘ.
• Creșterea gradului de transparență a unităților de învățământ cu privire la oferta CDȘ.
• Uniformizarea și îmbunătățirea modului de comunicare și prezentare a datelor cu privire la CDȘ
de inspectoratele școlare județene.

Descrierea opțiunilor de soluționare a problemelor identificate
Varianta 1
• Menținerea actualei politici cu privire la CDȘ
Varianta 2
• Dezvoltarea unui standard de comunicare și publicare a informațiilor cu privire la CDȘ pentru unitățile de
învățământ și inspectoratele școlare județene.
Prin această variantă, se urmărește:
- Prezentarea ofertei CDȘ împreună cu o descriere a temelor abordate, a modalității de notare
și a competențelor care urmează a fi dobândite;
- Publicarea pe website-ul școlii a ofertei CDȘ aflată în derulare în anul școlar în curs, respectiv
a unei descrieri a CDȘ și a calendarului școlii în ceea ce privește analiza nevoilor și înscrierea la un opțional ;
- Aplicarea unor chestionare de evaluare a satisfacției cu privire la CDȘ la finalul anului școlar,
care să fie completată de elevi și semnată de părinți.

