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În a doua parte a lunii ianuarie, au avut loc la nivel național discuții efervescente pe diferite teme din 
domeniul educației, în contextul punerii în dezbatere a propunerilor de Planuri Cadru pentru liceu, 
filiera teoretică.

Miercuri, 24 ianuarie, Coaliția pentru Educație a organizat dezbaterea „Rostul școlii obligatorii în 
România”. La eveniment au participat peste 60 de reprezentanți ai instituțiilor publice, ai ONG-urilor 
active în sectorul educațional, inclusiv cele ale elevilor și părinților, precum și experți interesați de do-
meniul educației.

Realizată în colaborare cu UNICEF România, dezbaterea „Rostul școlii obligatorii în România” este 
un eveniment înscris în calendarul de activități organizate sub egida Proiectului „Româniaeducată”. 

În debutul întâlnirii, au vorbit Daniela Vișoianu, Președinta Coaliției pentru Educație; Ligia Deca, 
Consilier de Stat - Departamentul Educație și Cercetare și Luminița Costache, coordonator educație, 
UNICEF România.

„Începutul„Începutul lui 2018 – a precizat Daniela Vișoianu – stă sub semnul modificării planurilor cadru 
de liceu dar, în acest context, considerăm că înainte de a decide câte ore merg la școală adoles-
cenții și ce discipline au prioritate, este nevoie să punem întrebările care contează: Ce sens are 
actualul sistem de evaluare de la finalul clasei a VIII-a? Răspunde nevoilor actuala formă de 
repartizare la colegii și licee? Există diferențe de scop/obiective între primii doi ani de liceu, cu-
prinși în învățământul obligatoriu, și ultimii doi ani? Care este vârsta potrivită pentru elevi, ca 
să aleagă între filiera profesională/vocațională și cea teoretică? Poate fi potrivit ca fiecare 
absolvent de clasa a XII-a să aibă o calificare certă? Ce formă de organizare și ce tip de suport 
sunt necesare pentru a evita abandonul (mai ales cel motivat economic) de la trecerea către 
clasa a IX-a și, ulterior, pe parcursul liceului?”

„În condițiile în care România și-a propus ca până la sfârșitul lui 2020 să aibă tot parcursul 
educațional de până la sfârșitul clasei a XII-a inclus în învățământul obligatoriu, e necesară analiza 
scopului acestui demers, a consecințelor unei asemenea decizii, a calității actului educațional – în 
contextul creat” a adăugat Ligia Deca.

ÎnÎn continuarea acestei idei, Luminița Costache a subliniat faptul că „fiecare an în plus de școală reduce 
riscul de șomaj, riscul de a suferi de o problemă de sănătate și crește șansele de a găsi un loc pe piața 
muncii. Din punct de vedere economic – a adăugat Luminița Costache – România ar trebui să 
vadă alocarea financiară în educație ca o investiție în viitorul ei.”
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Câteva dintre subiectele abordate în prima parte a întâlnirii din 24 ianuarie au vizat durata optimă a 
învățământului obligatoriu; rolul evaluărilor în actualul parcurs școlar al elevilor; modalitățile de pre-
venire a abandonului școlar, integrarea pe piața muncii a absolvenților de învățământ obligatoriu și 
accesul lor în învățământul academic. Acestea au constituit un bun punct de pornire al dezbaterilor și 
al analizelor de pe parcursul întregii zile.

După sesiunea de deschidere, a avut loc o dezbatere demonstrativă susținută de patru liceeni, antrenați 
la Asociația Română de Dezbatere, Oratorie și Retorică (ARDOR, www.ardor.org.ro): Raluca Chifor, 
Darius Iordăchioaie, Mara Ghencea, Andreea Costea. Tema 
dezbaterii a fost: „România ar trebui să renunțe la învățământul obligatoriu de masă”, iar argumentele 
„guvernului” au fost:

Dacă vreți să vedeți cum sunt percepute problemele din educație, în cuvinte proaspete și concepte ușor 
de înțeles, vă invităm să vedeți înregistrarea dezbaterii celor de la Lazăr Debate Club și Sava Debate 
Club (VIDEO - o înregistrare a dezbaterii este disponibilă pe pagina de Facebook a Coaliției).
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În următoarea parte a evenimentului, participanții s-au împărțit aleatoriu în trei grupuri, pentru a 
analiza și a dezvolta trei scenarii privind traseele școlare ale copiilor:

Reamintim în context că Legea 1/2011 a fost promovată cu un model de alegere a rutelor de tip sce-
nariul 2 și prevede ca în 2020 învățământul obligatoriu să includă și ultimii doi ani de liceu 
(secundar superior).

Discuția a ridicat mai multe întrebări privind traiectoria educațională a tinerilor și a generat o serie de 
soluții posibile, care au fost valorificate și dezvoltate în cadrul sesiunilor următoare.
Facilitatorii au propus o serie de întrebări pentru modelarea celor trei scenarii:

În mare, școala românească nu îndeplinește nici măcar unul dintre cele 4 obiective obișnuite 
ale unui sistem de educație (să educe viitori lucrători productivi, cetățeni activi, respectiv 
adulți care știu se se auto-gestioneze și să trăiască în comunitate).

Ce se învață în școală nu are nicio legătură cu viața.

Profesorii nu beneficiază de suport pentru dezvoltare personală și profesională, deși acest lucru 
este necesar.

Școala nu acceptă diversitatea.

EleviiElevii ar trebui să aibă libertatea de a alege forma de școlarizare, în funcție de propriile nevoi 
de învățare.

scenariul 1: elevii aleg rutele de formare la sfârșitul clasei a VIII-a;

scenariul 2: accesul în secundarul superior (liceu) se face la sfârșitul clasei a IX-a;

scenariul 3: elevii aleg o opțiune de calificare la sfârșitul clasei a X-a.



24 ianuarie 2018,
București

În urma sesiunilor de lucru, participanții s-au reunit pentru aprezenta concluziile iar la finalul eveni-
mentului, toți participanții au indicat scenariul pe care îl preferă.

Vom prezenta în continuare principalele aspecte discutate în cadrul fiecărui grup, revenind la final 
asupra principalelor concluzii și recomandări.

        I. Ce îmbunătățiri s-ar putea aduce statu-quo- ului?
Scenariul 1: elevii aleg rutele de formare la sfârșitul clasei a VIII-a
Membrii grupului de lucru au identificat următoarele avantaje ale statu-quo- ului:

Îmbunătățirile care s-ar putea aduce actualei stări de lucruri se referă la sistemul în sine, la elevi,
profesori și părinți.

Din punct de vedere sistemic, ar fi utilă, în primul rând, o modificare a rolului Evaluării Naționale 
în actualul parcurs școlar al elevilor. Presiunea excesivă indusă de acest examen național 
minimalizează întregul proces de învățare desfășurat în școală: accentul se mută de pe formarea de 
competențe pe evaluarea unor cunoștințe la un număr redus de materii.
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Câți ani ar trebui să fie învățământul obligatoriu în România? Când să înceapă și când să
se termine?

Ce ne dorim noi să cuprindem în anii de educație obligatorie?

Dacă rămânem cu modelul actual, ce facem cu absolvenții la finalul clasei a X-a? Ce ar trebui 
să se întâmple până atunci, ca ei să aibă o șansă, atât privind integrarea pe piața muncii cât și 
privind continuarea educației.

Care sunt finalitățile educației preuniversitare?Care sunt finalitățile educației preuniversitare?

Ce se întâmplă cu cei care parcug învățământul dual, dacă vor să acceseze studii
superioare?

Ce fel de evaluări facem, de ce facem evaluările și cum le folosim? Care este legătura dintre 
actualul proces de evaluare și nevoia de asigura dobândirea rezonabilă a setului de competențe 
prevăzute în profilul absolventului propus de Institutul de Științe ale tEducației.

Asigurarea unei semnificative formări generaliste, în condițiile în care aceasta ar fi realizată   
de cadre didactice bine pregătite - inițial și continuu.

Posibilitatea de a oferi (cel puțin teoretic) acces în mediul școlar tuturor copiilor, deci și 
acelora care provin din familiile vulnerabile din punct de vedere economic. În lipsa unui suport 
familial, ei ar avea șansa să descopere în școală medii stimulative și profesori care să îi susțină.

a)

b)
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În prezent, Evaluarea Națională are un rol supradimensionat: parcursul școlar din întreg ciclul 
secundar superior are la bază examenul din clasa a VIII-a, la finalul învățământului obligatoriu 
(clasa a X-a) nemaiexistând alte examene naționale de evaluare, iar acest lucru este fundamen-
tal greșit.

Continuarea traseului școlar este – așadar – dependentă de un singur examen, susținut la o vârstă 
la care copiii nu au maturitatea necesară luării unor decizii majore și, deseori nu știu ce calități au, la 
ce sunt buni, ce li se potrivește, chiar dacă opțiunea lor de la finalul a opt clase nu va rămâne alegerea 
definitorie pentru viitorul lor profesional. Ideea de progres sau de evoluție a elevilor devine secund ră, 
din moment ce Evaluarea Națională rămâne singurul criteriu în repartizarea elevilor pe anumite trasee 
școlare, importante în evoluția lor ulterioară.

Potrivit unora dintre participanți o altă îmbunătățire ar putea viza asigurarea unei formări 
specializatespecializate minime în clasele a IX-a și a X-a, inclusiv în licee teoretice. Crește, astfel, posibilitatea 
ca absolvenții învățământului obligatoriu să aibă acces pe piața muncii, de timpuriu. Limitele acestei 
propuneri au fost evidențiate de Bogdan Gioară, președintele REPER 21, asociație membră a Coaliției 
pentru Educație: „Lumea evoluează, sistemul de educație ar trebui să evalueze în ritm cu lumea. 
Sunt transformări sociale care nu trezesc interesul sistemului de educație. Se vorbește despre 
automatizarea masivă. Sunt studii care arată că până la 20-50% dintre locurile de muncă vor fi 
pierdute, din cauza inteligenței artificiale și toate aceste studii sugerează că omul trebuie să își 
dezvoltedezvolte acele abilități care îi lipsesc inteligenței artificiale. Discursul specializării este un discurs 
pentru o economie depășită, iar noi continuăm să ne cufundăm în această paradigmă. Devenim spe-
cialiști în educație, neavând suficient de mult antenele deschise față de ce ne vine din alte sisteme so-
cietale. Formarea generalistă e foarte importantă: avem nevoie de oameni cu o gamă largă de 
cunoștințe, abilități, intuiții, formarea specializată fiind limitativă.”

În al treilea rând, posibilitatea reală de a schimba filiera mai ușor (din învățământul profesional 
spre cel teoretic sau vocațional), fără costuri/proceduri suplimentare sau punitive, prin proceduri 
clare, standardizate sau adaptate fiecărui tip de liceu, ar putea îmbunătăți actuala stare de fapt din 
sistem.

În sfârșit, alocarea de resurse în funcție de nevoile reale ale școlilor, mai ales ale celor afectate de 
dinamica demografică negativă, ar diminua segregarea acestora pe criterii economice, în sensul în 
care, în prezent, resursele merg cu precădere către mediile bogate. Astfel, ar crește echitatea în 
învățământul obligatoriu, atât în privința accesului, cât și în privința calității serviciului public învățământul obligatoriu, atât în privința accesului, cât și în privința calității serviciului public 
de educație.

Pentru elevi, patru ar fi îmbunătățirile de care ei ar putea să beneficieze, în contextul actual al
menținerii alegerii rutelor la finalul clasei a VIII-a:

consiliere și mentorat – obligatorii, asigurate de consilierul școlar al cărui statut ar
trebui fundamental revizuit. Externalizarea serviciilor de consiliere în carieră și
dezvoltare personală ar putea reprezenta o alternativă necesară și viabilă, în condițiile în
care în prezent un consilier școlar ar trebui să se ocupe de minimum 800 de elevi (în
unele cazuri peste 1000);

a)
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Participanții au menționat că, în privința profesorilor, esențială rămâne buna formare inițială și 
continuă a acestora, iar în ceea ce-i privește pe părinți – utile ar fi consilierea lor și implicarea în 
activitățile comune cu școala și elevii.

II. Ce s-ar întâmpla, dacă clasa a IX-a ar trece la gimnaziu?
Scenariul 2: accesul în secundarul superior (liceu) se face la sfârșitul clasei a IX-a
Includerea clasei a IX-a la gimnaziu ar aduce cu sine câteva avantaje – îndeosebi pentru copii, au sem-
nalat membrii grupului de lucru care a analizat al doilea scenariu.

Un an suplimentar înaintea unui examen care decide parcursul școlar ulterior înseamnă un plus 
din punctul de vedere al maturizării emoționale a copiilor și, implicit, alegeri mai asumate. 
Aceștia ar rămâne mai mult alături de familie (nefiind obligați la finalul clasei a VIII-a să ia decizii 
care să îi plaseze într-un mediu școlar din afara comunității lor). Apoi, clasa a IX-a la gimnaziu 
petpetrecut în familie ar putea însemna mai multă echitate pentru cei aflați în școală, în condițiile 
în care ar scădea presiunea financiară exercitată asupra părinților (pentru cei din medii vulnera-
bile putem vorbi doar despre trei ani de susținere pentru secundarul superior, în altă localitate decât 
cea de domiciliu).

„Datele statistice arată că se pierd foarte mulți elevi la trecerea din clasa a VIII-a în clasa a
IX-aIX-a (potrivit Ministerului Educației, un sfert), mare parte din mediul rural. Liceul presupune costuri 
suplimentare, iar accesul la educație a celor care provin din familii dezavantajate e, astfel, restrâns. Ar 
trebui să se găsească soluții pentru ca acești copii să nu fie excluși. Dacă învățământul obligatoriu 
s-ar finaliza după absolvirea clasei a IX-a, copiii ar putea fi mai pregătiți și din punct de vedere 
practic, profesional să facă ceva. Oricum, scopul gimnaziului ar trebui regândit, astfel încât să se 
pună accent și pe dimensiunea practică, interdisciplinară a acestuia. Elevilor ar trebui să li se ofere 
posibilitateaposibilitatea de a explora diverse domenii/meserii încă din clasa a V-a, cel târziu a VII-a, prin proiecte 
practice și printr-o reală consiliere și orientare în carieră. 

un curriculum relevant la decizia școlii care să asigure, în mod real,  dobândirea tuturor 
competențelor prevăzute în profilul absolventului de clasa a VIII-a, cu standard minim de al-
fabetizare funcțională;  

alocarea pe rute profesionale să se facă ținând cont de potențialul copiilor - aspect dificil 
de cuantificat și de operaționalizat momentan, inclusiv din cauza operării cu multe stereotipuri 
și limite. Discursul comun sugerează că părinții nu vor învățământ profesional. Acest discurs 
comun este întreținut de lipsa de finanțare adecvată pentru învățământul profesional și de 
preferința sistemului pentru catedre în licee mai degrabă teoretice, fără presiunea rezultatului 
de calificare.

oorganizarea unor activități care să le faciliteze cunoașterea ofertei școlare și profesionale 
specifice comunității locale/zonei apropiate: vizite la licee, învățare „între egali”, implicarea 
unor mentori – elevi de liceu; activități de observare și reprezentare a unei palete mai largi de 
profesii etc.
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b)

c)

d)
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În acest scenariu, ar fi nevoie de un alt profil de absolvent al clasei a IX-a dar, evident, este nevoie de 
o creștere a calității învățământului obligatoriu, primar și gimnazial și de o valorizare corectă a impor-
tanței acestui parcurs.” – a subliniat Simona David-Crisbășanu, membră în Consiliul Director al 
Coaliției pentru Educație și președintă a Asociației ROI.

Participanții au semnalat și posibilitatea organizării modulare, pe centre de interese, a clasei a IX-a 
(gândită ca un an special, de trecere) acest lucru oferindu-le copiilor următoarele beneficii:

A stârnit multă atenție, atât în cadrul acestui atelier cât și în cel pentru modelarea scenariului 3 (v. mai 
jos) obligația amintită de autorități ca un tânăr de 16 ani să poată intra e piața muncii calificat, cu acces 
de calitate la o rută de formare profesională. A le asigura copiilor o specializare minimă, în clasa a 
IX-a, cu suficiente ore de practică alocate, inspirați de modelul învățământului profesional-dual (deru-
lat în parteneriat cu mediul de afaceri local) ar constitui o altă îmbunătățire a acestui scenariu. Astfel, 
elevilor li se oferă șansa să facă stagii de practică în mai multe domenii și specializări.

În ceea ce-i privește pe profesori, clasa a IX-a la gimnaziu ar determina creșterea numărului de
catedre din gimnaziu și, implicit, diminuarea numărului acestora – la liceu, adică:

Problema resurselor umane bine pregătite constituie un punct vulnerabil al acestui scenariu dar, 
planificatăplanificată strategic, poate deveni un punct forte pentru regândirea calității profesorilor din mediile 
vulnerabile. Formarea unui număr important de profesori, incluzând atât formarea profesională, cât și 
dezvoltarea personală a lor ar deveni, în aceste condiții – obligatorie. De asemenea, sunt de avut în 
vedere și problemele legate de logistică /de spațiu, pentru cazul în care elevii din clasa a IX-a ar 
rămâne la gimnaziu – deși în actuala dinamică (v. procedurile de analiză și aprobare a Planurilor de 
Școlarizare 2018/2019) ar părea mai degrabă o soluție la nevoia de comasare a școlilor din 
mediul rural.
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i-ar ajuta să-și cunoască într-un mod profund propriile abilități, propriul potențial;

ar oferi șanse suplimentare ca aceștia să își continue studiile, întrucât copiii ar putea
deveni și mai informați, și mai conștienți de resursele lor;

ar spori șansa de angajare a absolvenților și ar scădea rata abandonului școlar;

inclusiv în mediile defavorizate, cu elevi absolvenți de clasa a IX-a, ar putea exista
proiecte atractive pentru investitori, soluții concrete pentru elevii pregătiți să intre
de timpuriu pe piața muncii.de timpuriu pe piața muncii.

o scădere probabilă a prestigiului social pentru unele cadre didactice din secundarul superior 
care ar rămâne fără catedre/posturi;

o șansă pentru catedre mai consistente/stabile în gimnaziu;

o migrare posibilă de profesori către gimnaziu, care poate fi condiționată (testare
suplimentară, plată diferențiată), astfel încât să aducă plusul de calitate absolut și urgent
necesar: cei mai buni profesori pentru elevii care au cea mai mare nevoie;

a)

b)

c)

d)
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III. Care ar fi avantajele și dezavantajele specializării la finalul clasei a X-a?

Scenariul 3: elevii aleg o opțiune de formare/calificare (vocațional sau teoretic) la sfârșitul 
clasei a X-a

Acest scenariu a provocat o regândire completă a parcursului educațional, începând cu înțelegerea 
implicațiilor acestuia privind: a) abandonul școlar; b) procesele de evaluare; c) facilitarea proceselor 
de tranziție, fie spre piața muncii, fie spre continuarea pregătirii educaționale.

Principalele provocări ridicate de implementarea unui astfel de parcurs sunt integrarea pe piața 
muncii, în special pe termen scurt, precum și regândirea proceselor de evaluare și de acces (admitere).

Astfel,Astfel, acceptând că merită modelat un scenariu care nu a fost adus niciodată în spațiul public, a 
existat un consens asupra dificultății tinerilor de a se integra pe piața muncii odată împlinită 
vârsta legală pentru a munci, fără o calificare existentă până în acel moment. Precum a insistat 
legitim unul dintre participanți, fără calificare de nivel 3 după clasa a XI-a (maximum clasa a X-a), 
elevul nu se poate integra în cadrul internațional al nivelului de calificare.

Dar această provocare permite mai multe nuanțări și interpretări, o primă observație fiind faptul
că, momentan, nu sunt coerențe între sistem și nivelul de calificare, astfel încât cineva cu nivelul
3 poate fi mai bine pregătit decât cineva cu o calificare de nivelul 4 (3 poate fi mai bine pregătit decât cineva cu o calificare de nivelul 4 (v. diferența între liceele
tehnologice și cei trei ani de învățământ profesional dual). De asemenea, preluarea cât mai rapidă a 
unei calificări, fără o pregătire generală și fără o selecție adecvată a specializării, reprezintă un 
dezavantaj într-o economie a viitorului, în care mobilitatea între locuri de muncă și coeficientul 
de adaptabilitate vor fi esențiale pentru succesul profesional.

Astfel, alegerea rutelor de formare la clasa a X-a este considerată o variantă viabilă, care merită 
explorată, dar în anumite condiții, dintre care participanții, la momentul dezbaterii, au identificat:

În aceste condiții, clasa a X-a ar putea într-adevăr să devină un prag de orientare profesională – 
momentul în care decizia profesională să fie una consistentă, conștientă și bine fundamentată. 
Alte elemente importante în acest proces sunt: implicarea mediului de afaceri, a părinților, a mediului 
ONG, a comunității pentru ca responsabilitățile să fie distribuite și asumate, și, în mod explicit, con-
siliere școlară din clasa a V-a, continuată cu orientare educațională și profesională în clasa a VII-a, 
precum și includerea în procesul educațional a proiectelor sociale, a implicării sociale, a voluntariatului.
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evaluările de parcurs și consilierea educațională și profesională ar trebui să devină
procese de referință, în care se vor investi resurse importante;

învățământul obligatoriu să se prelungească până în clasa a XII-a;

adăugarea unor module sau opționale încă din clasa a VII-a să fie prevăzută în planul-
cadru, adică să existe diferențiere între clasele V-VI (sau VII) și VII (sau VIII)-X. De
asemenea, trunchiul comun ar trebui să aibă o dinamică în care poate interveni și școala
sau elevul cu opțiuni – module disciplinare, mai ales pentru partea a doua.sau elevul cu opțiuni – module disciplinare, mai ales pentru partea a doua.
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În ce privește regândirea proceselor de evaluare și de admitere au fost propuse următoarele soluții:

evaluările au funcții diferite, iar acest acest aspect trebuie conștientizat și implementat ca atare 
– funcție predictivă, de diagnosticare, de selecție : astfel, evaluarea și admiterea sunt două pro-
cese distincte;

admiterea ar trebui să includă și alte discipline, nu doar cele generale, standardizate, ci 
și discipline de profil ; ar trebui să vizeze inclusiv competențe, incluzând și unele probe 
practice, sub forma unor teste vocaționale – prin care să fie identificate și valorificate 
înclinațiile elevului;

admiterea la liceu să fie organizată de fiecare liceu în parte (nu printr-un examen național, 
standardizat). Această variantă a fost considerată prematură în condițiile în care, inițial, ar 
trebui pregătite și instruite liceele pentru a gestiona cât mai bine această responsabilitate 
transferată. Pentru a reduce impactul o soluție propusă a fost secondarea admiterii 
organizate de licee (poate nu toate a fost una dintre propuneri) cu un sistem de repartiție a 
elevilor la liceu, în funcție de rezidență.

dezvoltareadezvoltarea evaluării formative și de parcurs – la finalul ciclului de școlarizare, fiecare elev ar 
trebui să aibă un portofoliu al competențelor. De asemenea, evaluarea ar trebui să privească și 
alte achiziții ale elevului (interacțiune, dezvoltare personală, inteligență emoțională) dar, mai 
ales, ar trebui să reflecte modul de dobândire a competențelor asumate la nivel național prin 
profilurile absolvenților;

rezultatelerezultatele evaluărilor de parcurs și de etapă trebuie analizate corespunzător și trebuie fluidizat 
modul în care datele ajung la părțile interesate, respectiv la elevi, părinți și la profesori ca 
„oglindă” pentru performanța acestora;

realizarea unor procese de calitate de orientare educațională și profesională prin care elevul să 
confirme că are o înclinație spre specializarea aleasă, dar care să nu condiționeze decizia
acestuia;

toatetoate evaluările au în prezent un caracter punitiv, astfel încât trebuie identificate și implemen-
tate metode de eliminare a stărilor negative din jurul acestor momente de valuare;

vârstele mici trebuie introduse în sistemul de evaluare, ca bază pentru politicile publice de 
dezvoltarea a metodelor de educație remedială care să funcționeze;

introducerea unui Bacalaureat diferențiat, inclusiv cu probe practice (ex. Bacalaureat tehnic) 
mai ales pentru rutele de formare profesională și flexibilizarea întregului sistem de trecere între 
ruta teoretică și cea profesională prin mecanisme de testare și echivalare a competențelor 
dobândite, nu (doar) prin reluarea unor ani de studii.
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Participanții au văzut ca pe un avantaj al acestui parcurs impactul asupra abandonului școlar în clasa 
a VIII-a: ar fi diminuate semnificativ dificultatea de a ajunge la liceu și diferența de calitate, precum 
și dificultatea de adaptarea la condiții noi, departe de familie. Nu doar evaluarea de final este impor-
tantă, ci și mediul și tranziția spre o nouă etapă, care trebuie să fie mai prietenoase. De asemenea, dacă 
clasele a IX-a și a X-a ar fi o prelungire, cu schimbare de mediu, clase mixte, cu elevi de niveluri 
diferite, fără selecția prin admitere și segregarea discutabilă din prezent, s-ar preveni intrarea 
elevilor în licee slabe, pentru patru ani „garantați”, dacă participă relativ decent la ore, doar 
pentru a termina învățământul obligatoriu, fără rostul și sensul unei calificări, fără acces la un 
proces educațional care să ajute la devenirea lor ca buni cetățeni funcționali.

ÎnÎn ce privește calitatea proceselor didactice, aceasta rămâne neinfluențată fundamental de eventuale 
organizări de sistem. Ea continuă să depindă, în mare măsură, de profesor, de calitatea actului didactic 
al acestuia, în acest moment necesitatea schimbării modului de formare inițială și continuă fiind 
o urgență de sistem.

ScenariulScenariul 3 este atragător mai ales dacă aduce clarificări asupra modului de evaluare a aptitudinilor 
elevilor și asupra calității procesului educațional. Pentru copiii care nu fac față procesului educațional 
în forma actuală nu crește echitatea. Capacitatea elevului și modul în care acesta chiar are acces la un 
parcurs care i se potrivește au fost și rămân câteva dintre marile probleme de calitate a sistemului.

Întrebări la finalul acestei prime dezbateri

Putem spune că, la finalul acestei dezbateri, am clarificat o serie de întrebări la care este
necesar să găsim răspunsuri împreună cu toți cei interesați, pentru ca schimbările de
educație să aibă sens, din perspectiva echității, a accesului și a calității.

Pentru ce sunt pregătiți elevii în gimnaziu / la liceu în prezent și pentru ce ar fi bine să fie
pregătiți?

Cum pot fi profesorii mai bine formați, pentru ca, la rândul lor, elevii să fie mai binepregătiți?

Merită ca elevii să fie pregătiți pentru diverse calificări de la finalul învățământului obligatoriu 
(16 ani) ? Cui folosește acest lucru?

CareCare este cea mai bună soluție pentru ca toți elevii să termine învățământul obligatoriu (în 
prezent, clasa a a X-a) și să fie bine pregătiți (pentru viață, societate și piața muncii)?

Cum pot elevii beneficia de consiliere și orientare în carieră de-a lungul școlii (gimnaziu și 
liceu), pentru a se dezvolta, pentru a explora ceea ce-i interesează și îi împlinește?

În ce măsură extinderea învățământului obligatoriu până la finalul clasei a XII-a ar rezolva 
probleme importante precum: abandonul școlar, incluziunea, accesul la educație și echitatea? 
De fapt, ce probleme rezolvă?
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Fondată în iunie 2015, Federația Coaliția pentru Educațire reunește organizații neguvernamentale 
active în domeniul educației și își propune să coaguleze energii și resurse pentru a susține dezvoltarea 
școlii în care fiecare vrea și poate să își împlinească potențialul (www.coalitiaedu.ro).

Persoană de contact:

Simona David Crisbășanu, Director Comunicare (simona@coalitiaedu.ro, 0754 222 007)
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