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PROPUNERI 

privind îmbunătăţirea curriculei şcolare în 8 PUNCTE 

(nivel liceal) 
 

 

 

I.               Ȋntrebări esenţiale:  

 

a. Ce tip de materii facilităm elevilor?  

b. Ce conțin aceste materii?  

c. Cum relaţionează conţinutul cu vârsta elevilor?  

d. Cum îi pregătesc pe elevi aceste materii, pentru a deveni viitori cetățeni europeni?  

 

 

II.  Motivul emiterii propunerii – descrierea situaţiei actuale 

 

• Materii şcolare depăşite de realităţile sociale;
• Neconcordanţa între structura curriculei şi piaţa muncii (dificultăţi în găsirea unui loc 
de muncă pentru tânăra generaţie); 
• Deficit în exprimarea argumentată a propriei opinii a tânărului (gândirea critică şi 
asertivă); 
• Rezerve în a participa activ la viaţa comunităţii din care tânărul face parte; 
• Deficit  în dezvoltarea  unor competenţe de bază ale  viitorului  adult  –  extras  din

structura Europeană YouthPass – certifcatul ce atestă formarea esenţială a tânărului 
european în cadrul programelor de mobilitate şi experienţă profesională Erasmus+, 8 

competenţe stabilite de UE ca fiind parte din programul life-long learning, la care se 
mai pot adăuga şi altele: 



1. Comunicare în limba maternă 

2. Comunicare în limbă străină 

3. Competenţe matematice, ştiinţifice şi tehnologice  

4. Competenţe digitale  

5. A învăţa cum să înveţi 

6. Competenţe interpersonale şi civice 

7. Iniţiativă şi antreprenoriat 

8. Conştientizare şi exprimare culturală 

 

• Deficit în formarea viitorului adult ca individ sănătos din punct de vedere fizic şi 

mental – ore de sport puţine, lipsa orelor de nutriţie sănătoasă etc.; 
• Deficit în formarea tânărului pentru viaţa de familie responsabilă şi pentru 
cunoaşterea propriei anatomii şi sănătăţi.
• Deficit în formarea tânărului ca promotor al prezervării mediului, naturii şi animalelor 
(educaţia ecologică); 
• Deficit în punerea în practică (laboratoare) a noţiunilor teoretice; 
• Deficit în dezvoltarea creativă a adolescentului – ore insuficiente de arte şi metode 
non-formale; 
• Deficit în comunicarea cu părintii; 
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• Deficit de consilieri şcolari (un consilier la 800-1000 de elevi); 
• Prea multe nivele de control care pot inhiba elevii şi profesorii în facilitarea 
procesului de învăţare; 
• Deficit în formarea profesională a cadrelor didactice la standarde Europene; 
• Deficit de şcoli şi infrastructură în mediul rural – abandon şcolar; 
• Deficit în comunicarea dintre MEN şi alte Ministere – sărăcia este o altă cauză a 
abandonului şcolar; 

 

III.             Există un profil obligatoriu al absolventului? 

La nivelul Uniunii Europene, cele 8 competențe-cheie (stipulate mai sus) sunt create 

pentru a asigura un loc pe piața muncii și un venit stabil, oricărui tânăr indiferent dacă are 

studii minime sau extinse. De ce? Pentru că dezvoltarea acestor competenţe se face și ea pe 

niveluri de înțelegere și asimilare. Astfel că orice tânăr are acces la dezvoltarea lor. Acest 

concept se numește “self-sustained”, adică un individ tânăr care să fie capabil să se întrețină 

pe sine odată ieșit de pe băncile liceului (studii minime obligatorii), cu condiţia ca şi 

societatea să-i ofere un loc de muncă.  

Acest profil al absolventului provine tocmai din aceste 8 competențe-cheie şi 

necesită asimilare treptată. Astfel că profilul arată aşa: 

Pornind de la competența psiho-socială nr. 5 (a învăța cum să înveți), un tânăr este 

capabil să știe pentru el însuși modalitatea de învățare, asimilare și conștientizare a 

informației și a experiențelor din timpul studiilor. Cum face asta? Şcoala ar trebui să pună 

accent major pe ore și programe de consiliere personală și în carieră. Aici putem introduce şi 

educaţia pentru sănătate.  

Pornind de aici, ne îndreptăm atenţia către celelalte 7 competențe, din care rezultă: 

1.  Un tânăr conștient de sine care este capabil să înțeleagă orice citește și să se poată 

exprima oral coerent şi logic  comunicare în limba maternă; 

 

2.  Un tânăr ce cunoaște cel puțin 2 limbi străine prin care se poate exprima în scris și oral 

(noile amendamente UE reglementează necesitatea cunoașterii a cel puțin 2 limbi străine 

de nivel european/internațional)  comunicare în limbă străină;  

 

3. Un tânăr ce deține competențe matematice, științifice și tehnologice de bază, necesare 

vieții: formarea unei gândiri logice, leadership personal, ţinerea unui buget personal/al 

familiei  competenţe matematice, ştiinţifice şi tehnologice;  

 

4. Un tânăr ce cunoaște mediul digital, având în vedere că joburile din IT își fac loc masiv 

pe piața muncii actuale; necesitatea adaptabilităţii la era digitală  competenţe digitale;  

 

5. Un tânăr ce cunoaște legislația țării lui și a Uniunii Europene, precum și noțiuni de 

educație civică, participativă în cadrul comunității, voluntariat și implicare; astfel va putea 

vota în mod conștient  competenţe interpersonale şi civice;  
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6. Un tânăr ce deține noțiuni financiare și de antreprenoriat de bază; poate exprima o 

inițiativă, știe să ia o decizie, știe cum ar putea să lucreze pe cont propriu și să ofere locuri 

de muncă celorlalți; cunoaşte structura managementului de proiect; un aspect important 

reprezintă noțiunile de economie sustenabilă/circulară/socială, unde afacerile sunt gândite 

și construite țînând seama de un aspect social defavorabil (protecţia mediului, persoane 

aflate în situaţii de risc), ce trebuie rezolvat  iniţiativă şi antreprenoriat;  

 

7. Nu în ultimul rând, tânărul nostru absolvent își poate exprima vocea identitară, culturală, 

dar în context european din care face parte; știe cum să interacționeze cu oameni din alte 

culturi, a învăţat despre drepturile omului și despre discursul asertiv  conştientizare şi 

exprimare culturală;  

Cum se formează aceste competențe? Prin abordarea practică a materiilor existente și 

prin introducerea unor noi materii în curriculă (vezi mai jos); în fapt, prin abordarea 

metodelor non-formale testate în mediul ONG. 

 

IV.       MODEL - 12 clase obligatorii  

De ce? Pentru că numai așa putem reduce abandonul școlar masiv. Perioada 

adolescenței este una sensibilă pe toate planurile (comportamental, relaţional, psihologic etc.). 

Adolescenții au nevoie de ghidare, de consiliere personală şi vocaţională. De multe ori, un 

tânăr renunță la școală în cls. a10-a, din varii motive : sărăcia, dorinţa de independenţă, mediu 

anost de studiu, transport îngreunat pentru cei din mediul rural, sentiment de pierderea 

timpului etc. Astfel, dacă renunţă la şcoală la 16 ani, cu greu îl mai poți aduce înapoi și 

convinge că educația ii poate asigura un viitor. Un argument important este existenţa 

programului « A doua şansă » pentru adulţii care nu şi-au completat studiile şi al căror loc de 

muncă necesită aceste studii.  

Cum facem școala obligatorie până la 18 ani?  câteva propuneri 

1. Construim un sistem pornind de la cls. 0 care să conțină materii noi, un nr. de materii 

vechi eliminate și un nr. de materii vechi REadaptate la sec. XXI şi la cerinţele europene.  

Pentru partea de curriculă, invit spre lectură mai sus ;  

2. Gimnaziul să se încheie la sfârșitul cls. a IX-a. Așadar, vom avea 3 ani de liceu 

obligatorii; 

3. Cls. a VIII-a și a IX-a necesită o abordare practică și din ce în ce mai focusată pe 

domeniile de interes ale elevului; astfel, abordăm metoda curriculei diferenţiate (alegerea 

materiilor de către elev) ;  

4. Astfel că, începând cu cls. a X-a și pentru următorii 3 ani, școala ar trebui construită ca un 

hub de învățare, unde elevul se documentează și practică (mai ales) domeniile de interes 

atât pentru el cât şi pentru societate. Introducem de asemenea, stagiile de practică și 

sistemul de învățare “project based/proiect”. 

5. Acest hub interactiv de 3 ani va dezvolta o serie de competențe esențiale tânărului (cele 8 

menţionate mai sus); în plus, va fi extrem de plăcută interacțiunea și învățarea 

experiențială pe diverse domenii și în prezența profesorului ca și facilitator, și al altor 

experți în domeniile lor, care să furnizeze know-how-ul pe diverse aspecte; 
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Liceul de tip “hub monitorizat” necesită o serie de resurse: 

• infrastructură (clădiri, transport, campus) 

• cărți/biblioteci 

• săli tematice 

• laboratoare 

• tehnologie de ultimă generație 

• în plus, necesită parteneriatul școlilor cu toate instituțiile la nivel local (administrația 

publică, instituții de cultură, educație, business etc.) 

• parteneriat strategic al MEN (Min. Educaţiei Naţionale) cu: Min. Muncii (pe aspectul 

corelare şcoala,  stagii de practică) şi Min. Tineretului şi Sportului (pe aspectul 

activitate non-formală în cadrul proiectelor); 

(!) Aceste resurse pot fi alocate şi reabilitate din ceea ce există deja: spaţii, clădiri etc. 

 

V.      16 MATERII propuse în curricula modernizată / actualizată 

 

1. Oratorie/Public Speaking – arta discursului public;  

 

2. Artă Dramatică şi Simbolism– dezvoltarea capacităţii de a înţelege dincolo de cuvinte, 

dezvoltarea empatiei şi a umanităţii;  

 

3. Comunicare şi Leadership (personal şi comunitar) – abilitatea de organizare;  

 

4. Educaţie civică şi participativă - ffoorrmmaarreeaa  ttâânnăărruulluuii  aattââtt  îînn  ccaalliittaattee  ddee  cceettăăţţeeaann  aall  

ssttaattuulluuii  ddiinn  ccaarree  ffaaccee  ppaarrttee,,  ccââtt  şşii  îînn  ccaalliittaatteeaa  ssaa  ddee  ffiiiinnţţăă  uunniiccăă  şşii  ddeemmnnăă,,  ssttuuddiieerreeaa  

rreegguulliilloorr  ffuunnddaammeennttaallee  aallee  vviieeţţiiii  îînn  ssoocciieettaattee,,  iinnddeeppeennddeennţţaa,,  rreessppoonnssaabbiilliittaatteeaa,,  ddrreeppttuurriillee  

oommuulluuii,,  lleeggiissllaaţţiiee  eettcc..;;   

 

5. Antreprenoriat – linii directoare în pornirea propriei afaceri pentru dezvoltarea unei 

economii durabile. 

 

6. Educaţie financiară – management personal şi de afacere;  

 

7. Sport, Nutriţie, Prim ajutor – educaţie pentru sănătate (zilnic);  

 

8. Educaţie sexuală – planning individual şi familial;  

 

9. Educaţie ecologică - protecţia mediului, a naturii şi a animalelor, reciclare etc.;  

 

10. Laborator– punerea în practică a noţiunilor teoretice (fizică, chimie etc.);  

 

11. Arte– muzică, desen, sculptură, artizanat, scriere creativă etc.;  

 

12. Dialog intercultural în context European – a înţelege şi trăi activ diversitatea 

culturală;  
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13. Istorie şi legislaţie Europeană – înţelegerea aprofundată a contextului european din 

care şi România face parte; 

 

14. Istoria religiilor – studiul lui Mircea Eliade;  

 

15. Psihologie/Dezvoltare personală – abordare modernă; 

 

16. Literatură/Jurnalism - abordare modernă; 

 

 

 

VI.           Măsuri de implementare a materiilor noi: 

 

Există două posibilităţi:  

 

1. Pe termen scurt – pentru o implementare imediată, se poate apela la experţi din alte 
domenii (pe lângă profesorii deja existenţi în şcoli) – traineri aparţinând diferitelor  
ONG-uri specializate şi companii, manageri şi antreprenori de succes, nutriţionişti, 
muncitori sociali, artişti, medici şi asistenţi, străini cu poveşti de succes dezvoltate în  
România – care să susţină un nr. de ore săptămânal/”Săptămâna Altfel”, să fie invitaţi 
speciali în cadrul anumitor ore de curs. 

 

Propunem ca specialiştii mai sus menţionaţi să ia parte la modernizarea curriculei ca 

persoane remunerate. 

 

***Mediul ONG deține o resursă inepuizabilă de materiale, manuale, expertiză pe diverse 

domenii, prin care tânărul să aibă acces la dezvoltare optimă. MEN ar trebui să lucreze 

îndeaproape cu mediul ONG și cu experții acestuia, pentru a livra materiile noi unde nu există 

personal.  

 

2. Pe termen lung – organizarea unor cursuri de specializare pentru profesori, cu traineri 

experţi în educaţie contemporană, aliniată la standarde europene. 

 

 

VII.              Posibile rezultate – impact social  

 

 

• Tineri absolvenţi capabili; 

• Îmbunătăţirea canalelor de comunicare între cetăţeni şi instituţii;  
• Creşterea responsabilităţii individuale sau de grup în cadrul comunităţii – soluţii 

optime pentru diverse probleme locale; 
• Dezvoltarea unei economii durabile prin intermediul micului antreprenor; 
• Responsabilitate pentru sănătatea proprie şi a comunităţii; 
• Un mediu curat şi pentru generaţiile următoare; 
• Promovarea tradiţiei adaptată în context multicultural; 
• Înţelegerea muncii voluntare ca dezvoltare a comunităţii dar şi ca dezvoltare 

personală; 



 
6 

Propunerile de mai sus nu sunt menite a încărca curricula şcolară, ci dimpotrivă, a înlocui 
subiectele/materiile învechite cu noi conţinuturi, în viziune contemporană, europeană. Astfel, 
sistemul educaţional românesc va putea intra în circuitul European al unui învăţământ de 
calitate, în centrul căruia să se afle tânărul şi nevoile lui, dar şi nevoile societăţii. 

 

Prin bunăvoinţa tuturor actorilor implicaţi în sistemul educaţional şi prin adaptare, aceste 

propuneri pot fi extinse şi la celelalte niveluri şcolare pre-universitare – primar, gimnazial. 

 

VIII.                  MENŢIUNI:  

1. Cei trei factori în actul educațional sunt: elev-profesor-părinte. Este necesară o 

școală a părinților, care să îi aducă pe aceștia mai aproape de sistemul educațional și 

de copilul lor (înțelegerea materiilor studiate de copil, dialog constructiv cu propriul 

copil, ajutor în caz de abandon școlar, participarea la excursii etc.);  

2. Rolul consilierului școlar: alcătuirea de programe comune părinți-elevi în cadrul 

cabinetului de consiliere.  

3. Eliminarea Inspectoratelor Școlare, verigă NEnecesară între școală și minister.  

4. Reabilitarea şcolilor şi a sălilor de sport aferente.  

5. Crearea de locuri de muncă pentru părinţii in caz de risc, pentru ca sărăcia să nu mai 

fie o altă cauză a abandonului şcolar.   

6. Materiile propuse necesită o aplicabilitate de tip proiect/project based, bazată pe lucrul 

interactiv şi în echipă;  

 

IX.            Iniţiatori şi susţinători:  

 

• Gabriela Nedelcu – profesor pensionar de limba Engleză – nivel liceal (Colegiul 
Economic Virgil Madgearu Ploieşti);  

• Ana Nedelcu – filolog, scriitor, expert în studii Europene, formator şi lucrător de 

tineret, antreprenor; 

• Asociaţia ROI – educaţie, artă, cultură, stil de viaţă - http://aroi.ro/ 

 

 

 

12/04/2018

 

(Varianta îmbunătăţită a materialului trimis în decembrie 2013 şi în ianuarie 2018 către 
Min. Educaţiei Naţionale şi Preşedinţia României)

http://aroi.ro/
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