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RAPORT PRIVIND DEZBATEREA ”EDUCAȚIA NE UNEȘTE”  

 LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA 

 

Unitatea de 

învățământ:  

Liceul Tehnologic ASTRA Pitești 

Data organizării 

dezbaterii: 

20.05.2019 

Coordonatori 

dezbatere:  

Director –prof Maria Ionică 

Director adjunct-prof. Elena Ciobanu 

Date de contact:  Liceul Tehnologic ASTRA Pitești, Str Nicolae Dobrin, Nr 3, tel 02482518 

Aspecte pozitive 

semnalate: 

 

 

 

- Beneficiarul direct al educației este elevul  către care se îndreaptă principiile 

fundamentale ale viziunii asupra educației în România  

- Profesorilor  li se acordă stimulente financiare pentru participarea la cursuri de 

formare pedagogică sau pentru obținerea de specializări suplimentare; 

-Folosirea standardelor de evaluare comune, definite la nivel național, pentru a nu 

mai exista diferențe de notare; 

-Școala asigură hrană pentru toți copiii pe durata programului școlar, precum și 

rechizite și alte mecanisme de suport social care să asigure egalitatea de șanse; 

  

Aspecte care 

îngrijorează, limite 

ale propunerii de 

viziune:  

 

 

 

 

 

 

-Procentul de 25% privind resursele financiare primite ca finanțare per elev de la 

nivel local este mare,  pentru că există zone defavorizate, slab dezvoltate din punct 

de vedere economic, care nu pot asigura acest procent. 

- Nu se precizează modul în care se face evaluarea de către liderul educațional 

- Nu se precizează în ce clasă continuă elevul care a promovat examenul de 

cetificarea competențelor profesionale nivel 3  și care dorește continuarea studiilor 

liceale nivel 4. 

 -Pierderea unui an de studiu la învățământul liceal și profesional tehnologic 

afectează nivelul de pregătire al elevilor pentru că ar presupune comasarea materiei 

de studiu. 

-Programele la disciplinele pentru care se susține examenul de bacalaureat nu sunt 

comune pentru  toți elevii de liceu. Propunem și un alt tip de bacalaureat, în liceele 

tehnologice, care să-i acorde șansa elevului să se înscrie în învățământul superior de 

specialitate în funcție de disciplinele de studiu din programa școlară. 

-Viziunea nu specifică cum va putea fi crescută încrederea în învățământ care acum 

este la un nivel foarte scăzut, atât din partea elevilor cât și a familiei  și a 

comunității. Mulți elevi,  mai ales la învățământul profesional, vin la școală datorită 

ajutoarelor financiare și burselor pe care le primesc. 

-Cum se poate face   echitate în educație în învățământul profesional și tehnic în 

condițiile în care numărul de elevi la clasă este de 28  și practica nu se poate face pe 

grupe? Oricât de pregătit și eficient ar fi  un cadru didactic, nu poate răspunde 
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simultan nevoilor  unui  număr de 28 elevi. Integrarea elevilor cu CES în 

învățământul profesional,  îngreunează și mai mult procesul instructiv educativ.  

-Documentele supuse  dezbaterii  sunt destul de ambigue și nu oferă suficiente 

informații. 

 

Recomandări și 

scenarii de 

implementare: 

 

 

 

 

 

Se recomandă efectuarea unei analize  clare privind finanțarea per elev, pe toate 

formele de  învățământ. 

- Se propune ca directorul unității de învățământ, ca ordonator de credite, să 

coordoneze activitatea Consiliului de administrație 

-Se propune asigurarea gratuității manualelor de specialitate pentru învățământul 

profesional și tehnic. 

-Propun reducerea  numărului de elevi la clasă; 

-Practica și laboratoarele tehnologice să se facă pe grupe; 

-Crearea unui mediu favorabil pentru elevi, atât în școală cât și în societate, pentru a 

deprinde obiceiuri de viață echilibrată/un stil de viață sănătos, norme de viață 

relevante pentru viața personală și pentru interacțiunea cu ceilalți. 

-Învățământ obligatoriu până la vârsta de 16 ani, așa cum este în prezent și 

obligativitatea ca  părinții să răspundă pentru   absentele nemotivate ale copiilor lor;                                                                                                                                       

-Introducerea evaluării pe bază de note, la toate ciclurile de învățământ                                      

- Elevii care nu promovează examenul de evaluare națională să intre într-un  

program remedial, pe parcursul unui an, iar la final elevii să fie reexaminați și 

evaluați prin examenul standardizat. Considerăm că nu este  oportun ca un elev să 

treacă la ciclul secundar inferior fără să aibă competențele minime de comunicare în 

limba română și a competențelor matematice, pentru că-i  va fi practic imposibil să 

dobândească noi cunoștințe. 

- Ciclul secundar inferior începe la vârsta de 12 ani, durează 3 ani și se desfășoară în 

școli generale-înseamnă aglomerarea școlilor generale în detrimentul situației din 

licee care își reduc numărul de elevi și rămân cu spații neocupate, generând 

cheltuieli inutile. 

-Menținerea formei actuale – ciclul secundar inferior începe la vârsta de 11 ani, 

durează 4 ani și se desfășoară în școlile generale  

- Continuarea studiilor în ciclul superior să se facă doar pe baza examenului 

standardizat, fără luarea în calcul a mediei generale din anii anteriori, pe baza 

recomandării consilierului de orientare profesională, și fără a fi cuantificată ca 

procentaj din nota finală,deoarece îngrădește principiul flexibilității. Considerăm că 

luarea în calcul a mediei generale din anii anteriori, la anumite discipline și-a 

dovedit ineficiența, deoarece în foarte multe cazuri evaluarea elevilor nu a fost 

conformă cu realitatea. 

-  Consilierul de orientare profesională, nu poate să preia rolul dirigintelui 

-  Absolvenții cu Diplomă de Bacalaureat T vor fi dezavantajați. Ei se vor putea  

înscrie în învățământul superior doar dacă vor mai susține încă un examen de 

Bacalaureat de tip A1, A2 sau V, în limitele legii. Pentru liceele tehnologice, unde în 

prezent mediile de admitere sunt mai mici de 5, s-a solicitat examen de bacalaureat 
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diferențiat, dar fără îngrădirea dreptului de acces la învățământul superior. 

-Considerăm că trebuie stabilită media de admitere la liceu, indiferent de filieră- 

teoretică sau tehnologică- de minim 5. In selectarea elevilor pentru învățământul 

profesional și profesional dual să aibă un rol important și agentul economic partener. 

În acest mod absolvenții  liceelor tehnice ar putea să fie evaluați la Examenul de 

Bacalaureat T la lb. română, Matematică și la Disciplinele de specialitate din 

domeniu, corespunzător calificării alese și cu posibilitatea adaptării permanente 

(prin disciplinele de specialitate), la cerințele pieței muncii .  

-Pentru ca  aceste valori să constituie baza unei legi a educației, trebuie  gândite în 

paralel  cu noua lege,  instrumente diferențiate în funcție de   specificul școlilor, în 

cazul nostru unități profesional și tehnice.  

- Implicarea administrației locale doar în partea administrativă și financiară  și nu și 

în  actul educativ. 

-Rolul părinților/tutorilor legali să fie  clar prevăzut în noua lege cu instrumente  

coercitive pentru părinții care nu iau în serios rolul lor de   prim educator așa cum se 

specifică în viziune  

-Toți elevii să aibă același sistem de notare . Eliminarea calificativelor care nu 

conduc la o implicare adecvată  a elevilor. 

-Cadrele didactice  au recomandat ca aceste schimbări să fie raportate la condițiile 

reale din țara noastră, nu la condițiile financiare, din alte țări. 

 

Note generale 

despre dezbatere:  

 

La dezbatere au participat cadrele didactice din Liceul Tehnologic Astra. 

Cadrele didactice au avut posibilitatea de a lua la cunoștință  despre conținutul 

viziunii ,,Educația ne unește"  in cadrul cercurilor pedagogice cat si in unitatea 

noastră școlara 

 Temele supuse dezbaterii au fost analizate de cadrele didactice participante. Cadrele 

didactice  prezente au urmărit prezentarea viziunii iar opiniile, propunerile au fost 

centralizate in acest raport. 

Toate cadrele didactice participante  au dovedit că sunt  dornice de a schimba în 

bine educația, în folosul elevului.  

 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Maria IONICĂ 
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