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1. PREAMBUL

În România, planul cadru este un document care stabilește numărul de ore pe săptămână pentru disciplinele obligatorii și
pentru cele opționale, în funcție de nivelul de școlarizare (primar, gimnaziu sau liceu), forma de învățământ (zi, seral, frecvență
redusă) și profil (de exemplu, școli de artă sau școli sportive).

Plecând de la structura existentă a planurilor-cadru pentru liceu, Coaliția pentru Educație are intenția de a demonstra că ne
putem raporta la aceste documente nu ca fiind o serie de restricții ce încorsetează școala într-un set de reglementări pre-
stabilite, ci ca fiind un cadru ofertant de posibilități de design curricular, creștere și diferențiere. Credem că posibilitatea
descentralizării și a nuanțării deciziei în funcție de capacitatea instituțională a fiecărei școli ar trebui să aibă impact și la nivel
curricular, în alegerea profesorilor și în alegerea gradului 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 catedrele
profesorilor și fără discipline adiționale pentru care, într-unmoment sau altul, am putea să nu avemprofesori calificați.

Intenția prezentului document de opinie este de amobiliza o nouă viziune asupra planului-cadrul existent, care să asigure
coerență și congruență între documentele de politică și standardizare, procesul pedagogic și rezultatele învățării.



Relația de inter-conexiune între cadru, 
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2. O ABORDARE ECHITABILĂA 
FINANȚĂRII ȘCOLILOR

➢Implementarea planurilor-cadru conform viziunii propuse de Coaliție ar implica și modelarea unui
nou sistem de finanțare, care să asigure echitate. Fără îndoială, finanțarea constituie o componentă
centrală atunci când vorbim de educație la standarde de calitate îmbunătățită.

➢Alocarea unei finanțări egale pentru fiecare elev nu garantează că toți elevii vor avea aceeași experiență
educațională riguroasă.

➢Sunt de analizat și de pus în perspectivă, prin pilotare, sisteme de reformă financiară pentru finanțarea
școlilor care să se concentreze pe calitatea procesului educațional din fiecare școală și pentru fiecare
elev.

➢Este necesar ca pentru implementarea noului curriculum să existe resurse suplimentare alocate de la
nivel central, pentru a răspunde nevoilor de învățare ale elevilor din categorii vulnerabile / zone
defavorizate, dar și pentru rutele tehnice, vocaționale și profesionale.

➢Autoritățile locale din zonele defavorizate alocă, în mod evident, un buget redus pentru școli, școli
ce au de fapt ceamaimare nevoie de resurse și finanțare.



3. CE PROPUNEM DIFERIT
• schimbarea perspectivei prin care ne uităm la Planul-cadru, de la o perspectivă limitativă la una creativă, respectiv un cadru ce

permite varietate prin mărirea gradului de opționalitate, prin operaționalizare contribuției pe care partenerii actului educațional
o pot avea la parcursul de învățare al elevilor;

• o lentilă creativă prin care directorii de școală se pot uita la oferta educațională și profesorii la noțiunea de disciplină,
respectiv posibilitatea de a corela discipline, de a le preda inter-disciplinar sau în co-teaching (doi profesori în sala de clasă);
cuvântul-cheie acum find cel de curriculum integrat, prin transformarea modului în care ne raportăm laDISCIPLINĂ;

• oportunitatea oferită profesorilor de a practica ceamai bună versiune a lor, prin exprimarea pasiunilor și intereselor academice
cât și cea de a lucra în echipe trans-disciplinare de tip co-teaching,pentru a preda diferite discipline, proiect ce poate fi planificat
și realizat în perspectivă;

• posibilitatea de a păstra status quo-ul pentru cei care își doresc o tranziție ușoară către noul model, oferind posibilitatea de
planificare și implementare a nouluil model (sau a unor principii/aspecte) pe termen mediu și lung;

• existența anumitor discipline fără notare, ca de exemplu:Educație fizică, Religie, Consiliere;

• mărirea semnificativă a gradului de motivație al elevului prin posibilitatea de a contribui activ la propriul parcurs de învățare (atât
din perspectiva CDȘ, cât și din cea CDE – discuția asupra procentajului rămânând deschisă) dar și prin oportunitatea de a-și
echivala anumite discipline cu 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 disciplinaInformatică);

• regândirea disciplinei Educație fizică, prin practicarea unui singur sport sau a mai multora (sporturi cu mingea) sau
echivalarea cu un sport cu un număr similar de ore; regândirea disciplinei Educație muzicală prin practicarea unui
instrument sau a mai multora sau echivalarea cu practicarea unui instrument cu un număr similar de ore; regândirea
disciplinei Educație plastică, prin concentrarea pe o tehnică sau un curent de gândire; regândirea disciplinei TIC, prin
practicarea unui limbaj de programare sau echivalarea cu un curs cu un număr similar de ore. Pentru toate aceste discipline se
recomandă organizarea modulară, o decizie la nivelul școlii, care are în atribuții organizarea orarului.



4. 
PRINCIPII 
DE 
ABORDARE 
A 
PLANULUI 
CADRU

PRINCIPII PROPUNERI

Flexibilitate Aria curriculară a disciplinelor să se seteze într-un cadru similar de discipline care să

poată asigura un context de învățare mai complex al aceleași arii curriculare.

Încrederea 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.

Flexibilizarea orarului prin gruparea în intervale orare de 2 săptămâni astfel încât să

permităde ex.: 2h de Istorie într-o săptămână și niciuna în săptămâna care urmează.

Relevanță Ancorarea materiei în viață de zi cu zi, făcând astfel mai relevantă materia pentru

alegerile și opțiunile prezente sau viitoare ale elevilor.

Opțiunea de echivalare a unor cursuri cu activitatea de la discipline din același

domeniu, etc.

Voluntariat relevant în cadrul aceluiași domeniu.

Varietate 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.

Profunzime Gândirea orarului în calupuri/intervale de mai multe ore astfel încât să permită o

cercetare în adâncime a materiei; constituirea de module.

Diferențiere Existența acestor calupuri ar putea permite colaborarea mai multor profesori prin

grupare claselor pentru a lucra pe nivel.

Motivație Ce motivație mai mare ar putea fi pentru un elev decât să își creioneze propriul traseu de

învățare, iar existența curriculum-ului la decizia elevului ar fi un prin pas de implicare și

mai mare a elevilor în propriul lor parcurs lor de învățare.

Conexiuni Posibilitatea de a conecta și integra mai multe discipline – de exemplu, posibilitatea de a

preda Istoria și Geografia sau Chimia și Biologia inter-disciplinar în proiecte aplicate

care să acopere în egală măsurăobiectivele ambelor discipline.

Creativitate Contribuția inovativă pe care profesorii și elevii o pot aduce parcursului de învățare al

elevilor.



A) PROFIL REAL,
SPECIALIZARE MATEMATICĂ -
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B) PROFIL REAL, 
SPECIALIZARE 
STIINTE ALE NATURII
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C) PROFIL UMAN, 
SPECIALIZARE 
FILOLOGIE
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D) PROFIL UMAN, 
SPECIALIZARE ȘTIINȚE 
SOCIALE
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