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1. INTRODUCERE
Prin prezentul document de poziție, Coaliția pentru Educație propune o nouă viziune asupra planului-cadru existent
care să asigure coerență și congruență între documentele de politică și standardizare, procesul pedagogic și
rezultatele învățării.
Planul-cadru stabilește numărul de ore pe săptămână pentru disciplinele obligatorii și opționale, în funcție de nivel
(primar, gimnaziu sau liceu), forma de învățământ (zi, seral, frecvență redusă) și profil (școli de artă , școli sportive, etc.).
În abordarea tradițională, planurile cadru, precum și publicarea lor cu structurare săptămânală, sunt văzute ca o serie de
restricții ce încorsetează școala într-un set de norme prestabilite. Plecând de la structura existentă a planurilor-cadru
pentru liceu, Coaliția pentru Educație propune reorganizarea acestora ca un cadru de posibilități de design
curricular, creștere și diferențiere. Credem că descentralizarea și fundamentarea deciziei în funcție de capacitatea
instituțională a fiecărei școli se poate reflecta și la nivel curricular prin alegeri la care să contribuie și elevii, în funcție de
gradul de implicare a diferiților factori în procesul decizional al școlii.
Propunerea noastră este o dovadă că, în actualele limite ale legii, se poate mult mai mult pentru elevi, fără a afecta
normele/catedrele profesorilor și fără discipline adiționale pentru care ar putea să nu existe profesori calificați. În
plus, această propunere demonstrează ca art. 66, alin (1) din LEN poate fi aplicat în sistem de învățamânt de îndată, fiind
nevoie doar de o decizie la nivel de minister, înainte de realizarea orarelor.
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2. FINANȚARE ECHITABILĂ A ȘCOLILOR
➢Implementarea planurilor-cadru conform viziunii propuse de Coaliția pentru Educație implică
modelarea unui nou sistem de finanțare, care să asigure echitatea – mai mult sprijin pentru cei cu
nevoi mai mari. Finanțarea este esențială pentru o educație la standarde îmbunătățite.
➢Alocarea unei finanțări egale pentru fiecare elev nu garantează că toți elevii vor avea aceeași
experiență educațională riguroasă.
➢Măsurile din plan financiar ar asigura finanțarea școlilor care au dificultăți în asigurarea unui
standard minim de calitate a învățării, în fiecare școală, pentru fiecare elev.

➢Este necesar să existe resurse suplimentare alocate de la nivel central pentru a răspunde
nevoilor de învățare diferențiată ale elevilor din categorii vulnerabile / zone defavorizate.
➢Autoritățile locale din zonele defavorizate alocă, în mod evident, un buget redus pentru școli,
școli ce au de fapt cea mai mare nevoie de resurse și finanțare.

3. CE ADUCE NOU ACEASTĂ PROPUNERE?
•

Schimbarea perspectivei prin care ne uităm la Planul-cadru, de la o perspectivă limitativă
la una creativă, ce permite varietate;

• Mărirea semnificativă a gradului de opționalitate vs. obligativitate, prin contribuția
importantă pe care partenerii actului educațional o pot avea la parcursul de învățare al
elevilor;
• Creșterea semnificativă a motivației elevului, prin posibilitatea de a contribui activ la
propriul parcurs de învățare (atât din perspectiva CDȘ, cât și din cea CDE). Poate fi introdusă
și posibilitatea ca elevul să-și echivaleze anumite discipline prin cursuri din aceeași sferă de
interes, similare ca număr de ore, dar pentru care elevul să manifeste un grad mai mare de
motivație (de exemplu, echivalarea unui curs de Limbaje de programare cu disciplina
Informatică);
• Posibilitatea de a păstra status quo-ul pentru școlile care își doresc o tranziție ușoară către un
model care să răspundă mai bine nevoilor elevilor;

3. CE ADUCE NOU ACEASTĂ PROPUNERE?
• O lentilă creativă prin care directorii și profesorii se pot uita la orar și la noțiunea de ”disciplină”,

prin posibilitatea de a corela discipline, de a le preda în module sau de a le preda inter-disciplinar;

• Oportunitatea oferită profesorilor de a lucra în echipe trans-disciplinare de tip co-teaching (doi
profesori în sala de clasă) pentru a preda diferite discipline;
• Existența anumitor discipline fără notare, ca de exemplu: Educație fizică, Consiliere;
• Regândirea disciplinei Educație fizică prin practicarea unui singur sport sau a mai multora (ex.
sporturi cu mingea) sau echivalarea cu un sport cu un număr similar de ore;
• Respectarea Legii educației care face diferența dintre disciplinele de ”trunchi-comun” și cele de
”curriculum la decizia școlii” și alocă procente de 80 % /20% pentru primii doi ani de liceu și de
70/30% pentru clasele a IX-a și a XII-a, ceea ce înseamnă, în acord cu LEN art. 66 alin 1, 6 ore și,
respectiv, 9 ore pe săptămână din totalul de 30 de ore, în medie.
• Posibilitatea de învățare – predare – evaluare, pentru ultimii doi ani de liceu, pentru parte din
colectivul unei clase, în funcție de interesele de studiu ale fiecărui elev.

PRINCIPII
1. Flexibilitate

Schimbări obținute prin respectarea principiului
Aria curriculară a disciplinelor să fie organizată într-un cadru similar de
discipline care să poată asigura un context de învățare mai complex, în
interiorul aceleiași arii curriculare.
Încredere acordată profesorului în a-și gândi și structura materialul de
predat astfel încât să creeze conexiuni inter și trans-disciplinare pentru
o mai bună înțelegere a materiei – mai ales pentru orele din CDȘ.

Flexibilizarea orarului prin gruparea în intervale orare de 2 săptămâni
astfel încât să permită, de ex., 2h de Istorie într-o săptămână și niciuna în
săptămâna care urmează, alternativ cu cele de Biologie.
2. Relevanță

Ancorarea materiei în viața de zi cu zi, făcând astfel mai relevantă
materia pentru alegerile și opțiunile prezente sau viitoare ale elevilor.
Opțiunea de echivalare a unor cursuri, parcurse în afara școlii, cu
activitatea de la discipline din același domeniu, etc.
Voluntariat relevant pentru profilul, specializarea
recunoașterea formală a competențelor dobândite.
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PRINCIPII
3. Varietate

4. Profunzime

5. Diferențiere

6. Motivație

7. Conexiuni

8. Creativitate

Schimbări obținute prin respectarea principiului
În planul-cadru actual se poate realiza o varietate destul de semnificativă a
materiilor existente cu posibilitatea opțiunilor oferite create în funcție de
punctele-forte ale corpului profesoral.
Oferte educaționale diferențiate între licee, potrivite mai multor profiluri
de elevi, adică o depășire a limitei actuale real-uman.
Gândirea orarului în calupuri/intervale orare de mai multe ore astfel încât
să permită o cercetare în adâncime a materiei;
Existența acestor calupuri ar putea permite colaborarea mai multor
profesori prin gruparea claselor pentru a lucra diferențiat, potrivit
nivelului elevilor.
Creșterea atractivității și motivației pentru elevi – care își pot alege
propriul traseu de învățare. Existența Curriculum-ului la Decizia Elevului
(CDE) generează un nivel și mai mare de implicare a elevilor în propriul lor
parcurs de învățare, un interes în asumarea de obiective de învățare.
Posibilitatea de a conecta și integra mai multe discipline – de exemplu,
posibilitatea de a preda Istoria și Geografia sau Chimia și Biologia interdisciplinar în proiecte aplicate care să acopere în egală măsură obiectivele
ambelor discipline, inclusiv prin co-teaching.
Contribuția inovativă pe care profesorii și elevii o pot aduce parcursului de
învățare al elevilor.
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A) PLAN CADRU PROFIL REAL,
SPECIALIZARE MATEMATICA INFORMATICA

PLAN CADRU PROFIL REAL,
SPECIALIZARE MATEMATICA INFORMATICA

B) PLAN CADRU PROFIL
REAL, SPECIALIZARE
STIINTE ALE NATURII

PLAN CADRU PROFIL REAL,
SPECIALIZARE STIINTE ALE
NATURII

C) PLAN CADRU
PROFIL UMANIST,
SPECIALIZARE
FILOLOGIE

PLAN CADRU
PROFIL UMANIST,
SPECIALIZARE FILOLOGIE

D) PLAN CADRU
PROFIL UMANIST,
SPECIALIZARE
STIINTE SOCIALE

PLAN CADRU PROFIL
UMANIST, SPECIALIZARE
STIINTE SOCIALE

