Propuneri de politici publice
CDȘ – factor cheie în dobândirea competențelor și prim pas în asigurarea unui învățământ la standarde europene
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Secțiunea 1 Argumente pentru inițierea propunerii de politică publică
1.1.

Definirea
problemei:
a. cauze și efecte
b. măsura în care
aceasta afectează
diferiți actori
c. implicațiile pe care
lipsa de acțiune în
domeniu le are

CDȘ are un mare potențial da a conduce la creșterea calității ofertei educaționale în școala românească în mai multe maniere.
În primul rând, oferă oportunitatea elevilor de a studia teme și subiecte de actualitate, în al doilea rând, oferă libertatea
profesorilor de a utiliza metode non-formale și instrumente didactice noi, care să contribuie la o mai bună capacitare a elevilor,
în al treilea rând, poate constitui un avantaj competitiv pentru fiecare unitate de învățământ dacă la nivelul acestora sunt
stabilite opționale într-un domeniu și, astfel, s-ar putea diferenția de celelalte prin oferta educațională. În raport cu oferta
generală pe care învățământul românesc o pune la dispoziție, curriculumul la decizia școlii (CDȘ) nu este privit ca o „realitate
educațională” care este implementată conform așteptărilor elevilor și părinților. În teorie, opționalul trebuie să cointereseze
elevii prin libertatea pe care o oferă școlilor de a propune propriul curriculum și să ofere elevilor posibilitatea de a alege din
mai multe variante pe aceea care răspunde cel mai bine nevoilor lor de formare. În realitate, CDȘ îndeplinește două funcții
pragmatice care nu contribuie neapărat la pregătirea elevilor pe termen lung. În primul rând, CDȘ este folosit pentru a substitui
o oră de pregătire individuală pentru disciplinele obligatorii la care profesorul decide că este nevoie de aprofundare și cele
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d. date statistice care
susţin definirea
problemei

incluse în examenele naționale. În al doilea rând, există situații în care CDȘ nu acoperă niște nevoi educaționale concrete, ci
este folosit pentru întregirea normelor didactice și deci conținutul este, mai degrabă, proiectat astfel încât să fie accesibil
profesorilor care au nevoie de întregirea normei. Există un ansamblu de probleme și cauze care fac imposibilă analiza CDȘ în
afara sistemului educațional în ansamblu, dar care transformă un instrument care ar putea fi performant la nivelul școlii
românești, într-o povară pentru toate categoriile de actori educaționali: elevi, profesori, părinți și chiar părți interesate.
Programele școlare și problemele de sistem
În prezent, numărul de ore alocate curriculumului la decizia școlii variază conform planurilor cadru până la 7 ore pe săptămână,
însă multe dintre aceste ore nu sunt percepute ca opțional, ci sunt, de multe ori, confundate cu disciplinele „normale”/
obligatorii după cum le descriu elevii, tocmai din cauza modului teoretic, rigid și formal în care este pus de foarte multe ori în
practică. La învățământul primar, planurile cadru prevăd maxim o oră alocată pentru CDȘ. Potrivit planurilor cadru pentru
învățământul gimnazial, elevii pot opta pentru între 1 și 3 cursuri opționale (clasele V-VII) și între 1 și 4 cursuri opționale
pentru elevii de clasa a VIII-a, din care un opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare era obligatoriu până în 2018.
Planurile cadru pentru învățământul gimnazial vocațional, stipulează că elevii pot opta pentru 2, maxim 3 ore de cursuri
opționale, din care un opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare, care din anul 2018 devine non-obligatoriu.
Planurile cadru de învățământ pentru ciclul inferior al liceului (clasele IX, X), filiera teoretică prevăd între 1 și 2 discipline
opționale, iar la liceele vocaționale sunt prevăzute maxim 2 discipline opționale, cu precizarea că la aceste licee, orele se alocă
pentru educația de specialitate. În planurilor cadru pentru ciclul superior al liceului (clasele XI și XII), filiera teoretică, CDȘ
are alocate maxim 7 ore. Pentru liceele vocaționale, ciclul superior, sunt alocate maxim 6 ore pentru CDȘ care, în funcție de
specializare, se direcționează către disciplinele de specialitate.
Ministerul Educației Naționale pune la dispoziția școlilor o ofertă națională pe diferite tematici adresate tuturor ciclurilor de
învățământ. Astfel, școlile, prin intermediul cadrelor didactice, pot opta pentru opționale precum: Educație pentru sănătate
(pentru clasele I-XII), Creează-ți mediul (pentru clasele V-VIII), Educație ecologică și de protecția mediului (pentru clasele
V-VII), Lectura și abilitățile de viață (pentru clasele V-VIII), Matematică și științe în societatea cunoașterii (pentru
învățământul primar și gimnazial) etc.
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Planurile cadru și programele școlare sunt percepute ca obstacole în derularea CDȘ pentru că limitează numărul de ore de
opțional. În cazul disciplinelor incluse în testarea națională și examenul de bacalaureat, CDȘ devine principala resursă de
pregătire suplimentară pentru aprofundarea și extinderea materiei. În condițiile în care doar 1 din 2 opționale este un obiect
diferit de studiu, elevii confundă adesea CDȘ cu materiile obligatorii. În schimb, elevii petrec mai mult timp la școală
implicându-se în activități extra-curriculare pentru a compensa lipsa unor discipline practice și a unor teme de interes cu care
ei se confruntă în viața de zi cu zi. Problemele sistemice sunt puse pe seama lipsei de coerență și fragmentarismului politicilor
educaționale care afectează curriculumul și implicit CDȘ. Sub imperiul provocărilor societale, așteptările din partea elevilor
și uneori a părinților sunt ca o parte din educație care îi aparținea familiei, în mod tradițional, să fie preluată de școală, însă
școala românească nu este pregătită să răspundă complet nevoilor de pregătire și calificare pentru piața muncii, cu atât mai
puțin, nevoilor de dezvoltare emoțională și personală.
Completarea normelor didactice
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, astfel încât CDȘ ca disciplină nouă devine neatractiv pentru mulți dintre profesorii care
nu trebuie să își completeze norma didactică. Astfel, acesta devine un instrument uzual care ajută la întregirea normei acelor
profesori care nu au numărul suficient de ore alocate activității didactice. Această perspectivă schimbă complet orice așteptare
că opționalele sunt gândite și create pentru a răspunde nevoilor de formare și dezvoltare ale elevilor, ci din contră, sunt create
la nivelul școlii pentru a fi accesibile cadrelor didactice. Împărțirea orelor pentru fiecare profesor titular depinde de numărul
elevilor din școală, astfel încât scăderea acestui număr echivalează cu pierderea unor ore care fac imposibilă întregirea normei.
Pentru a evita astfel de situații, alocarea orelor și încadrările cadrelor didactice sunt realizate de conducerea școlii fără
implicarea profesorilor, după cum ei înșiși au atras atenția asupra acestui aspect în timpul activităților de cercetare din proiectul
EDUPOL. În situațiile în care opționalul, nu numai că nu poate răspunde nevoilor elevilor, dar devine evident faptul că acesta
este legat de anumite discipline accesibile cadrelor didactice, procesul de consultare și alegere din partea elevilor și părinților
rămâne doar o formalitate.
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Conținuturile abordate la CDȘ și dobândirea competențelor
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. Există totuși un consens între elevi, părinți și cadrele
didactice cu privire la conținutul CDȘ pentru clasele terminale, când toate categoriile selectează opționale care vin în sprijinul
pregătirii suplimentare pentru examenul de bacalaureat și testarea națională. Dincolo de opționalele care aprofundează
conținuturi ale disciplinelor de examen, așteptările elevilor cu privire la tematică sunt orientate pe dezvoltarea abilităților
practice, așadar, sunt mai puțin preocupați de conținutul informațional efectiv, cât de rezultatele punctuale și competențele pe
care le deprind. O altă observație recurentă vizavide conținutul opționalului este gradul de superficialitate sau de inadecvare a
curriculumului în raport cu nivelul real al clasei sau cu nevoile elevilor. Un motiv ar fi faptul că, în prezent, elevii observă
lipsa de adaptabilitate a școlii românești la cerințele din piața muncii, și de aceea urmăresc să studieze numai conținuturi cu
aplicabilitate practică și nu teoretice sau estetice.
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. Totodată, optează pentru activități și
conținuturi în care pot lucra în echipă și le este stimulată învățarea experimentală. 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. Faptul că nu există un consens între așteptările actorilor educaționali derivă din experiența și
modul în care fiecare proiectează „Opționalul”.
. Problema fundamentală pe care atingerea competențelor o ridică este că școala românească asigură atingerea doar a primului
nivel de pregătire în obținerea unei competențe, anume dobândirea cunoștințelor, orientarea pe deprinderi și atitudini fiind
insuficient regăsită în școlile românești. În contextul în care disciplinele din trunchiul comun împreună cu programa nu reușesc
să vină în întâmpinarea nevoilor elevilor, așteptările se orientează către disciplinele opționale. Curriculum la decizia școlii este
o oportunitate, nu numai pentru faptul că școlile pot veni cu o ofertă educațională care să le diferențieze, ci mai ales că, prin
opționale, școala are posibilitatea de a acoperi, chiar dacă în mică măsură, din vulnerabilitățile disciplinelor obligatori în
materia dezvoltării competențelor.
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Metodele didactice
Cu privire la relația dintre elevi și profesori nu a fost reclamat doar un conflict între generații, ci și o lipsă de adaptare a
profesorilor la noile generații de copii care sunt mai greu de capacitat după vechile metode didactice. În ceea ce privește CDȘ,
dincolo de a fi privit de elevi cu superficialitate sau ca pe o altă medie de 10, sentimentul cadrelor didactice este de neadaptare.
De aici derivă provocarea profesorilor de a-și regândi în întregime abordarea, astfel încât să cointereseze elevul la școală.
Există cadre didactice care se implică în propunerea CDȘ-urilor, alegerea metodelor moderne de predare, adaptarea profilul
clasei, implicarea în activități extra-curriculare, dar există și foarte multe cadre didactice care își desfășoară activitatea în
parametrii conferiți de normă și încadrare. Aceste diferențe sunt cel mai ușor resimțite de elevi. De altfel, printre elevi există
unanimitate în a afirma că plăcerea acestora 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. Mai mult decât atât, o parte semnificativă a elevilor participanți
la cercetare au subliniat nevoia de a fi pragmatici cu privire la metodele de predare, cele activ-participative fiind privite ca
insuficiente și incompatibile cu tipul disciplinelor pe care le studiază și constrângerile impuse de școală. La nivelul percepției
elevilor 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. Astfel, în alegerea pregătirii lor,
elevii nu par să aibă în vedere o viitoare profesie care le-ar plăcea, ci exclusiv trecerea examenului național de la clasa a VIIIa și, mai ales, a examenului de bacalaureat.
Opiniile cu privire la metodele de predare-învățare utilizate la disciplinele opționale depășesc discuțiile despre orice opțional,
extinzându-se la o dezbatere despre metodele didactice utilizate și la disciplinele obligatorii. Metodele de predare-învățare
sunt de regulă proiectate în funcție de scopul și conținutul disciplinei, așadar, există o mai mică posibilitate de a utiliza metode
activ-participative și tehnici de educație non-formală la opționalele de aprofundare a disciplinelor din trunchiul comun și la
cele de pregătire pentru examenele naționale pentru că s-a înrădăcinat ideea că „nu trebuie să îți placă ce este obligatoriu”.
Există și alte constrângeri - la ciclurile de învățământ gimnazial și liceal, probabilitatea este ca aceste metode să fie mai puțin
utilizate decât la ciclul primar unde există o înțelegere mai mare față de adaptarea elevilor la climatul din școală.
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Rezultatele cercetării
Informațiile și datele care stau la baza definirii problemei, a cauzelor și efectelor ei au reieșit ca urmare a unei cercetări derulate
la nivel național, la care au luat parte 118 unități de învățământ, 89 de cadre didactice, 93 de elevi de la toate ciclurile de
învățământ și 40 de părinți. Datele prezentate mai jos se bazează pe răspunsurile venite din partea a 91 de unități de învățământ
participante la monitorizarea „Mecanism CDȘ”.

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

Disciplină
nouă
49%

Aprofundare
23%

Extindere

Aprofundare
Integrat
Disciplină nouă

Integrat
18%

În cele 91 de unități de învățământ care au răspuns la
chestionar au fost derulate, în 2017-2018, 1098 de
opționale, ceea ce echivalează unei medii de 12.2
opționale în fiecare dintre aceste unități.
Aprofundarea reprezintă scopul a 23% dintre
opționale și echivalează cu un număr total de 243,
respectiv o medie de 2.7 opționale per unitate de
învățământ. Opționalele de extindere a materiei
constituie 10% din totalul lor, respectiv 101 din
totalul opționalelor și o medie de 1.1 per unitate de
învățământ. Conținutul integrat și trans-disciplinar
constituie scopul a 18% dintre opționale, echivalând
unui număr de 187 de opționale din total și unei medii
de 2.07. Așadar, ponderea opționalelor ca disciplină
nouă este de puțin sub 50%, reprezentând o medie de
5.65 opționale în fiecare unitate de învățământ și un
total de 509.
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PONDEREA OPȚIONALELOR ÎN FUNCȚIE
DE INIȚIATOR ȘI SURSA CONȚINUTULUI
Propuse de
terți
1%

Preluate din
oferta MEN
28%

Preluate din oferta
MEN

Propuse în școală

În ceea ce privește completarea normelor didactice,
cercetarea a indicat că aproape 29% dintre opționale
au ca scop întregirea normei didactice, ceea ce
înseamnă că dintr-o medie de 12.2 opționale/ unitate
de învățământ, 4 opționale răspund, în primul rând,
nevoilor cadrelor didactice, iar mai apoi, nevoilor
elevilor. În 48 dintre cele 91 de unități de învățământ
profesorii au identificat gradul mare de încărcare a
programei școlare de la trunchiul comun ca fiind
principala barieră în derularea curriculumului la
decizia școlii.

Propuse de terți

Propuse în
școală
71%

Interesul relativ redus al școlilor față de oferta
Ministerului Educației reiese din aplicarea
mecanismului CDȘ. Din numărul mediu de opționale
derulate în cele 91 de unități de învățământ, respectiv 12.2, o treime sunt opționale a căror programă face parte din oferta
generală pe care Ministerul Educației Naționale o pune la dispoziția școlilor. Cele mai multe dintre ideile de opționale, în
medie 8 CDȘ în fiecare unitate de învățământ participantă la cercetare, sunt documentate și dezvoltate de cadrele didactice,
fiind depuse pentru avizare la inspectoratele școlare județene.

1.2.

Grupuri afectate

Direct: elevi și cadre didactice: elevi, comisiile de specialitate și cadre didactice care derulează CDȘ în unitățile de
învățământ cu profil teoretic.
Indirect: instituții cu atribuții în educație (Ministerul Educației Naționale, inspectoratele școlare județene , Institutul de
Științe ale Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar) comunități locale și părți
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interesate: părinți, sindicate și asociații din învățământ, organizații neguvernamentale și operatori economici care derulează
programe de educație etc.
Secțiunea a 2-a: Scopul și obiectivele propunerii de politică publică
 Creșterea calității implementării curriculumului la decizia școlii pentru a răspunde mai bine nevoilor de formare și
2.1.
Scopul propunerii de
informare ale elevilor pe termen lung, în conformitate cu standardele europene.
politică publică
2.2.

Obiectivele generale/
specifice/
operaționale ale
propunerii de
politică publică

Obiectiv general
 Creșterea rolului CDȘ în modernizarea curriculumului școlar, adaptat la nevoile elevilor și temelor de interes la nivel
societal.
Obiective specifice




Creșterea rolului CDȘ în actualizarea conținuturilor curriculare cu temele de interes la nivel societal pentru
dobândirea competențelor necesare în viitoarea carieră profesională și pe tot parcursul vieții;
Creșterea rolului părților interesate de a contribui la modernizarea și eficientizarea CDȘ;
Reducerea gradului în care CDȘ este utilizat pentru completarea normelor didactice, în favoarea unei abordări
orientate pe nevoile elevilor

Secțiunea a 3-a Descrierea opțiunilor de soluționare a problemelor identificate
Varianta 1 – Menținerea actualei politici cu privire la Varianta 2 presupune următoarele măsuri:
CDȘ
1. Limitarea la un singur opțional pe an, dedicat
extinderii și aprofundării disciplinelor din
programa școlară obligatorie. La ciclul liceal

Varianta 3 - presupune reorganizarea sistemului
de învățământ pentru liceu, filiera teoretică pe
tipar modular cu grade diferite de dificultate
pentru fiecare disciplină. Stabilirea unui
standard minimal pentru finalizarea fiecărui an
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superior unde numărul de CDȘ posibil este de 7
Această opțiune prevede absența intervenției. respectiv la ciclul gimnazial, unde numărul CDȘ
Menținerea acestei opțiuni nu rezolvă problemele poate ajunge până la 4 ore, nu va fi depășit un
identificate în timpul cercetării.
opțional de aprofundare/extindere pe an în
favoarea opționalelor ca disciplină nouă și
Potrivit Raportului de consultare publică privind integrată (interdisciplinar). La ciclul primar, unde
propunerile de plan-cadru pentru liceu, filiera teoretică, numărul de opționale este de maximum 1 pe
realizat de ISE în luna martie 2018, libertatea elevului semestru, acesta va fi alocat obligatoriu unui
de a alege este limitată de deciziile unor structuri opțional ca disciplină nouă.
instituționale, de procesul de avizare în cadrul ISJ și de
modul de organizare și de formare a cadrelor didactice. Implementarea pe acest tipar a orelor de CDȘ ar
Interesul pentru completarea unor norme timpul limitat duce la o corelare mai eficientă a resurselor
avut la dispoziție conduc la discontinuități în aplicarea școlilor cu dorințele și interesele elevilor prin
opționalelor și la o calitate discutabilă a acestora.1 În diferențierea ofertei. CDȘ poate prelua, astfel, din
prezent, numărul de discipline opționale CDȘ variază sarcina activităților extracurriculare, care în
până la 7 de la clasa I-îi și până la clasa a XII-a, la școala prezent extinde timpul petrecut de elevi în școală,
primară existând posibilitatea de a nu avea nici un dar mai ales, oferă acces inegal elevilor la
opțional. Conform planurilor cadru, până în 2018, la conținuturi și proiecte.
ciclul gimnazial, o oră pe săptămână era alocată unui
CDȘ integrat, această obligație fiind ulterior eliminată. 2. Crearea unui cadru de referință (o grilă) cu
O treime din opționalele derulate sunt preluate din oferta tematici pe probleme de actualitate în societate,
pusă la dispoziție de MEN. Ponderea CDȘ ca disciplină împreună cu acele competențe care corespund
nouă, care ar putea familiariza elevii cu probleme și tematicilor și sunt necesare pentru formarea
tematici de mare importanță în dezvoltarea lor ca viitori elevilor, dar pe care școala românească nu le
adulți și angajați, constituie jumătate din numărul total. valorifică sau le valorifică insuficient în prezent
Chiar și așa, un opțional ca disciplină nouă nu (antreprenoriat, educație și responsabilitate
garantează orientarea asupra nevoilor elevilor, ci socială și civică, exprimare culturală etc.). Grila
1

https://www.edu.ro/sites/default/files/Raport_consultare_plan-cadru_liceu_4aprilie_0.pdf

de învățământ, la care să se adauge discipline
opționale.
Odată cu simplificarea programei școlare și a
numărului de ore alocate trunchiului comun la
disciplinele obligatorii, transferul surplusului de
informații se va face către curriculum diferențiat
care va prelua din caracteristicile CDȘ. CD va fi
gândit pe modelul din liceele vocaționale unde
numărul de ore din trunchiul comun este mai mic
și compensat prin acest curriculum diferențiat, la
care se adaugă ore de curriculum la decizia
școlii(discipline noi și integrate). Față de acest
model din urmă, varianta presupune creșterea
numărului de ore alocate curriculumului
diferențiat și organizarea lui pe grade de
dificultate(care să implice aprofundarea,
extinderea
și
interdisciplinaritatea
conținuturilor). Totodată, va funcționa asemenea
unui CDȘ, elevii și părinții având posibilitatea de
a opta pentru nivelul de aprofundare a fiecărei
discipline din CD.
În schimb, CDȘ va rămâne cu orele disponibile
în urma realocării conținuturilor către CD, dar nu
mai puțin de 3 discipline în fiecare an școlar, iar
aceste ore vor fi alocate exclusiv tematicilor și
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întregirea normei didactice unde este cazul. Lipsa
programelor de pregătire inițială și continuă a cadrelor
didactice pentru a putea preda conținuturi noi în maniere
creative contribuie și ea la scăderea calității
opționalului.

nu va avea un caracter obligatoriu pentru CDȘ ca
disciplină nouă și integrată, dar poate constitui un
reper pentru unitățile de învățământ. În plus, grila
nu va cuprinde o programă, ci doar bibliografie
orientativă pentru fiecare temă în parte, lăsând
astfel libertatea profesorului de a-și alge propria
abordare la clasă. Cu privire la cadrul de
competențe asociate conținuturilor propuse, se va
ține cont de cadrul european al competențelor.
Totodată, se va porni și de la obiectivele specifice
de învățare pentru dezvoltare durabilă (ODD) și
de la competențele cheie pentru sustenabilitate.
Potrivit recomandărilor făcute de Parlamentul și
Consiliul Uniunii Europene din 18 decembrie
2006, predarea și învățarea competențelor–cheie
trebuie incluse în strategiile de învățare pe tot
parcursul vieții. Pentru crearea unei grile de
conținuturi pentru CDȘ și competențe dezirabile,
Va fi încurajată propunerea și alegerea
opționalelor concepute pornind de la nevoile și
oportunitățile la nivel local (context istoric,
meșteșuguri, locuri notabile, specialiști și
personalități, tradiții etc), ca alternativă la grila
orientativă de tematici și competențe elaborată
2. Crearea unor platforme de cooperare în
domeniul educației care să fie gestionată de
Ministerul Educației Naționale și care să implice
toate părțile interesate (instituții, reprezentanți ai

conținuturilor noi. Elevii și părinții, astfel, pot
opta pentru aprofundarea disciplinelor dintr-un
anumit domeniu, cum ar fi cel al științelor
sociale, matematicii și informaticii sau artelor și
pot suplimenta pregătirea cu opționale care
introduc tematici din același spectru al
specializării, dar conținuturi noi și aplicate.

Riscuri







Implică o serie de costuri mari pentru
implementare și mai mult timp;
Presupune modificări substanțiale în
cadrul de reglementare în domeniul
educației: legislație, programe, planuri
cadru, redefinirea normelor didactice,
examenului de bacalaureat etc.;
Implică analiza prealabilă în profunzime
a învățământului românesc pentru a i se
demonstra fezabilitatea și necesită studii
de impact;
Presupune și alte activități de pregătire,
precum instruirea cadrelor didactice, a
personalului administrativ din unitățile
de învățământ, respectiv reorganizarea
unităților de învățământ.
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elevilor, părinților, profesorilor, ONG-uri, etc).
Scopul platformei ar fi acela de a consulta părțile Beneficii
interesate cu privire la demersurile pregătite de
 Implică o reformă substanțială a
MEN și ISE, precum și prezentarea ideilor,
sistemului de învățământ după un model
propunerilor venite din partea altor instituții și
promovat la nivel internațional.
părți interesate care au impact direct sau indirect
asupra sistemului de educație.
 Presupune mai mult decât soluționarea
problemelor legate de CDȘ, putând
Riscuri
conduce la soluționarea mai multor
vulnerabilități ale sistemului de
 Nu contribuie decât minimal la
învățământ în ansamblu.
soluționarea celorlalte probleme din
învățământul românesc.
Beneficii






Costuri reduse de implementare;
Timpul depunere în aplicare este redus și
cu un minim de modificări la nivelul
cadrului de reglementare;
Contribuie la îmbunătățirea efectivă a
opționalului
pentru
că
limitează
posibilitatea aprofundării și extinderii
materiei obligatorii, în schimb permite
introducerea de noi discipline care să
răspundă nevoilor concrete de pregătire a
elevilor pe termen lung.
Permite introducerea de noi teme
inovative care pot racorda învățământul
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românesc la trendul european și permite
abordarea
interdisciplinară
a
conținuturilor.
Facilitează consultarea cu părțile
interesate și cooperarea pentru adoptarea
unor măsuri coerente în domeniul
educației care să fie asumate de toate
părțile.
Nu necesită studii aprofundate de impact.

Secțiunea a 4-a Identificarea și evaluarea impactului
4.1

Impactul economic și asupra mediului de afaceri

Neadaptarea sistemului românesc de educație la
standardele europene în privința conținuturilor studiate
și a tehnicilor de predare pentru a asigura dobândirea în
mod real a competențelor duce într-un final la absolvenți
nepregătiți pentru piața muncii.
Necorelarea ofertei educaționale cu cererea actuală de
pe piața muncii a contribuit la apariția mai multor
fenomene: nu număr mic de specialiști pentru profilul
locurilor de muncă disponibile pe piață, supracalificarea absolvenților de studii superioare care își
găsesc un loc de muncă în alt domeniu sau pe posturi
pentru care se solicită un nivel mai redus de pregătire,
„devalorizarea diplomelor” și chiar migrația pentru
urmarea unei cariere în domeniul specializării, în

Prin limitarea numărului de opționale care să
aprofundeze și să extindă disciplinele obligatorii
și teoretice și crearea unei grile de tematici și
competențe este stimulată abordarea la CDȘ a
unor conținuturi cu beneficii punctuale în viața de
zi cu zi și în viitoarea carieră profesională. Astfel,
este redusă și presiunea de pe elevi care
acumulează aceste competențe în programele
extra-curriculare implementate separat de
programa școlară foarte încărcată. Prin preluarea
unei părți din aceste sarcini de către CDȘ,
tematicile și competențele dobândite în
programele extra-curriculare pot fi popularizate în
rândul tuturor elevilor.

Decongestionarea curriculumului înseamnă
reducerea numărului de ore alocate disciplinelor
obligatorii și compensarea lor prin ore de CD și
CDȘ specializate profilului pentru care a optat
elevul.
Specializarea elevilor prin intermediul orelor de
CD și CDȘ ar însemna și un prim pas în
adaptarea școlii la cerințele pieței muncii. În
cadrul orelor de CDȘ, elevii pot beneficia de
programe de educație financiară, antreprenoriat,
leadership care, în prezent, sunt explorate cu
precădere prin activități extracurriculare.
Competențele economice și financiare, precum
și cele antreprenoriale vor ajuta tinerii, nu doar
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condiții de muncă superioare și cu remunerații
substanțial mai mari. Un studiu internațional al
European Forum Alpbach, realizat în anul 2014, arată că
România se află în topul țărilor care au exportat
specialiști formați în țară, în sistemul educațional
românesc2.
Absolvenții liceelor care nu urmează o facultate sau nu
își găsesc imediat locuri de muncă devin șomeri și chiar
asistați social. Angajatorii menționează lipsa
competențelor specifice și a experienței ca fiind o
adevărată barieră în calea angajării tinerilor. Potrivit
Raportului pentru Dezvoltare Globală 2018, întocmit de
Banca Mondială (BM), angajatorii români cred că
actualii angajați, absolvenți care intră pe piața forței de
muncă din timpul și după finalizarea liceului, nu dețin
competențe soci-emoționale cheie (motivație, lucru în
echipă, responsabilitate etc). CDȘ poate reprezenta o
oportunitate pentru a compensa pentru vulnerabilitățile
prezente la nivelul trunchiului comun, dar pe care
unitățile de învățământ nu o fructifică suficient.

În cadrul orelor de CDȘ, elevii beneficiază de
programe de educație financiară, antreprenoriat,
leadership care, în prezent, sunt explorate cu
precădere prin activități extra-curriculare. Acestea
sunt în măsură să aducă școala românească mai
aproape de economia reală, dezvoltând
competențe şi abilități, prin activități practice.
Competențele economice și financiare, precum și
cele de antreprenoriat îi ajută pe tinerii angajați, la
viitoarele locuri de muncă, dar constituie și bazele
pentru ca aceștia să-și înceapă și să administreze
cu succes propriile afaceri.
Prin intermediul platformelor de cooperare în
domeniul educației va fi facilitată comunicarea cu
părțile interesate, inclusiv din mediul de afaceri,
care pot contribui cu idei și feedback pentru
completarea grilei de teme și competențe în
domeniul CDȘ, dar și în domeniul educațional în
ansamblu, astfel încât școala să fie mai racordată
la nevoile din piață.

la viitoarele locuri de muncă, dar constituie
bazele pentru ca aceștia să-și înceapă și să
administreze cu succes propriile afaceri.
Din punct de vedere al impactului economic,
implementarea acestei opțiuni de politică publică
nu aduce sarcini administrative asupra
comunității de afaceri.

În prezent, ne confruntăm cu o rată mare a
analfabetismului funcțional. Media europeană a
analfabetismului funcțional este de 20%, iar în 2020, se
dorește reducerea la 15%. România ocupă ultimul loc
2

https://www.alpbach.org/en/session/breakout-session-08-brain-drain-brain-gain-wirtschaftliche-potenziale-von-migration-in-europa-gestern-und-heute/, consultat la
10.01.2019
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din UE la acest capitol, iar la nivelul continentului
european, se găsește pe locul al doilea, fiind depășită
doar de Albania. Acest scor are impact asupra modului
în care viitorii absolvenți înțeleg activitatea pe care o
desfășoară la locul de muncă și pot pune în practică
cunoștințele dobândite de-a lungul anilor de pregătire în
școală.
Sistemul educațional se confruntă și cu abandonul școlar
al elevilor. Investiția în educație pentru fiecare elev care
părăsește sistemul educațional, este fără finalitate, ceea
ce presupune pierderi în toate sectoarele sistemului
economic
Abandonului școlar și șomajului în rândul tinerilor
absolvenți de liceu care nu urmează studii superioare i
se alătură și pierderile generate de plecarea elevilor
pregătiți la studii în străinătate și a absolvenților de
studii superioare, în căutarea unui loc de muncă. Acesta
din urmă scade performanța economică pentru că
sistemul pierde viitori antreprenori și specialiști care pot
contribui prin inovație și calitatea muncii.
4.2.

14

Impactul bugetar și financiar

Nivelul scăzut de dezvoltare a României, are ca efect În privința impactului bugetar, implementarea
limitarea investițiilor în sectorul educațional, diminuând acestei variante nu presupune costuri substanțiale
calitatea și productivitatea muncii.
și poate fi realizată prin intermediul proiectelor

Implementarea acestei opțiuni implică mai
multe serii de costuri printre care costuri pentru:


Realizarea studiului de impact

finanțare europeană, astfel încât să fie acoperite
Potrivit Ministerului Finanțelor, MEN a avut în 2018 un cheltuieli cu:
buget de 27 de miliarde de lei, aproximativ cu 19,68 %
mai mult decât în 20173. În 2018, pentru finanțarea
 Experți MEN, ISE și independenți
învățământului s-a alocat 2,98 % din PIB, deși la
cooptați pentru realizarea grilei de
începutul anului a fost calculat un procent de 3.1 din
tematici și competențe împreună cu
PIB. Această alocare se află la jumătate față de cele
anexele (resurse bibliografice).
prevăzute de Legea educației naționale nr 1/ 2011, care
prevede la art. 8 că „pentru finanțarea educației
 Crearea unor platforme cooperare în
naționale se alocă anual din bugetul de stat și din
domeniu educației cu părțile interesate în
bugetele autorităților publice locale minimum 6% din
care să fie puse în consultare și amendate
produsul intern brut al anului respectiv”. În perioada
grila și anexele, dincolo de procesul de
2013-2016, finanțarea învățământului preuniversitar s-a
consultare publică (nu implică costuri
situat între 1,93% din PIB, în anul 2013, și 2,20 % din
suplimentare de personal și spațiu, ci
PIB, în anul 2015. MEN anunța că în 2018, costul
doar costuri cu materiale de prezentare/
standard pentru fiecare elev urma să crească la 4.413 lei
mape și protocol).
pe an de la 3740 lei. Costul standard pentru fiecare elev
include:cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
 Modificarea planurilor cadrul cu o
și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege,
mențiune despre limitarea orelor de CDȘ
precum și contribuțiile aferente acestora. De asemenea,
pentru aprofundare și extindere în
anunța creșterea de la 330 de lei la 355 de lei/ elev a
favoarea unui CDȘ ca disciplină nouă și
alocării pentru pregătirea profesională, cheltuielile cu
integrată.
evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile
prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii”4.

3







Formarea cadrelor didactice,
managementului unităților de
învățământ și personalului
administrativ;
Modificarea cadrului e reglementare:
legii educației naționale, planurile
cadru, programele școlare.
Redefinirea curriculumului și a
normelor didactice.
Reorganizarea logistică a claselor și a
spațiilor din licee.

http://www.mfinante.ro/pagina.html;jsessionid=g5dlWpBewoASNasqHOZGlRijqvBTKyETKI_-jI9x.slave2:server23?categoriebunuri=legea-bugetului-de-stat-pe-anul2018&pagina=domenii&menu=Buget, consultat la 09.01.2019
4
https://www.edu.ro/sites/default/files/HG%20aprobare%20norme%20metodologice%20cost%20standard%202017.pdf
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Potrivit unei analize realizată de OCDE cu privire la
finanțarea sistemului de educație și remunerația cadrelor
didactice în mai multe state, salariile medii brute din
sectorul educațional, în state precum Ungaria, Polonia,
Cehia, Slovacia, Grecia și Bulgaria, se situează între 462
euro (Bulgaria) și 1.486 euro (Grecia)5. Prin raportare la
aceste date statistice, în România, salariul mediu în
educație este la valoarea de 620 euro/lunar, fiind
aproape de coada clasamentului. Salariile profesorilor
români, la începutul lunii martie 2018 se situau (în
funcție de vechime, gradul didactic ) între 3.197 lei și
5.992, în cazul profesorilor cu studii superioare, grad 16.
16
4.3.

Impactul social

O recomandare a Băncii Mondiale pentru România se
referă la atragerea şi menținerea celor mai buni în cariera
didactică, o asemenea măsură putând contribui la
educarea mai eficientă în spiritul cunoștințelor,
atitudinilor şi competențelor pentru toți elevii, inclusiv
pentru cei marginalizați şi vulnerabili7. Impactul social
al unui sistem de învățământ neperformant se observă
5

Impactul social pe care implementarea corectă a
variantei de soluționare îl poate avea este în
primul rând, schimbarea atitudinilor față de școală
ale elevilor. Prin derularea opționalului sub forma
unor discipline noi sau integrate, elevii vor avea
șansa să parcurgă și alte tematici decât cele cu care
sunt obișnuiți și să înțeleagă conexiunile între

Reconfigurarea curriculumul-ui național și,
implicit, a curriculumului la decizia școlii ar
oferi unităților de învățământ șansa de a se
adapta nevoilor și intereselor ale elevilor și
școlii. Impactul social așteptat ar fi schimbarea
profilului absolventului. În prezent școala
românească insistă pe parcurgerea la nivel

http://gpseducation.oecd.org/IndicatorExplorer, consultat la 10.01.2019
https://www.portalinvatamant.ro/articole/noutati-97/salarii-profesori-2018-grila-de-salarizare-pentru-invatatori-educatori-profesori-profesori-universitari-8163.html
7
https://caleaeuropeana.ro/raport-realizat-de-banca-mondiala-procentul-elevilor-romani-care-sunt-capabili-sa-rezolve-probleme-complexe-cel-mai-scazut-din-ue/
6

nu doar în performanța viitorilor angajați, ci și în
calitatea viitorilor cetățeni responsabili de comunitatea
din care fac parte. Cunoștințele despre rolul pe care
elevii ca viitori cetățeni activi îl au în societate nu sunt
transmise la școală, chiar dacă există ore de educație
civică la ciclul gimnazial. Obligația educării elevilor
pentru a deveni cetățeni și membrii implicați ai societății
din care fac parte revine astfel familiei, dar care, la
rândul ei, se confruntă cu probleme precum: migrația
părinților în străinătate, abandon familial, nepregătire și
analfabetism funcțional în rândul părinților, sărăcie etc.

discipline și
aplicabilitate.

modul

în

care

acestea

au intensiv a unui spectru larg de discipline și mai
puțin pe aprofundarea de fiecare elev a
conținuturilor pentru care demonstrează abilități
Opționalul ca disciplină nouă poate introduce native. A-i oferi elevului șansa de a se specializa,
tematici și conținuturi care le dezvoltă acestora dincolo de o bază minimală de cunoștințe și
competențe sociale și civice legate de drepturile competențe pe care trebuie să le parcurgă,
omului, cetățenie activă, educație juridică etc. înseamnă a-i schimba, în primul rând, atitudinea
România se situează sub media internațională în față de școală.
ceea ce privește cunoștințele despre cetățenie și
democrație8. Continuarea orelor de educație În prezent, curriculumul insistă pe conținuturi
civică prin opționalele pe această temă, elevii pot mai puțin relevante pentru dezvoltarea personală
să conștientizeze rolurile specifice cetățenilor a elevilor, înțelegerea fenomenelor sociale,
dintr-o societate democratică și mai ales să învețe dobândirea unor cunoștințe și abilități
pârghiile prin care se pot implica în procesul elementare despre natură și economie etc.
decizional. Astfel, elevii vor fi pregătiți să devină Societatea încurajează analiza critică și
cetățeni activi care solicită din partea instituțiilor exprimarea opiniilor, în timp ce școala insistă
statului o conduită responsabilă și servicii publice asupra reproducere și mai puțin pe înțelegerea
de calitate.
conexiunilor între informațiile dobândite și
modul în care acestea ajută în viața profesională
Orientarea pe competențe și nu pe parcurgerea și de zi cu zi. Regândirea curriculumului
programei
va
contribui
reducerea obligatoriu pe baza competențelor esențiale
analfabetismului funcțional pentru că elevul nu va pentru dezvoltarea viitorului adult și apoi
fi încurajat să reproducă, ci să înțeleagă pentru completarea lui cu o specializare aleasă de elev
pune în practică.
și părinte înseamnă reducerea nivelului de
presiune de pe elevi că trebuie să exceleze la
toate disciplinele. În plus, specializarea elevilor

https://eric.ed.gov/?id=ED452116, consultat la 10.01.2019. Vezi și https://www.academia.edu/24592897/Migra%C8%9Bia_inteligen%C8%9Bei_fenomenul_braindrain_%C3%AEn_interiorul_Uniunii_Europene
8
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încă din liceu le-ar permite acestora o tranziție
Parcurgerea CDȘ doar ca disciplină nouă și mai ușoară și o mai mare adaptare la climatul din
integrată poate avea și rol de testare de elev a mai facultate și la locul de muncă dacă aleg să nu își
multe conținuturi care să îl ajute să ia o decizie continue studiile.
mai asumată cu privire la studiile superioare sau
profesia pe care dorește să le urmeze.

4.4.

Impactul asupra mediului înconjurător

Deși protecția mediului și dezvoltarea sustenabilă
reprezintă tematici de mare importanță la nivel
european, la nivel național, acestea au rămas marginale
pentru multe categorii de grupuri, incluzându-i pe elevii
din multe unități de învățământ. În prezent, există în
oferta Ministerului Educației Naționale o programă
școlară dedicată educației ecologice și protecției
mediului care se adresează învățământului preșcolar,
primar și gimnazial
Totodată, fiind însă o temă care se asociază numai
tangențial cu disciplinele obligatorii, eforturile cadrelor
didactice necesită a fi dublate de programe de formare,
o investiție care nu s-a realizat.

Cât privește impactul asupra mediului înconjurător, implementarea acestei variante deschide
oportunități pentru crearea de CDȘ-uri pe probleme de mediu, accentuând asupra caracterului
interdisciplinar de abordare a conținuturilor. Opționalele noi și integrate de educație ecologică și de
mediu ar putea forma elevilor o viziune responsabilă față mediul înconjurător. Acesta oferă elevilor
oportunitatea de a deveni cetățeni activi, care să se implice în rezolvarea problemelor ce afectează
mediul natural.
În cadrul orelor de CDȘ, elevii vor putea învăța despre reciclare, despre reducerea consumului de
hârtie și despre politicile guvernamentale și europene în domeniul protecției mediului și reutilizării
materialelor, respectiv despre cum poate fi transformat impactul activității umane asupra mediului,
dintr-unul agresiv la cel din urmă, la unul bazat pe sustenabilitate.
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Secțiunea a 5-a: Varianta de soluționare selectată
Recomandăm ca a doua variantă de soluționare care are în vedere limitarea la un singur opțional pe an, dedicat extinderii și aprofundării disciplinelor din
programa școlară obligatorie. La ciclul liceal superior unde numărul de CDȘ posibil este de 7 respectiv la ciclul gimnazial, unde numărul CDȘ poate ajunge
până la 4 ore, nu va fi depășit un opțional de aprofundare/extindere pe an în favoarea opționalelor ca disciplină nouă și integrată (interdisciplinară) . La ciclul
primar, unde numărul de opționale este de maximum 1 pe semestru, acesta va fi alocat obligatoriu unui opțional ca disciplină nouă.
Această variantă ia în calcul crearea unui cadru de referință cu tematici pe probleme de actualitate în societate însoțită de o serie de competențe corespondente
și anexe bibliografice neobligatorii. În esență, varianta pornește de la finalitatea învățării, respectiv competențele pe care un elev trebui să le aibă pentru o
anumită disciplină necesară formării lui, dar fără a limita cadrele didactice în termeni de conținuturi și metode de predare. Aceasta reprezintă soluția moderată,
care nu presupune modificări majore în sistemul educațional, legislativ, financiar și de resurse umane. Ea consolidează statutul disciplinelor opționale în
configurarea profilului și a specializării. Varianta identificată este compatibilă cu legislația în vigoare (a se consulta Metodologia privind elaborarea și aprobarea
curriculumului școlar – planuri cadru pentru învățământ și programe școlare, din 18.06.2014)9. Totodată, beneficiile acestei opțiuni prevalează asupra riscurilor
care pot apărea în procesul de implementare, ținând cont de capacitatea și resursele de care dispune sistemul de educație românesc pentru a realiza o schimbare
profundă. Prin raportare la varianta actuală (menținerea actualei politici cu privire la CDȘ), varianta de soluționare aleasă ar duce la o corelare mai eficientă a
resurselor școlilor cu dorințele și interesele elevilor și contribuie la soluționarea celor mai multe din problemele și nevoile identificate care țin strict de curriculum
la decizia școlii, iar nu de sistem în ansamblu.
Analiza SWOT a evidențiat următoarele:
Puncte tari și oportunități




9

Este varianta cea mai puțin invazivă asupra sistemului actual cu un minim de modificări la nivelul cadrului de reglementare;
Implică o serie redusă de costuri de implementare, măsurile putând fi implementate prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană.
Timpul de punere în aplicare este redus și efectele se pot cuantifica rapid.
Crește potențialul CDȘ în sensul inovării și experimentării la clasă cu noi conținuturi și teme necesare dezvoltării elevilor.

https://lege5.ro/Gratuit/gqydamrtg4/metodologia-privind-elaborarea-si-aprobarea-curriculumului-scolar-planuri-cadru-de-invatamant-si-programe-scolare-din-18062014
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Contribuie la îmbunătățirea efectivă a opționalului pentru că limitează posibilitatea aprofundării și extinderii materiei obligatorii, în schimb permite
introducerea de noi discipline care să răspundă nevoilor concrete de pregătire a elevilor pe termen lung.
Asigură centrarea opționalului pe nevoile elevilor și nu pe cele ale cadrelor didactice în privința întregirii normelor didactice prin opționale pe teme
aflate în zona de confort a profesorilor.
Facilitează accesul uniform la conținuturi și activități non-formale pentru toți elevii și nu doar pentru cei care intră în contact cu acestea prin
activitățile extra-curriculare la care iau parte.
Facilitează consultarea cu părțile interesate și cooperarea pentru adoptarea unor măsuri coerente în domeniul educației cu care să fie de toți acord.
Nu necesită studii aprofundate de impact.

Puncte slabe și amenințări





Varianta selecționată contribuie doar parțial la rezolvarea problemelor sistemului de educație în ansamblu, concentrându-se doar pe soluționarea
nevoilor cu privire la CDȘ, dar nu pe toate cauzele care produc aceste nevoi.
În mediile defavorizate unde nevoile de formare ale elevilor sunt diferite de cele ale elevilor din medii dezvoltate, este încă nevoie de opționale
centrate mai mult pe aprofundare și nu pe discipline noi de studiu.
Nu acoperă nevoile și problemele cu care se confruntă școlile speciale și nu include soluții punctuale pentru elevii cu CES.
Reticența partenerilor sociali de a se implica în dezvoltarea ofertei generală de tematici și competențe pentru CDȘ ca disciplină nouă de studiu.

Termen de realizare
24 de luni, conform planului de acțiune

Secțiunea a 6-a: Procesul de consultare publică
6.1.
Asociațiile legal
Instituții
constituite consultate
 Inspectoratul Școlar
Județean București

ONG
 Federația Coaliția pentru
Educație

Altele (unități de învățământ și
operatori economici, media)
 Liceul teoretic „Dante Alighieri”
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Primăria Municipiului
București
Inspectoratul Școlar
Județean București
Administrația Școlilor Sector
6
Inspectoratul Școlar
Județean Ilfov
Primăria Municipiului ClujNapoca
Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Cluj
Inspectoratul Școlar
Județean Cluj
Consiliul Județean Dolj
Inspectoratul Școlar
Județean Dolj
Instituția Prefectului județul
Dolj
Casa Corpului Didactic Dolj
Casa Corpului Didactic
Timiș
Inspectoratul Școlar
Județean Timiș
Inspectoratul Școlar
Județean Galați
Primăria Galați
Casa Corpului Didactic




















Asociația REPER pentru
Management prin Valori
Asociația Năzdrăvănii pentru
Copii
Asociația Reper21
Teach for Romania
Asociația Națională a
Colegiilor și Liceelor
Pedagogice
JCI Cluj
Sindicatul Învățământului
Preuniversitar Cluj (SLIPC)
Fundația Noi Orizonturi
Asociația Școala Din Grădină
Sindicatul Învățământului
Preuniversitar Dolj
Asociația pentru Tineri
STREETS
Asociația Academia de
Advocacy
United Way Waterford
Inițiativa în Educație
RO100 Timișoara EDU
Asociația “ Surf the Earrth
Project”
Asociația “Hai să facem”
Fundația Comunitară Galați

















Radio România Cultural
Apollo Education
Key International School
Consiliul Județean al Elevilor
Liceul Tehnologic Special
Pelendava Craiova
Colegiul „Ștefan Odobleja”
Craiova
Școala Profesională „Valea
Stanciului”
Școala Gimnazială Specială
„Sfântul Mina” Craiova
Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”
Băilești
Centrul Școlar pentru Educație
Incluzivă „Sfântul Vasile”
Craiova
Școala Gimnazială „Nicolae
Romanescu”
Colegiul Național „Decebal”
Deva
Colegiul Național Bănățean
Timișoara
Consiliul Județean al Elevilor
Timiș
Centrul Regional de Ecologie,
Bacău

21



Consiliul Județean al
Elevilor

















6.2.

Fundamentarea
alegerii acestora

Centrul de Inițiativă
Comunitară Galați
Fundația “Solidaritate și
speranță”
Fundația Euroed, Iași
Centrul de Dezvoltare Socială
Asociația Consulting and
Protection
Fundația Academică „Petre
Andrei”
Asociația Iconic Cluster
Asociația Salvați Copiii
Fundația Enable
Fundația World Vision
Romania,
Asociația ProRuralis
Institutul Cultural Independent
Centrul Educațional de
Resurse, Formare, Integrare și
Dezvoltare















Colegiul “Mihai Eminescu”,
Bacău
Colegiul “Vasile Alecsandri”
Liceul Tehnologic “A. Saligny”
Liceul cu program Sportiv, Bacău
Consiliul elevilor din Colegiul
Național “Al. I. Cuza”
Școala Gimnazială nr. 33 Galați
Colegiul județean al elevilor,
Vrancea
Grădinița cu program prelungit
Licurici
Școala gimnazială nr. 20 Galați
Colegiul Național, Iași
Școala Gimnazială “Aron-Vodă”,
Aroneanu
Liceul Teoretic “Vasile
Alecsandri”
Școala Gimnazială „Mihai
Codreanu”, Iași



Procesul de consultare s-a derulat pe o perioadă de 2 luni, februarie-martie 2019, și a presupus organizarea a 8 dezbateri publice
la: Craiova (19 februarie 2019), Timișoara (20 februarie 2019), Cluj-Napoca (21 februarie 2019), Iași (21 februarie și 28 martie
2019), Bacău (25 februarie 2019), Galați (27 februarie 2019) și București (5 martie 2019). La dezbateri au fost invitate să
participe instituții publice centrale și locale, organizații neguvernamentale, unități de învățământ și alte părți interesate cu
atribuții în domeniul educației sau a căror activitate are impact asupra sistemului de învățământ. În acest sens, din partea
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instituțiilor publice au luat parte reprezentanți ai consiliilor județene și direcțiilor județene pentru sport și tineret, reprezentanți
ai prefecturilor, inspectoratelor școlare județene, casele corpului didactic și primăriilor. Organizațiile neguvernamentale
participante au fost fundații și asociații care dezvoltă programe și proiecte educaționale sau au parteneriate cu unități de
învățământ. De asemenea, au luat parte reprezentanți ai sindicatelor din învățământ, unităților de învățământ publice și private,
dar și operatori economici care dezvoltă programe și cursuri educaționale pentru elevi sau în parteneriat cu școlile. Dezbaterile
au urmărit să aducă la masă toate categoriile de părți interesate în domeniul educației pentru a putea avea o abordare la 360°
asupra soluțiilor propuse.
6.3.

Recomandările
propuse de
organizațiile
neguvernamentale,
recomandările
relevante acceptate
de inițiator, precum
și cele neacceptate
însoțite de o scurtă
justificare a
nepreluării lor.

În urma analizei pe care echipa de proiect a întreprins-o asupra recomandărilor formulate și ținând cont de varianta selectată
pentru soluționarea problemei, au fost integrate în propunerea de politică publică următoarele recomandări:
 Pentru crearea unei grile de conținuturi pentru CDȘ și competențe dezirabile, se poate porni și de la obiectivele
specifice de învățare pentru dezvoltare durabilă (ODD) și de la competențele cheie pentru sustenabilitate.
 Introducerea opționalului care pornește de la nevoile și oportunitățile locale. Opționalele propuse în grila orientativă
pot include conținuturi care au în vedere specificul zonei pentru a exploata toate oportunitățile pe care le oferă (context
istoric, meșteșuguri, locuri notabile, specialiști și personalități, tradiții etc);
 Creșterea ponderii opționalelor integrate în care conținuturile să poată fi abordate interdisciplinar, iar cadrele
didactice să coopereze pentru a elabora împreună CDȘ.
 Această propunere vizează dezvoltarea competențelor dobândite prin abordarea interdisciplinară a
conținuturilor și este reflectată prin CDȘ integrat.
 Centralizarea în mod riguros a grilei de conținuturi de opționalele propuse, astfel încât să fie structurată pe categorii
pentru a putea fi accesibilă unităților de învățământ.
 Utilizarea opționalului pentru dezvoltarea abilităților socioprofesionale și introducerea zilei carierei după modelul
anglo-saxon.
 Aceste propuneri vizează detalii de care se poate ține cont în faza de implementare, respectiv agrearea
formatului grilei de competențe și tematici și includerea propunerilor de tematici.
 Unitățile de învățământ trebuie să aibă posibilitatea de a personaliza conținuturile propuse în grila orientativă în
funcție de nevoile punctuale identificate în unitatea de învățământ.
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Această propunere a fost integrată prin libertatea de care dispun școlile de a propune discipline noi de studiu
care nu se regăsesc în grila orientativă, precum și prin libertatea profesorilor solicita completarea grilei cu
modelele care s-au dovedit de succes.

Propunerile care nu au fost integrate în propunerea de politică publică sau au fost doar parțial integrate sunt următoarele:






Regândirea CDȘ astfel încât să introducă obligatoriu componenta experimentală și aplicativă pentru informațiile
dobândite. De exemplu, conținuturile la opționalele de științe să fie explicate prin corelare cu fenomene simple din
natură.
 Această propunere nu poate fi soluționată prin intermediul unei singure propuneri de politici publice pentru
că implică: creșterea investiției în sistemul de educație pentru achiziționarea de echipamente, software,
tehnologie; formarea continuă a cadrelor didactice pentru a-și ajusta abordarea astfel încât prezentarea
informațiilor să fie însoțită de o parte aplicativă; schimbarea examenelor naționale astfel încât acestea să
testeze gradul de asimilare a competențelor, iar nu doar cunoștințele teoretice;
Reducerea numărului de elevi la clasă și organizarea orei de opțional pe grupe flexibile care să permită transferul la
alte clase.
 Această propunere nu poate face obiectul unei propuneri de politici publice alternative, ci poate fi gestionată
intern, de unitățile de învățământ, întrucât cadrul de reglementare oferă libertate acestora de a-și stabili
programul școlar și organiza clasele.
Regândirea programelor școlare și a disciplinelor din trunchiul comun și introducerea unor niveluri de studiu (ușor,
mediu, avansat) care să permită ierarhizarea obiectelor de studiu în funcție de aptitudinile native și nevoilor de
învățare. Armonizarea modului în care se desfășoară examinarea la final de ciclu școlar astfel încât să reflecte modul
de organizare propus. De exemplu, bacalaureatul de tip A să permită accesul la universități, cel de tip B să permită
accesul la școli postliceale, iar C să ateste absolvirea liceului, fără continuarea studiilor post-liceale/ superioare.
 Această propunere a fost integrată parțial în varianta 3, însă în urma analizei costurilor și riscurilor legate de
implementare rezultă nevoia unor studii ample de impact pe medii de dezvoltare.
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Abordarea soluțiilor ținând cont și de școlile din medii defavorizate în care așteptările cu privire la CDȘ nu sunt
orientate în direcția dobândirii unor noi competențe, ci pentru a sprijini și suplimenta pregătirea disciplinelor de
bază, mult mai necesare.
 Diferențierea curriculumului pe medii de dezvoltare, dincolo de diferențierea deja existentă în funcție de
specializarea unităților de învățământ, ar conduce la pierderea coerenței politicilor educaționale. Unitățile de
învățământ trebuie să aibă în mod egal capacitatea de a asigura unui anumit nivel minim de competențe
indiferent de mediul de dezvoltare. În acest caz, problema derivă din modul în care se realizează examinarea
pentru ciclul de învățământ liceal care se împarte în teoretic, vocațional și tehnologic, ultimul având cea mai
mare rată în zonele mai puțin dezvoltate. Pentru ciclul gimnazial, indiferent de rezultatele evaluării,
repartizarea la licee de toate specializările este asigurată în funcție de media notelor obținute la examen și
mediile anuale în ciclul V-VIII. Între diversitatea specializărilor de la ciclul liceal și examenul de bacalaureat
nu există o congruență. Examenul de bacalaureat pornește de la standardul stabilit de învățământul teoretic
unde orele de TC sunt completate de CD care corespund materiilor de examen, în schimb în liceele
vocaționale și tehnologice, CD este atribuit disciplinelor de specialitate și deci numărul disciplinelor de
examen sunt parcurse doar prin TC. De aici derivă diferențele de pregătire între elevi. La acestea se adaugă
resursele de care beneficiază școlile, pregătirea cadrelor didactice și mediul familial.
Armonizarea soluțiilor din propunerile de politici publice alternative cu nevoile școlilor speciale. În acestea nu pot fi
consultate opiniile elevilor și uneori nici măcar cele ale părinților pentru că profesorii sunt cei mai abilitați în a alege
ce este oportun pentru a fi studiat la CDȘ și cunosc cel mai bine nevoile elevilor.
 Situația școlilor speciale poate fi abordată doar într-o propunere de politică publică dedicată.

Secțiunea a 7-a: Măsuri propuse în varianta adoptării soluției selectate
7.1.

Acte normative ce
urmează a fi
elaborate /
modificate în cazul

Cadrul de reglementare existent care poate servi ca bază/ model pentru modificările și adăugirile legislative pentru punerea
în aplicare a propunerii de politică publică.
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adoptării propunerii
de politică publică



Ordinul privind modificarea Anexelor 2-7 ale Ordinului ministrului educației naționale nr. 3590/2016, privind
aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, specifică faptul că începând cu anul școlar
2018-2019, alocarea orară pentru disciplina „Opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare” devine nonobligatorie şi este de 0-1 ore, pentru fiecare dintre clasele V-VIII10.

Prin acest ordin s-a introdus obligația ca cel mult o oră de CDȘ să fie alocată disciplinelor integrate. Ulterior, începând cu
2018, această obligație a fost eliminată și s-a revenit la planurile cadru inițiale. Similar acestui model, trunchierea CDȘ de
aprofundare și integrat poate fi realizată prin câte ordin de ministru prin care să fie modificate următoarele:




ORDIN nr. 337/2013 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar si a Metodologiei
privind aplicarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar.
ORDIN nr. 3590/ 2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial
ORDIN nr. 3410/2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele
teoretică şi vocațională cursuri de zi

Fiecare plan cadru (cu excepția celui liceal filiera vocațională) va fi completat de o trimitere în dreptul secțiunii alocate orelor
de CDȘ care poate avea următorul conținut pentru ciclul gimnazial și liceal, învățământ teoretic: „Orele de CDȘ se alocă
aprofundării sau extinderii disciplinelor din trunchiul comun (TC) doar în limita unei ore (1 CDȘ pe an). Restul orelor de CDȘ
vor fi alocate disciplinelor noi și respectiv integrate”.
Pentru ciclul primar, panul cadru va fi completat de o trimitere în dreptul secțiunii alocate orelor de CDȘ care poate avea
următorul conținut: „Orele de CDȘ se alocă disciplinelor noi și integrate”.
7.2.

10

Măsuri necesare în
cazul adoptării
propunerii de

A fi consultat planul de acțiune

https://www.edu.ro/sites/default/files/OMEN%20modificare%20planuri-cadru%20gimnaziu.pdf
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politică publică și
termenele aferente
realizării lor*
7.3.

Mijloace de
monitorizare și
evaluare a
implementării
propunerii de
politică publică.
Indicatori

Monitorizarea și evaluarea implementării variantei selectate a propunerii de politică publică va fi realizată pe baza
rapoartelor de monitorizare elaborate semestrial, respectiv rapoartelor de evaluare elaborate anual.
Indicatori de performanță




Numărul de platforme de cooperare în domeniul educației funcționale.
Numărul de părți interesate care s-au alăturat platformelor de cooperare în domeniul educației.
Grila de tematici și competențe adoptată;
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*Plan de acțiune

Activitate necesară implementării

Termen de
realizare

Responsabil

Buget

Rezultate

Raport de
Raport de
monitorizare evaluare

A 1. Inițierea unui demers legislativ prin care
să fie creat cadrul de organizare a platformelor

Luna 12

Ministerul Educației
Naționale

Conform
alocărilor

Ordin de
ministru pentru

Luna 6

Luna 12

de cooperare în domeniul educației, gestionată
de MEN în parteneriat cu ISE și cu implicarea
părților interesate.

Institutul de Științe
ale Educației

1.1. Elaborarea unui ordin de ministru și a
metodologiei cu privire la înființarea și
organizarea platformelor de cooperare în
domeniul educației.

bugetare
pentru
funcționarea
instituției

Anexă
metodologie
pentru înființarea
și organizarea
platformelor de
cooperare în
domeniul
educației

1.2 Lansarea în consultare publică a ordinului
și a metodologiei și integrarea observațiilor și
recomandărilor venite din partea factorilor
interesați.
1.3 Adoptarea ordinului de ministru.
A 2. Organizarea și derularea semestrială a Luna 18
întâlnirilor în platformele pentru educație.

Ministerul Educației
Naționale

2.1. Lansarea apelului de aderare la platformele
de cooperare în domeniul educației pentru toți
factorii interesați și prezentarea condițiilor de
înscriere (elaborarea ToR)

Institutul de Științe
ale Educației

2.2. Înscrierea participanților în platforme și
confirmarea
înscrierii
după
evaluarea
aplicațiilor.

instituirea la
nivelul MEN a
unor platforme
de cooperare cu
părțile interesate
din domeniul
educației.

Conform
alocărilor
bugetare
pentru
funcționarea
instituției

Întâlniri
Lunile 6 ți 12
organizate
cu
toate categoriile
de
părți
interesate.
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Luna 18

2.3. Organizarea și derularea primei întâlniri în
platforme, urmate de întâlniri semestriale.

A 3. Adoptarea grilei de tematici și
competențe și a anexelor bibliografice.

Luna 24

3.1 Crearea unui grup de lucru la nivelul MEN
și ISE pentru elaborarea grilei de tematici și
competențe împreună cu anexele bibliografice
pentru fiecare tematică.
3.2. Consultarea membrilor platformei cu
privire la draftul grilei și integrarea
observațiilor.

Ministerul Educației
Naționale
Institutul de Științe
ale Educației

Conform
alocărilor
bugetare
pentru
funcționarea
instituției

Membrii
platformelor de
cooperare în
domeniul educației

Grilă de teme și Lunile 6 și 12
competențe,
și 18
pentru CDȘ.

Luna 24

Anexe
cuprinzând
referințe
bibliografice care
pot fi consultate
pentru derulaea
CDȘ
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.
3.3. Elaborarea ordinului de ministru și
lansarea lui în consultare publică alături de
grilă și anexe. Integrarea observațiilor și
recomandărilor.

Ordin de
ministru pentru
adoptarea grilei

3.4. Adoptarea ordinului

A 4. Modificarea planurilor cadru prin ordin de Luna 12
ministru pentru limitarea derulării CDȘ ca

Ministerul Educației
Naționale

Conform
alocărilor

Modificarea
planurilor cadru

Luna 6

Luna 12

aprofundare și extindere la 1 oră pe săptămână
pentru ciclurile gimnazial și liceal teoretic în
favoarea CDȘ ca disciplină nouă și integrat
4.1. Elaborarea ordinului de ministru
4.2. Lansarea ordinului în consultare publică și
integrarea observațiilor

Institutul de Științe
ale Educației

bugetare
pentru
funcționarea
instituției

pentru
învățământul
primar,
gimnazial și
liceal, prin ordin
de ministru

Anexe
Anexa 1 –Analiza modului de organizare și derulare a curriculumului la decizia școlii. Aspecte cheie privind operaționalizarea CDȘ în unitățile de învățământ
românești
Anexa 2 – Mecanism CDȘ
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