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1. Introducere 

 

Sistemul educațional românesc a rămas în urma altor state postcomuniste, actualmente membre 

ale Uniunii Europene, și care au reușit să implementeze reforme eficiente în educație în ultimul deceniu, 

cel puțin. Un studiu recent al Comisiei Europene confirmă că România are unul dintre cele mai slabe 

sisteme educaționale din UE, nereușind să se apropie de nici unul dintre obiectivele stabilite pentru anul 

20201. Curriculumul la decizia școlii reprezintă un instrument puternic prin care școlile se pot adapta la 

nevoile și aspirațiile elevilor, părinților acestora și comunității. Cu toate acestea, nu există suficiente 

statistici centralizate și date publice disponibile cu privire la CDȘ la nivel național, pe baza cărora să 

poate fi fundamentate propuneri de politici publice, de părțile interesate. În plus, o controversă a 

modului în care este derulat CDȘ este că propunerea și alegerea obiectelor de studiu opționale are în 

vedere în mod preponderent completarea normelor didactice2. Acesta este unul dintre motivele pentru 

care este necesară aprofundarea modului în care școlile folosesc acest instrument, în contextul în care 

unitățile de învățământ dobândesc o autonomie din ce în ce mai mare, dar care nu este balansată de 

mecanisme de transparență și responsabilitate. La nivelul școlilor, libertatea de decizie în privința orelor 

de CDȘ ar trebui să fie în armonie cu democratizarea societății actuale. Din nefericire, din perspectiva 

capacității de implementare, CDȘ pare a fi o piedică în dezvoltarea sistemului educațional, tocmai prin 

natura dificultăților pe care le presupune. Nevoia descentralizării sistemului educațional este una reală 

și necesară, dar care, în lipsa unei politici educaționale și a unor strategii de acțiune, pare a fi greu de 

realizat. Descentralizarea ar oferi șansa școlilor să devină principalul factor de decizie, atâta timp cât ar 

permite consultarea tuturor actorilor implicați în actul educațional. Cercetarea, care s-a concretizat în 

actualul raport de analiză, urmărește modul în care unitățile școlare utilizează oportunitatea CDȘ, prin 

care au libertatea de a introduce noi obiecte de studiu, în afara celor prevăzute în trunchiul comun. 

Proiectul „EDUPOL – Politici publice pentru educație” își propune să dezvolte capacitatea 

ONG-urilor și a altor parteneri sociali din sfera educațională, așa cum sunt sindicatele din învățământ 

și asociațiile de părinți, de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de 

Guvern, implicarea acestor organizații în consultările aferente elaborării noii legi a educației naționale 

și promovarea unor mecanisme de monitorizare și implicare, care să consolideze consultarea, 

transparența și standardizarea în administrația publică în domeniul educației. În acest sens, partenerii, 

Asociația Centrul Syene pentru Educație  și Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, au 

dezvoltat și implementat un mecanism de monitorizare susținut de activități de cercetare care au stat la 

baza elaborări prezentului raport, precum și la formularea propunerilor de politică publică pe două 

tematici: utilizarea TIC în educație și utilizarea curriculumului la decizia școlii (CDȘ). Pentru validarea 

variantei finale a celor două proiecte de politică publică, propunerile elaborate vor fi puse în consultare 

cu părțile interesate în București, Cluj, Timiș, Dolj, Iași, Galați, Bacău, prin organizarea unor dezbateri. 

Părțile interesate sunt 50 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali din toată țara cu misiune 

în domeniul educației, precum și 50 de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice (personal de 

conducere și de execuție din unitățile de învățământ, inspectorate școlare județene, centrele județene de 

resurse și asistență educațională, casele corpului didactic, Institutul pentru Științe ale Educației, 

Ministerul Educației etc.). De asemenea, proiectele de politică publică vor fi validate în rețeaua 

dedicată, EDUPOL, care este constituită din reprezentanții a 15 organizații neguvernamentale la nivel 

național. În ultima fază, proiectele de politică publică vor fi publicate pe Internet si vor fi promovate 

prin petiții online, întâlniri cu factorii de decizie din Parlament, Ministerul Educației, Administrația 

Prezidențială, companii cu profil ITC, ambasade, reprezentanța Comisiei Europene în România, etc., 

participarea la alte dezbateri publice organizate de autorități și instituții publice.  

 

                                                           
1 2018 European Semester; Country Reports, consultat la 13.12.2018, URL, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-

european-semester-country-report-romania-ro.pdf. 
2 Octavian, Mândruț (coord.), Raportul Metodologia proiectării și aplicării CDȘ, Institutul pentru Științe ale Educației, 2010 
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2. Analiza SWOT a curriculumului la decizia școlii 

 

 

Punctele tari 
 

 CDȘ ca disciplină nouă oferă posibilitatea inițierii elevilor în domenii și tematici care răspund 

nevoilor de pregătire profesională a acestora și cerințelor din piața muncii, precum și pregătirii 

viitorilor adulți; 

 Utilizarea orelor de CDȘ pentru pregătirea elevilor în vederea admiterii la facultate sau școli 

postliceale; 

 Față de disciplinele obligatorii, CDȘ oferă mai multă flexibilitate și astfel elevii pot deprinde 

abilități sociale și emoționale, precum și competențe transversale; 

 Metodele didactice utilizate la CDȘ sunt cele împrumutate din educația non-formală și 

încurajează interacțiunea dintre elevi și profesori, precum și munca în echipă; 

 Pregătirea profesională a cadrelor didactice de a susține opționale de aprofundare și extindere a 

tematicii la disciplinele existente, astfel încât CDȘ să poată înlocui orele de pregătire din privat 

pentru examenele naționale; 

 Disponibilitatea cadrelor didactice de a se implica în activități extra-curriculare în care iau 

contact cu metode de educație noi și tematici pe care le utilizează mai apoi la CDȘ; 

 

Punctele slabe și bariere care pot afecta implementarea CDȘ 
 

 Utilizarea CDȘ preponderent ca modalitate de a aprofunda disciplinele de examen sau discipline 

la care programa școlară este una foarte încărcată și deci, confundarea de către elevi a CDȘ cu 

o disciplină obligatorie de studiu; 

 Complexitatea documentației pentru avizarea unui CDȘ; 

 Lipsa resurselor materiale și a dotărilor la clasă, care să permită derularea CDȘ într-un mod 

atractiv, astfel încât elevii să fie mai ușor de capacitat; 

 Utilizarea curriculumului la decizia școlii pentru completarea normelor didactice; 

 Numărul insuficient de programe de pregătire a cadrelor didactice pentru a putea derula 

opționale pe teme de interes pentru elevi, altele decât cele prevăzute în programa școlară 

obligatorie și deci, limitarea conținutului opționalelor la cunoștințele și pregătirea cadrelor 

didactice; 

 Raportarea cu superficialitate la opționalele ca disciplină nouă, atât din partea elevilor care tind 

să considere importante doar materiile de examen, cât și din partea cadrelor didactice insuficient 

pregătite să predea tematici diferite de disciplinele pe care le predau în mod obișnuit la clasă; 

 Lipsa infrastructurii școlare și supraaglomerarea multor unități de învățământ care îngreunează 

posibilitatea de a armoniza orarele școlare și de a asigura mobilitatea elevilor de la o clasă la 

alta la orele de opțional;  

 Lipsa unei analize reale a nevoilor de pregătire a elevilor, care să stea la baza propunerilor 

pentru CDȘ; 

 Comunicarea deficitară între școală și elevi/ părinți cu privire la CDȘ. De regulă, școala nu pune 

la dispoziție programa sau o scurtă descriere a CDȘ, astfel încât părinții și elevii să ia decizii în 

cunoștință de cauză. Informațiile despre CDȘ nu sunt disponibile, de cele mai multe ori, pe 

website-ul unității de învățământ și nici nu sunt organizate sesiuni de informare cu acele cadre 

didactice care doresc derularea unui opțional; 

 Formalismului procesului de consultare a elevilor și părinților și al alegerii CDȘ din opțiunile 

puse la dispoziție; 

 Percepția că opționalul se adresează doar claselor primare și mai puțin ciclurilor gimnazial și 

liceal,  unde orele de opțional sunt, mai degrabă, utilizate în sprijinul disciplinelor obligatorii; 
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 Percepția asupra opționalului din partea elevilor și a părinților este că echivalează cu o medie 

de 10, care contribuie la creșterea mediei generale, atât de necesară admiterii la liceu, dar și la 

multe facultăți; 

 Lipsa de popularitate a metodelor de evaluare a eficienței opționalului, așa cum sunt 

chestionarele de evaluare a satisfacției elevilor și părinților; 

 Existența unui sistem limitat de evaluare a opționalelor la nivelul școlii. Lipsa metodelor de 

monitorizare continuă și evaluare a eficienței CDȘ-urilor avizate; 

 

Oportunitățile pentru îmbunătățirea CDȘ 
 

 Relația, în general, funcțională între unitățile de învățământ și inspectoratele școlare județene 

în procesul de propunere și avizare a unui CDȘ; 

 Încheierea parteneriatelor cu organizații neguvernamentale, instituții și companii care să vină 

în sprijinul unităților de învățământ cu tematici și resurse informaționale noi, dar și experți și 

spații alternative pentru derularea CDȘ;  

 Participarea la rețele școlare naționale și internaționale din care fac parte mai multe unități de 

învățământ de același profil, în care se produce schimb de experiență și de bune practici; 

 Schimburi de bune practici prin programele și proiecte de mobilitate a cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar, finanțate la nivel european;   

 Accesarea fondurilor nerambursabile la nivel local și național pentru transformarea orelor de 

opțional prin: remunerarea experților externi invitați la ore, dotarea clasei cu echipamente și 

materiale care să permită derularea orelor în mod interactiv; 

 Accesarea donațiilor din partea programelor de CSR a companiilor, pentru dotarea școlilor și 

implicarea experților externi; 

 

Amenințări 
 

 Gradul mare de încărcare a programei școlare, care limitează numărul de ore de opțional; 

 Schimbări legislative fragmentate și sacadate în sistemul educațional care au redus numărul de 

ore alocat opționalelor, dar au condus la un grad mare de încărcare a programei, astfel încât, 

CDȘ este utilizat ca o disciplină de aprofundare a celorlalte, obligatorii; 

 Lipsa remunerației suplimentare a cadrelor didactice care elaborează dosarul unui opțional și îl 

derulează la clasă; 

 Remunerarea nesatisfăcătoare a cadrelor didactice și lipsa infrastructurii și dotărilor școlare care 

scad motivația actualilor elevi și studenți de a profesa în domeniu educațional; 

 Vicierea relației elevi- cadre didactice-părinți. Cadrele didactice și părinții sunt tot mai puțin 

implicați într-un parteneriat în procesul de educare al copiilor, în detrimentul unor relații tot mai 

tensionate cu privire la rolul pe care fiecare parte îl are în educația elevilor;  

 Lipsa continuității în colaborarea cu ONG-urile și lipsa resurselor financiare care să poată 

susține parteneriatele cu sectorul neguvernamental; 

 Imaginea deteriorată a școlii în mass-media și promovarea redusă a reușitelor și eforturilor pe 

care profesorii români le au în general, implicit la CDȘ; 

 Cotele ridicate la care se practică plagiatul pe platformele educaționale pentru elaborarea 

conținutului unor manuale și culegeri școlare îi determină pe profesori să nu participe cu 

materiale într-un sistem de peer learning  online;  
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3. Metodologie de cercetare   

 

Datele furnizate în prezentul raport au fost strânse ca urmare a derulării unei activități de 

cercetare, în perioada aprilie – noiembrie 2018, care a oferit o imagine asupra curriculumului la decizia 

școlii din perspectiva datelor și informațiilor prevăzute de reglementările în vigoare, planurile cadru și 

alte proceduri și strategii de la nivel central sau județean. Totodată, raportul cuprinde informații puse la 

dispoziție, la cerere, de instituțiile relevante, Ministerul Educației Naționale, Inspectoratele Școlare 

Județene și unitățile de învățământ, precum și percepții și opinii din partea a trei categorii de actori din 

domeniul educației: profesori, elevi și părinți. Cercetarea s-a derulat în trei faze: cercetare documentară, 

cercetare calitativă și cercetare cantitativă (mecanism CDȘ).  

Cercetarea documentară s-a derulat timp de opt luni și s-a bazat pe identificarea și analiza 

tuturor documentelor și materialelor puse la dispoziție de instituțiile și organizațiile din domeniul 

educației. Pe baza acesteia au fost elaborate metodologiile și instrumentele pentru celelalte etape ale 

cercetării. Cercetarea a fost completată de un demers suplimentar pentru clarificarea aspectelor din 

etapa de documentare – transmiterea unor cereri de informații publice tuturor inspectoratelor județene 

și Ministerului Educației Naționale. Acțiunea avut loc în luna iulie 2018 și au fost transmise două serii 

de cereri, prima tuturor Inspectoratelor Școlare Județene și cea de-a doua, numai acelora care nu au 

oferit un răspuns în termenul prevăzut de lege. În urma celor două solicitări, mai puțin de jumătate au 

dat curs și au oferit un răspuns, respectiv în județele: Argeș, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, 

București, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Iași, Olt, Sălaj, Satu Mare, Teleorman, Timiș, Tulcea, 

Vâlcea, Vaslui și Vrancea. 

Cercetarea calitativă s-a bazat pe organizarea unor focus grupuri și interviuri în mai multe 

județe: București, Cluj, Timiș, Dolj, Iași, Galați și Bacău. Centrul Syene pentru Educație a derulat patru 

astfel de activități în București, Timiș, Dolj și Cluj, iar Asociația pentru Promovarea Economiei 

Cunoașterii, trei, în Iași, Galați și Bacău. În fiecare locație au fost derulate în medie 3 focus grupuri cu 

profesori, elevi și părinți și câte 1 interviu cu un cadru didactic, precum și cu inspectori școlari, angajați 

ai Ministerului Educației Naționale și ai sindicatelor din educație. Activitatea s-a desfășurat în perioada 

mai-septembrie 2018. Scopul focus grupurilor și al interviurilor a fost de a strânge informații cu privire 

la experiențele actorilor implicați în procesul educațional, precum și identificarea practicilor, valorilor, 

responsabilităților etc. în procesul de  educație, cu implicații asupra CDȘ. Informațiile astfel colectate 

au fost utilizate împreună cu cercetarea documentară pentru elaborarea, în primul rând, a mecanismului 

de monitorizare CDȘ (analiza cantitativă) care a fost ulterior implementat la nivel național, în al doilea 

rând, aceste informații stau la baza prezentului raport. Pentru organizarea focus grupurilor și 

interviurilor, partenerii au utilizat două metode de identificare și implicare a participanților: contactarea 

directă a unităților din învățământ și apeluri publice către cadrele didactice. Selecția participanților la 

focus grupuri și interviuri s-a făcut pe baza disponibilității, individual și la nivelul unităților de 

învățământ. Activitățile de cercetare s-au derulat cu ajutorul unităților de învățământ din fiecare județ, 

care a pus la dispoziție o sală de clasă pentru organizarea interviurilor și a focus grupurilor, iar în 

București, având loc la sediul Centrului Syene pentru Educație. 

Astfel, la focus grupuri și interviuri au luat parte 89 de profesori, dintre care aproximativ o 

treime fac parte și din una dintre următoarele structuri: Consiliul de Administrație al Școlii, CEAC sau 

Comisia de CDȘ, iar în ceea ce privește reprezentarea pe sexe, din numărul total, au luat parte 80 femei 

și 9 bărbați. Numărul elevilor la focus grupuri a fost de 93, dintre care 15 din ciclul primar, 23 din 

gimnazial și 55 din liceal, dintre care 59 fete și 34 băieți. În ceea ce-i privește pe părinți, la focus grup 

au luat parte 40 de părinți, reprezentând după cum urmează: 4 elevi preșcolari, 10 elevi din ciclul primar, 

15 din ciclul gimnazial, 14 din ciclul liceal. În total, la activitățile de cercetare calitativă au fost implicați 

participanți din 10 școli gimnaziale, 6 licee publice și unul privat.  
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Fig.1. Distribuția pe județe a participanților la focus grupuri și interviuri 

 

Cea de-a treia etapă a presupus organizarea și derularea unei cercetări cantitative care a 

presupus monitorizarea pe baza unei metodologii - Mecanismul CDȘ. Întreaga activitate a avut două 

dimensiuni: pe de-o parte, colectarea de date la nivel național care să însoțească și să valideze cercetarea 

calitativă, astfel încât rezultatele din cele două să stea la baza formulării propunerii de politică publică, 

pe de altă parte, metodologia împreună cu chestionarul de cercetare compun mecanismul CDȘ care 

poate fi replicat de ONG-uri educaționale pentru a monitoriza modul în care se derulează opționalele la 

nivel local. Acest mecanism este gândit să contribuie la creșterea nivelului de transparență a școlilor 

care, pe măsură ce dobândesc autonomie în propunerea de discipline noi în curriculum, au nevoie de o 

soluție care să permită colectarea informațiilor și realizarea unor statistici în acest sens. În prezent, astfel 

de statistici nu există la nivel național, ci date centralizate la nivel județean care pot fi oferite la cerere, 

în funcție de informațiile pe care, în mod diferit, fiecare Inspectorat Școlar Județean le solicită din partea 

școlilor, în ceea ce privește CDȘ. 

Culegerea datelor s-a realizat la nivel național prin intermediul aplicării chestionarului de 

monitorizare CDȘ, disponibil în format electronic și distribuit școlilor selectate în urma eșantionării. 

Chestionarul a urmărit să identifice date despre curriculumul la decizia școlii în mod general, dar și cu 

privire la anul școlar 2017-2018. Chestionarul conține 10 întrebări dintre care 5 sunt deschise și solicită 

completarea cu date numerice pentru prelucrarea cantitativă. Întrebările închise sunt împărțite în 

întrebări cu multiple variante de răspuns din care respondenții trebuie să selecteze opțiunile cele mai 

apropiate de situația particulară din unitatea de învățământ în care își desfășoară activitatea și întrebări 

care evaluează gradul de satisfacție pe o scară cu 5 grade, de la „foarte mică măsură”, până la „foarte 

mare măsură”. Perioada de derulare a monitorizării a fost între 1 octombrie – 29 noiembrie 2018 și a 

fost precedată de o etapă de pretestare a mecanismului. Testarea a avut loc în a doua parte a lunii 

septembrie 2018 și a presupus implicarea a 10 școli alese de Centru Syene pentru Educație și Asociația 

pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, școli care au fost rugate să completeze chestionarul și să 

menționeze într-un formular de feedback, gradul de satisfacție cu privire la claritatea, concizia, ușurința 

completării chestionarului și să ofere recomandări.  

Tehnica de eșantionare aplicată pentru obținerea eșantionului a fost eșantionarea stratificată tri-

dimensională, cu selecție probabilistă a elementelor în eșantion. Populația țintă (totalitatea unităților de 

învățământ - U.Î din România) a fost împărțită în subpopulații care nu se suprapun, numite straturi: 

 Mediul în care U.Î. își desfășoară activitatea, având 2 categorii: urban şi rural. (reprezentativ 

pentru procedura de analiză şi raportare asumată prin proiect) 

 Forma de proprietate a U.Î. având 2 categorii: publică de interes național şi local şi privată; 
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 Tipuri de U.Î (specifice fiecărui mediu de activitate şi ținând seama de forma de proprietate), 

având categoriile specifice: școală primară, școală gimnazială, liceu, colegiu. 

Pentru eșantionare a fost utilizată baza de date „Cartografia Școlară” disponibilă la adresa: 

https://www.siiir.edu.ro/carto/#/retea. Baza de date este pusă la dispoziție de Ministerul Educației 

Naționale şi Cercetării Științifice. Deoarece baza de date a facilitat cunoașterea dimensiunilor straturilor 

(alocarea diferitelor tipuri de U.Î. pe medii şi forme de proprietate), dimensiunea globală a eșantionului 

a fost mai întâi fixată și apoi alocată straturilor. Din cadrul fiecărui strat definit tridimensional au fost 

extrase subeșantioane de mărime fixată, aplicând procedura eșantionării sistematice aleatorie simple, 

fără înlocuire a elementelor extrase. În proiectarea eșantionului pentru populația țintă vizată a fost luată 

în considerare o marjă de eroare acceptabilă de  5% pentru un nivel al probabilității de 95%. A rezultat 

eșantionul reprezentativ la nivel național, cu un volum de 370 elemente3. Cu toate acestea, pe anumite 

niveluri a fost constatată o non-reprezentare din cauza dimensiunii reduse a substratului în populația 

țintă. În acest caz a fost luată în considerare includerea în eșantion a întregului volum al sub-categoriei 

din populația țintă, mai ales că acesta nu depășește 5% din volumul eșantionului proiectat. Totodată, a 

fost decisă atingerea unui volum de aproximativ 5% pentru fiecare substrat, în cazul acelora care se 

aflau sub această proporție, în urma reprezentării proporționale a straturilor și sub-straturilor în cadrul 

eșantionului. Astfel, a fost reproiectat eșantionul, rezultând un volum de 405 unități de învățământ, după 

cum urmează: 

 

Distribuția U.Î. în EȘANTION în funcție de categoriile de analiză 

 

 Mediul în care U.Î. îşi 

desfășoară activitatea 

TOTA

L 

Urban Rural 

T
ip

u
l 

U
.Î

. 

ȘCOALĂ 

PRIMARĂ 

F
o

rm
a 

d
e 

p
ro

p
ri

et
at

e 
a 

U
.Î

. 

Privată Nr. 18 13  

% din 

total 

4,44%  3,21% 1% 

Publică Nr. 18 63  

% din 

total 

4,44% 15,56% 29,33

% 

ȘCOALĂ 

GIMNAZIA

LĂ 

Privată Nr. 18 4  

% din 

total 

4,44% 0,99% 0,49% 

Publică Nr. 44 138  

% din 

total 

10,86% 34,07% 54,12

% 

COLEGIU 

sau LICEU 

Privat Nr. 18 6  

% din 

total 

4,44% 1,48% 0,88% 

Public Nr. 42 18  

% din 

total 

10,62% 4,44% 14,18

% 
Fig. 2 Distribuția unităților de învățământ în eșantionul inițial în funcție de categoriile de analiză 

 

Selectarea unităților din cadrul eșantionului s-a realizat prin alegerea unui sub-eșantion din 

fiecare sub-strat după cum urmează. Elementele sub-stratului au fost ordonate crescător, după variabila 

Cod SIIIR; a fost generată o variabilă conținând numere aleatorii din 6 cifre pentru fiecare din 

elementele sub-stratului; elementele au fost sortate crescător, după valoarea variabilei aleatorii. Apoi, 

                                                           
3 Pentru proiectarea mărimii eșantionului am folosit calculatorul disponibil on-line la adresa: 

https://www.surveysystem.com/sscalc.htm#two 
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au fost extrase primele elemente, numărul acestora corespunzând numărului proiectat pentru volumul 

sub-stratului eșantionului. Nu în ultimul rând, au fost extrase rezervele de eșantionare, numărul acestora 

corespunzând numărului proiectat pentru volumul sub-stratului eșantionului. 

Aplicarea mecanismului CDȘ s-a derulat în perioada 01 octombrie-29 noiembrie 2018 prin 

aplicarea chestionarului de analiză, școlilor aflate în eșantion. Au fost transmise invitații la chestionar, 

împreună cu mesaje de actualizare, în medie, o dată la 2 zile. După prima transmitere a e-mailurilor din 

baza de date, lista e-mailurilor a fost completată cu adrese din listele de rezervă, proporțional cu numărul 

acelor adrese care nu au fost valabile, iar actualizarea lor nu s-a putut realiza. A doua completare, cu 

adresele de e-mail din rezervă, s-a realizat după prima lună de cercetare, rata de răspuns la acel moment 

fiind de 14.07%. Completarea cu adresele din listele de rezervă s-a făcut proporțional cu numărul de 

adrese la care invitația nu a ajuns din alte motive decât lipsa de valabilitate a adresei de e-mail. 

Monitorizarea răspunsurilor și a ratei de completare a chestionarului s-a realizat prin utilizarea 

programului online QuestionPro. La finalul celor două luni de aplicare a mecanismului de monitorizare, 

401 unități de învățământ au accesat chestionarul online, 100 au început completarea lui și 91 au 

finalizat cu succes și transmis acest chestionar. Unitățile de învățământ care au început fără a finaliza 

chestionarul au fost contactate telefonic, însă succesul comunicării directe a fost unul limitat.  

 

 Ponderea răspunsurilor în funcție de categoriile de analiză  

 Mediul în care U.Î. îşi 

desfășoară activitatea 

TOTAL 

Urban Rural 

T
ip

u
l 

U
.Î

. 

ȘCOALĂ 

PRIMARĂ 

F
o
rm

a 
d
e 

p
ro

p
ri

et
at

e 
a 

U
.Î

. 

Privată Nr. 0 2 2 

2.1% % din total 0% 2.1% 

Publică Nr. 2 12 14 

15.38% % din total 2.1% 13.18% 

ȘCOALĂ 

GIMNAZIA

LĂ 

Privată Nr. 2 1 3 

3.29% % din total 2.1% 0.91% 

Publică Nr. 7 41 48 

52.74% % din total 7.69% 45.05% 

COLEGIU 

sau LICEU 

Privat Nr. 6 1 7 

7.69% % din total 6.59% 0.91% 

Public Nr. 10 7 17 

18.68% % din total 10.98% 7.69% 

Fig. 4 Ponderea răspunsurilor în funcție de categoriile de analiză 

 

Rata finală de răspuns în urma celor 2 luni de cercetare a fost de 22.46%. Pe fondul reticenței 

unităților de învățământ de a lua parte la monitorizare, cercetarea nu este relevantă statistic, însă, din 

punct de vedere al reprezentării pe tipologiile unităților de învățământ și pe medii de rezidență, aceasta 

constituie un barometru cu relevanță generală, care poate oferi informații utile despre fenomenul studiat 

- modul de raportare a unităților de învățământ la problematica CDȘ. Distribuția răspunsurilor la nivel 

național s-a făcut relativ echilibrat între județe, astfel încât numărul răspunsurilor primite s-a situat între 

1 și 5, venite din unitățile de învățământ din 34 de județe. 
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                  Rata de răspuns a unităților de învățământ distribuită pe județe  
 

1 răspuns Călărași, Caraș-Severin, Covasna, Galați, Giurgiu, Sălaj, Sibiu, 

Teleorman, Tulcea 

2 răspunsuri Arad, Argeș, Brașov, Ilfov, Mureș, Prahova 

3 răspunsuri Alba, Botoșani, București, Cluj, Gorj, Hunedoara, Neamț, Vrancea 

4 răspunsuri Bacău, Bihor, Buzău, Constanța, Dolj, Harghita, Iași, Olt, Vâlcea 

5 răspunsuri Suceava, Timiș 

Niciun răspuns Bistrița-Năsăud, Brăila, Dâmbovița, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, 

Satu Mare, Vaslui 
 

Fig. 3 Rata de răspuns a unităților de învățământ, distribuită pe județe 

 

Dintre unitățile de învățământ care au luat parte la mecanismul de monitorizare CDȘ, 24 sunt 

colegii și licee, 41 sunt școli generale și 16 sunt școli primare. În total, 79 sunt unități de învățământ 

publice și 12 sunt private, 64 de unități de învățământ se află în mediul rural și 27 în cel urban.  
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4. Analiza cadrului de reglementare și organizare a 

curriculumului la decizia școlii (CDȘ) 

  

Curriculumul la decizia școlii ar trebui să reprezinte, fără îndoială, expresia gradului de 

descentralizare curriculară, oferind școlilor posibilitatea de adapta și completa curriculumul național în 

conformitate cu specificul socio-economic și cultural al zonei în care este situată instituția de 

învățământ. În elaborarea curriculumului național au fost avute în vedere mai multe repere. În primul 

rând, este vorba despre raportarea la nevoile actuale ale elevilor și la finalitățile sistemului românesc de 

învățământ în privința  dobândirii competențelor și pregătirii pentru învățământul universitar, respectiv 

pentru piața forței de muncă. Un alt reper care s-a avut în vedere a fost raportarea la acele cutume ale 

sistemului de învățământ care se dovedesc potrivite și utile pentru a fi păstrate. Nu în ultimul rând, 

raportarea la condițiile generale de evoluție și la standardele internaționale, la ceea ce înseamnă 

învățământ performant4. În anii 1990, odată cu reformele propuse de către Banca Mondială în 

parteneriat cu Guvernul României, curriculumul național a suferit mai multe etape de restructurare și 

reconfigurare, tot atunci, vehiculându-se ideea unui curriculum la decizia școlii (CDȘ). La nivelul 

învățământului obligatoriu, orele alocate CDȘ au fost incluse în categoria opționalelor și în plaja orară. 

CDȘ reprezenta o modalitate prin care școala putea decide în privința alegerii traseului educațional al 

elevilor, fiind o provocare și pentru cadrele didactice.  

În anul 2001, în urma unui nou proiect al Guvernului în parteneriat cu Banca Mondială, s-a 

realizat o amplă analiză a reformei curriculumului românesc care a evidențiat faptul că profesorii doreau 

ca orele de CDȘ să ajungă până la jumătate din planul cadru. În aprilie aceluiași an, planurile cadru 

pentru învățământul obligatoriu și pentru liceu, s-au modificat din nou, prin ordine de ministru5. Din 

motive de ordin financiar și din dorința de a mai reduce orarul elevilor, s-a considerat necesară 

suplimentarea numărului de ore pentru disciplinele științifice, potrivit aceluiași plan cadru amintit mai 

sus (a crescut astfel numărul de ore alocat unor discipline precum matematică, fizică, chimie, biologie). 

Această alegere a făcut ca numărul de ore alocate CDȘ-ului să scadă, școala neavând nicio pârghie 

pentru a putea schimba ceva în acest sens. După doi ani, printr-un nou ordin de ministru, se aprobă noile 

planuri cadru pentru clasele primare și pentru clasele de liceu6. Aceasta a însemnat că în ciclul primar 

s-a redus numărul orelor de CDȘ la 1-3 ore pe săptămână, de la 2-4 ore pe săptămână. Noutatea constă, 

de această dată, în planul cadru pentru liceu, care introducea curriculumului diferențiat (CD), pentru 

care s-au alocat ore din CDȘ. În anii ce au urmat acestor modificări, CDȘ a primit un număr de ore din 

ce în ce mai mic, care, de cele mai multe ori, au fost alese pentru obiectele din trunchiul comun, iar la 

liceele vocaționale, CDȘ a fost înlocuit de CD, deoarece nu mai existau ore pentru a fi alocate celui 

dintâi. Potrivit Planului cadru pentru învățământul primar, elevii au alocată o singură oră de CDȘ. La 

învățământul gimnazial, potrivit Planului cadru, elevii pot opta, într-un an de studiu, pentru 1-3 cursuri 

opționale (clasele V-VII) și pentru 1-4 cursuri opționale în clasa a VIII-a, din care, obligatoriu, un 

opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare. Planurile cadru pentru învățământul gimnazial, 

filiera vocațională, alocă între 2-3 cursuri opționale, din care, un opțional integrat la nivelul mai multor 

arii curriculare. Elevii de liceu, ciclul inferior, filierele teoretice, cu toate profilurile, au alocată o singură 

oră de CDȘ. La ciclul inferior al liceului, la filierele vocaționale, la toate profilurile, potrivit Planurilor 

cadru, elevii au o singură oră de CDȘ, care se alocă pentru educația de specialitate. Cât privește alocarea 

de ore pentru CDȘ la ciclul superior al liceului, liceele teoretice, la toate profilurile, au între 4 și 6 ore. 

La liceele vocaționale, numărul orelor de CDȘ variază între 2 și 4, în funcție de profil. 

                                                           
4 Alexandru, Crișan, Matei, Cerkez,  Mihaela, Singer, Daniel, Oghină, Ligia, Sarivan,  Lucian, Ciolan., Curriculum național 

pentru învățământul obligatoriu. Cadru de referință, Consiliul Național pentru Curriculum din cadrul MEN, 1998 
5 MEC - ORDIN nr. 3638/11.04.2001 cu privire la aplicarea Planului-cadru de învățământ pentru clasele I - a VIII-a în anul 

școlar 2001-2002 
6 MEC - ORDIN Nr. 5723/23.12.2003 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a și a X-a 
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4.1. Curriculum. Definire și concepte  

 

4.1.1. Tipologia curriculumului național 

 

Tipologia curriculumului național cu care se operează în cadrul sistemului de învățământ din România, 

este următoarea : 

 curriculum nucleu (CN), care reprezintă aproximativ 65-70 % din curriculum național; 

 curriculum la decizia școlii (CDȘ), care reprezintă aproximativ 30-35 % din curriculum 

național și este alcătuit din: curriculum extins; curriculum nucleu aprofundat; curriculum 

elaborat în scoală. 

Curriculum nucleu reprezintă trunchiul comun (TC), obligatoriu, ce cuprinde numărul minim 

de ore de la fiecare disciplină obligatorie prevăzută în planul de învățământ. Existența acestuia asigură 

egalitatea șanselor în sistemul de învățământ și reprezintă unicul sistem de referință pentru evaluările și 

examinările din sistem și pentru elaborarea standardelor curriculare de performanță7. 

Curriculum la decizia școlii (CDȘ) reprezintă numărul de ore alocate școlii, pentru construirea 

propriului proiect curricular. Acesta acoperă diferența de ore dintre curriculum nucleu și numărul minim 

sau maxim de ore pe săptămână pentru fiecare disciplină școlară prevăzută în planurile-cadru de 

învățământ (deci atât pentru disciplinele obligatorii, cât și pentru cele facultative), pe ani de studiu. În 

completarea unui curriculum nucleu, școala poate opta pentru mai multe variante de curriculum la 

decizia școlii din oferta proprie sau cea a Ministerului Educației Naționale. Planurile cadru pentru 

învățământul liceal, filierele teoretice și vocaționale, cuprind un curriculum diferențiat (CD) ca ofertă 

de cursuri obligatorii stabilită la nivel central, luând în calcul anii de studiu, profilul și specializarea, 

pentru fiecare categorie de liceu, în parte. Astfel, CD reprezintă o disciplină obligatorie, din oferta 

centrală, cu alocări orare aferente, însă, diferențiate pe profiluri și specializări. Pentru învățământul 

profesional și tehnic, curriculum în dezvoltare locală (CDL) reprezintă o componentă a curriculumului 

național, care cuprinde disciplinele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare, realizată în parteneriat 

cu agenți economici.  

 

 

4.1.2. Tipuri de CDȘ 

 

Curriculumul la decizia școlii (CDȘ) poate fi de mai multe tipuri: 

 CDȘ de aprofundare, care reprezintă numărul maxim de ore prevăzut în planul-cadru pentru o 

disciplină și este utilizat pentru formarea competențelor minimale obligatorii prevăzute 

(recuperări). Conform Ordinului 3638/11.04.2001, aprofundarea este posibilă numai în cazuri 

de recuperare-respectiv lipsa atingerii standardelor minimale de către anumiți elevi prin 

parcurgerea programei disciplinare în timpul alocat la trunchiul comun.  

 CDȘ de extindere presupune formarea unor noi competențe specifice și predarea unor noi 

conținuturi, care le depășesc pe cele prevăzute în trunchiul comun. Extinderea se recomandă 

                                                           
7 http://www.rasfoiesc.com/educatie/didactica/DOMENIILE-CURRICULUMULUI-TIPUR51.php, Accesat la 12 decembrie 
2019; 

 

http://www.rasfoiesc.com/educatie/didactica/DOMENIILE-CURRICULUMULUI-TIPUR51.php
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mai ales elevilor cu performanțe bune la o anumită materie, întrucât acest tip de CDȘ presupune 

parcurgerea obiectivelor și conținuturilor marcate cu asterisc (*) în programa disciplinei.  

 Opționalul ca disciplină nouă presupune noi competențe specifice, diferite de cele ale 

programei din trunchiul comun și noi conținuturi, motiv pentru care noii discipline i se deschide 

o rubrică nouă în catalog. 

 Opționalul integrat este asemănător cu tipul precedent, cu deosebirea că vizează formarea unor 

competențe de integrare și transfer, iar unitățile de conținut cuprind informații din mai multe 

discipline. 

 Opționalul la nivelul ariei curriculare presupune alegerea unei teme care implică cel puțin două 

discipline dintr-o arie. În acest caz, pornind de la obiectivele cadru ale disciplinelor, vor fi 

formulate obiective de referință din perspectiva temei pentru care s-a optat. 

 Opționalul la nivelul mai multor arii curriculare implică cel puțin două discipline aparținând 

unor arii curriculare diferite (permite dobândirea de achiziții cognitive de ordin înalt, de tipul 

generalizării, transferului)8. 

 

 

4.1.3. Tipuri de CDȘ propuse de Ministerul Educației Naționale 

 

Ministerul Educației a emis o ofertă centrală de cursuri pentru CDȘ. Aceasta este destinată 

acelor școli care nu au resursele necesare să elaboreze propriile programe. Acest tip de curriculum este 

aplicat din anul 1998, odată cu tot cadrul curricular actual, iar legislația ulterioară nu a modificat 

principiile de funcționare. Este important de subliniat faptul că idea unei oferte centrale de cursuri 

pentru CDȘ a venit din partea unei echipe de cercetători de la Institutul de Științe ale Educației care a 

avut la bază planul cadru pentru învățământ preuniversitar. Procesul de elaborare și validare a cursurilor 

opționale din oferta propusă de MEN este similar celor care fac parte din trunchiul comun. 

Programele școlare cuprind detalii cu privire la numărul de ani si la sistemul în care se va studia 

o anumită disciplină opțională (liniar, concentric sau modular). Pachetele de opționale pot fi elaborate 

de fiecare unitate școlară în parte, cu specificarea că în alegerea acestora trebuie să se țină seamă de 

scopul și profilul școlii. Astfel, pentru fiecare ciclu de învățământ, MEN a elaborat pachete de opționale, 

lăsând însă la latitudinea școlilor de a propune teme/discipline/cursuri opționale, cu aprobarea 

Inspectoratelor Școlare Județene. Schema orară vă cuprinde, astfel, opționale din oferta MEN și 

opționale din oferta locală, fără însă a se depăși numărul de ore maxim din planurile cadru. Din oferta 

MEN fac parte următoarele discipline opționale: „Istoria recentă a României” (pt. ciclul superior al 

liceului), „Educație pentru sănătate” (clasele I-XII), „Fii activ, pregătește-ți accesul către succes” 

(pentru ciclul inferior și superior al liceului), „Educație financiară” (clasele I-XII), „Educație 

interculturală” (clasele IX-XII), „Managementul proiectelor” (clasele IX-XII), „Educație pentru 

democrație” (clasele IX-XII), „Drepturile omului” (clasele IX-XII), „Educație civică” (clasele IX-XII), 

„Educație pentru sănătate” (clasele I-XII), „Matematică și științe în societatea cunoașterii” (curs 

interdisciplinar integrat, pentru învățământul primar și secundar), „Educație europeană” (pentru ciclul 

primar). 

 

 

                                                           
8 Octavian, Mândruț (coord.), Raportul Metodologia proiectării și aplicării CDȘ. Aspecte metodologice pentru proiectarea și 

aplicarea CDȘ, Institutul pentru Științe ale Educației, 2010. 
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4.2. Etapele proiectării CDȘ. Metodologia de elaborare și avizare a 

CDȘ 

 

Potrivit calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, 

pentru anul școlar 2017-2018, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. NR. 5739/14.11.2016, referitoare la 

constituirea posturilor didactice/catedrelor, precum și cele ale Metodologiei privind fundamentarea 

cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi 

școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea 

organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018, aprobată prin 

O.M.E.N.C.Ș. NR. 5777/22.11.2016, s-au stabilit anumite termene pentru elaborarea și aprobarea 

programelor școlare pentru disciplinele/domeniile de studiu opționale și, respectiv, pentru modulele de 

pregătire din învățământul preuniversitar9. 

Astfel, la nivelul unităților școlare, catedrele/comisiile metodice elaborează oferta de curriculum la 

decizia școlii și o propun spre dezbatere consiliului profesoral, care trebuie să cuprindă și oferta stabilită 

la nivel național. Cadrele didactice elaborează programele școlare pentru discipline/domenii de studiu, 

respectiv modulele de pregătire opțională ofertate la nivelul unității de învățământ. Ulterior, oferta de 

CDȘ este avizată de Consiliul profesoral și merge spre aprobare către Consiliul de administrație al 

școlii. Programele școlare pentru CDL ofertate la nivelul unității de învățământ profesional şi tehnic 

sunt avizate de Comisia metodică a ariei curriculare tehnologice din unitatea de învățământ, de Consiliul 

de administrație al unității de învățământ și de Comitetul Local de dezvoltare a parteneriatului 

social/operatorii economici, parteneri ai unității de învățământ și apoi, aprobate de Consiliul de 

administrație al inspectoratului școlar județean. 

 

 

4.2.1. Modul de lucru pentru elaborarea CDȘ 

 

Potrivit Art. 15 (1) din Metodologia privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar - 

planuri-cadru de învățământ și programe școlare, aprobată prin O.M.E.N. NR. 3593/18.06.2014, 

disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire opționale ofertate la nivelul unității de 

învățământ vor fi astfel propuse încât să asigure diversificarea activităților de învățare, în funcție de 

nevoile și de aspirațiile elevilor, să fie derivate din oricare dintre disciplinele de învățământ, 

constituindu-se astfel într-o ofertă educațională care răspunde interesului elevilor pentru un anumit 

domeniu de studiu și să poată fi introdus un nou obiect de studiu, în afara celor prevăzute în trunchiul 

comun, structurat în jurul unei teme integratoare pentru o anumită arie curriculară sau pentru mai multe 

arii curriculare10.  

Conform Art. 184 (a) din RCOFUIP, Consiliul reprezentativ al părinților poate propune 

unităților de învățământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia școlii, 

inclusiv din oferta națională.  

Oferta de CDȘ/CDL este făcută publică, prezentată elevilor și părinților și finalizată înainte de 

propunerea cifrelor din planurile de școlarizare înaintate către ISMB. Elevii/părinții acestora pot 

exprima opțiunea pentru o disciplină o singură dată, fără posibilitatea de a reveni asupra opțiunii făcute, 

aceasta devenind disciplină de învățământ obligatorie pe durata pentru care a fost proiectată disciplina 

                                                           
9 MEN- Ordin nr nr. 5739/14.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de 

predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018 
10 O.M.E.N. NR. 3593/18.06.2014, Metodologie privind elaborarea şi aprobarea curriculumului școlar – planuri - cadru de 

învățământ și programe școlare. 
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respectivă. Excepție de la termenul prevăzut anterior fac elevii de la început de nivel de studiu (clasa 

pregătitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a) pentru care exprimarea opțiunilor elevilor și/sau părinților va fi 

posibilă în perioadele specifice legate de constituirea claselor respective11.  

 

 

4.2.2. Atribuții la nivel local și central cu privirea la alegerea și 

implementarea CDȘ 

 

Ministerul Educației (MEN) și Cadrul Național al Calificărilor (CNC) sunt organismele cărora 

le revin atribuții în privința aprobării normelor de elaborare și de implementare a CDȘ și de gestionare 

a ofertelor ce sunt puse la dispoziția școlilor. Atribuțiile cu privire la CDȘ la nivelul școlilor, revin 

comisiilor metodice, comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calității, consiliilor profesorale, 

consiliilor elevilor, asociațiilor de părinți și comitetelor de părinți ale clasei. Cadrele didactice/diriginții 

discută opțiunile CDȘ cu elevii, cu părinții și în consiliul clasei. Opționalul la nivelul unei clase se 

stabilește astfel, în funcție de mai mulți factori. În primul rând, pe baza propunerilor din partea elevilor 

și părinților și apoi, pe baza propunerilor venite din partea cadrelor didactice. Alegerea și calitatea unui 

opțional depind de infrastructura școlară, dotarea materială, și de resursa umană. Ulterior, cadrele 

didactice fac propuneri de CDȘ pentru anul următor în catedre sau în comisiile metodice, acestea fiind 

responsabile cu elaborarea ofertei educaționale pentru programele de activități anuale. Consiliul 

profesoral aprobă programele semestriale și planul anual de activitate, prin urmare și CDȘ.  

În continuare, CDȘ este avizat de comisia/consiliul pentru curriculum din școală și, în final, 

aprobat la nivelul școlii, de consiliul de administrație. Consiliul local participă la decizia privind CDȘ 

prin reprezentanții săi în consiliul administrativ. Acești reprezentanți au rolul de a identifica nevoi locale 

cărora li se poate găsi rezolvare prin CDȘ, asigurând astfel concordanța dintre activitatea școlii și cea a  

consiliului local.  Ultimul pas în cadrul acestui proces îi revine Inspectoratului Școlar Județean care, 

prin intermediul inspectorilor de specialitate, avizează sau nu propunerile de CDȘ.  

Curriculumul la decizia școlii trebuie văzut ca parte a întregului curriculum, elevii având nevoie 

de a experimenta un curriculum coerent. Astfel, curriculumul la decizia școlii trebuie să fie planificat 

împreună cu cel național și integrat acestuia12. Liceele folosesc libertatea pe care o au în ceea ce privește 

curriculumul la decizia școlii, într-o varietate de moduri. Elevilor li se oferă o extindere a curriculumului 

existent, ca răspuns la capacități de învățare deosebite sau pentru etapa de aprofundare a curriculumului, 

centrată pe nevoile identificate ale acelor elevi care au dificultăți la una sau mai multe discipline din 

curriculum nucleu. Școlile au însă șansa de a propune și opționale care introduc noi discipline de studiu, 

în afara celor prevăzute în trunchiul comun.  

 

                                                           
11 https://lege5.ro/Gratuit/gezdqmzygyya/capitolul-v-consiliul-reprezentativ-al-parintilor-asociatia-de-regulament-titlul-ix-

partenerii-educationali?dp=geydimjzhe3doni, consultată la 16.12.2018. 
12 Ben, Bennett, Curriculum la decizia școlii. Ghid pentru profesorii de liceu, Editura Atelier Didactic, București, 2007. 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gezdqmzygyya/capitolul-v-consiliul-reprezentativ-al-parintilor-asociatia-de-regulament-titlul-ix-partenerii-educationali?dp=geydimjzhe3doni
https://lege5.ro/Gratuit/gezdqmzygyya/capitolul-v-consiliul-reprezentativ-al-parintilor-asociatia-de-regulament-titlul-ix-partenerii-educationali?dp=geydimjzhe3doni
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• Elaborarea procedurii pentru proiectarea CDȘ

• DECEMBRIEResponsabili: managementul U.Î., 
comisia de curriculum, CEAC

• Analiza nevoilor în rândul elevilor

• DECEMBRIEResponsabili: managementul 
UÎ,comisiile metodice

• Depunerea ofertei pentru CDȘ la comisia pentru 
curriculum din U.Î.

• IANUARIE
Responsabili: cadrele didactice care 

doresc să desfășoare CDȘ

• Centralizarea propunerilor și elaborarea ofertei 
pentru disciplinele opționale și transmiterea ei către 
elevi și părinți spre consultare

• IANUARIE

Responsabili: comisia de curriculum, 
managementul U.Î

• Prezentarea ofertei CDȘ la clasă, alegerea 
opționalelor și oferirea acordului sub semnătură

• IANUARIE
Responsabili: profesorii diriginți, 

învățători

• Analiza opțiunilor elevilor și părinților și stabilirea 
ofertei finale

• FEBRUARIE
Responsabili: comisia de curriculum

• Validarea în Consiliul profesoral și în Consiliul de 
administrație, a ofertei CDȘ

• FEBRUARIE
Responsabili: Consiliul profesoral și 

Consiliul de administrație

• Suportul de curs al CDȘ este înregistrat ca document 
școlar la nivelul U.Î.

• MARTIE
Responsabili: Profesorii autori ai 

programei pentru CDȘ

• Constituirea dosarului pentru depunerea la ISJ

• MARTIEResponsabili: Comisia metodică

• Depunerea dosarului la ISJ

• APRILIE
Responsabili: managementul U.Î. 
(director), responsabili din partea 

comisiei metodice

Crearea unei baze de date a CDȘ

• Responsabili: inspector

• SEPTEMBRIE (următorul an)

Dosarele sunt predate către unitățile de învățământ

• Responsabili: inspectorii de specialitate

• MAI

Aprobarea CDȘ de Consiliul de administrație al ISJ

• MAI

Analiza dosarelor CDȘ și acordarea avizului

• Responsabili: inspectorii de specialitate

• MAI

Actualizarea de ISJ a procedurii și anexelor pentru 

avizarea CDȘ 

Responsabili: Comisia de curriculum din ISJ 

Publicarea documentelor pe website-ul ISJ 

Responsabili: Comisia de curriculum din ISJ și 

responsabili IT 

 

 

Anexarea la portofoliile inspectorilor de 

specialitate a documentelor conexe activităţii de 

avizare a CDŞ 

Responsabili: inspectori de specialitate 

DECEMBRIE 

IANUARIE 

IANUARIE 

Fig. 5 Calendarul și etapele unei proceduri de avizarea a CDȘ. Aceasta a fost 

întocmită pe baza informațiilor din extrasul Procedurii 12/06.12.2018 privind 

organizarea și desfășurarea activităților de avizare a proiectelor de programe 

pentru CDȘ și CDL, anul 2018-2019 de Inspectoratul Școlar Județean Brăila. 
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5. Rezultatele cercetării  

 

5.1. Percepții și opinii despre disciplinele opționale în raport cu 

structura și cadrul general al sistemului de învățământ românesc – 

premise și obstacole 

 

Înțelegerea opiniilor și experiențelor cu privire la disciplinele opționale nu se poate realiza altfel decât 

prin plasarea în contextul realităților școlii românești, de la locul pe care CDȘ îl ocupă formal în programa 

școlară, la reglementările în domeniu, resursele materiale și informaționale de care dispun școlile și până la 

modul în care se fundamentează relațiile între actorii procesului educațional. Așteptările elevilor în raport 

cu școala pot fi însă disproporționate tocmai pentru că cea mai mare parte din timp și-l petrec la școală sau 

în activități care au legătură cu școala (teme și pregătire suplimentară), însă fără a resimți aportul ei în 

dezvoltarea personală pe termen lung, ci doar în pregătirea pentru examene. În acest context, opționalele 

pot veni în întâmpinarea așteptărilor elevilor, în sensul în care pot avea un caracter complementar față 

materiile obligatorii. Întrebați ce și-ar dori să învețe la opțional, răspunsurile au fost: „să mă descurc 

singură dacă mă lasă părinții acasă și rămân singură mai mult de o săptămână, cum să îmi fac de mâncare, 

cum să mă duc la magazin, cum să economisesc bani ca să îmi ajungă” (elev, Cluj) sau „ar trebui să te 

învețe cum să te descurci cu minimum pe economie. Cum să trăiești într-un oraș cu chirii foarte mari(...) 

Nu sunt prea multe posibilități” (elev, Dolj).  

Sub imperiul provocărilor societale, așteptările din partea elevilor și uneori a părinților sunt ca o 

parte din educație, care în mod tradițional îi aparținea familiei, să fie preluată de școală, însă școala 

românească nu este pregătită să răspundă complet nevoilor de pregătire și calificare pentru piața muncii, cu 

atât mai puțin, nevoilor de dezvoltare emoțională și personală: „este necesar pentru că noi creștem niște 

copii extrem de pragmatici, extrem de aplicați, iar școala este foarte mult rămasă în urmă.” (profesor, 

Dolj).  Cadrele didactice vorbesc deschis despre limitările cu care se confruntă în materie de resurse, uneori 

pregătire, dar mai ales despre constrângerile venite din partea sistemului educațional învechit și neadaptat 

la provocările actuale. Aceasta este perspectiva unui profesor din județul Timiș: „E nevoie de o comunicare 

și un knowledge profesionist în a schimba ceva. Un profesor nu o să fie niciodată un bun schimbător de 

direcție pentru că, în primul rând, nu are timp, în al doilea rând, nu se pricepe. (…). Noi avem nevoie de 

instituții care să ne sprijine, să educe societatea, să înțeleagă că școala trebuie respectată, școala trebuie 

să se și schimbe și să se adapteze cerințelor actuale ale societății: globalizarea, fenomenul migrației, 

pericolul terorist, pericolele economice, vulnerabilitățile. Noi la școală nu îi învățăm pe copii, dar nu îi 

învățăm pentru că noi nu vrem. Pentru că nu ne permite sistemul, pentru că nu ne permit părinții, societatea. 

Societatea nu are un dialog onest. Noi avem probleme, dar băgăm capul în nisip, nu le vedem, nu le 

discutăm. Avem copii alienați, copii lăsați de capul lor, care nu au valori (…). E nevoie, în primul rând, 

dezbatere publică. (…)” (profesor, Timiș). 
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Fig. 5 Barierele întâmpinate în derularea CDȘ identificate de unitățile de învățământ care au 

luat parte la monitorizarea „mecanism CDȘ” 

 

Unul dintre itemii din chestionarul de monitorizare CDȘ solicita din partea reprezentanților 

unităților de învățământ să aleagă dintre barierele întâmpinate în derularea CDȘ, existând posibilitatea de 

a opta pentru variante multiple, respectiv de a propune și alte provocări. Ca urmare a aplicării mecanismului 

de monitorizare, în 48 dintre cele 91 de unități de învățământ profesorii au identificat gradul mare de 

încărcare a programei școlare de la trunchiul comun, ca fiind principala barieră în derularea curriculumului 

la decizia școlii, urmată de cerințele birocratice în procesul de avizare și resursele limitate de care dispun 

școlile. La polul opus, 8 unități de învățământ, în total, consideră bariere, lipsa transparenței dintre factorii 

decizionali și școli, precum și lipsa de flexibilitate a CDȘ în materia transferului elevilor și notării la clasă. 
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Dintre barierele identificate, dar care nu s-au regăsit în lista predefinită, cadrele didactice au menționat 

menținerea orelor de opțional la un nivel minim, dar și dificultatea de a organiza opționale diversificate pe 

grupe mai mici de elevi pentru că nu sunt fezabile pentru școli din punct de vedere financiar.  

Școala românească pornește cu handicapul unui sistem educațional învechit în care nu toate cadrele 

didactice, după cum chiar ele recunosc, reușesc să răspundă nevoilor și problemelor cu care se confruntă 

actuala generație de elevi. Unii profesori acceptă catedra ca variantă de compromis sau alternativă la alte 

locuri de muncă pentru care nu s-au calificat inițial, unii „vânează” oportunitatea pe care o oferă catedra 

pentru a-și rotunji veniturile prin ore de pregătire individuală cu elevii, alții nu pot trece de obstacolul 

examenului de titularizare, iar cei mai mulți dintre cei care au vocație se lovesc de lipsa dotărilor din școli, 

de infrastructura școlară învechită și de obstacolele venite din partea sistemului. În acest context, statutul 

cadrului didactic în societatea românească a avut mult de suferit în ultimele decenii: „ în țările nordice ești 

plasat la alt nivel ca profesor, aici ești cârpă de șters pe jos. Vine părintele, că ai tu ceva cu copilul lui, că 

i-ai vorbit urât, că cine știe ce trăsnaie. La televizor: că profesorii maltratează copiii, dar nu se spune 

nimic de cei care lucrează, numai lucruri rele și se influențează opinia publică. ” (profesor, București) și 

„valorile din societatea noastră nu sunt cele corecte și automat opinia publică are o părere foarte proastă 

față de școală și profesori. Și nu au respect. Pornind cu lipsa de respect, asta cu <<o să fim prieteni>> cu 

copilul, nu se aplică peste tot. Mulți nu își dau seama că scopul părintelui, scopul profesorului este să-i 

ajute să se maturizeze” (profesor, București) 

În raport cu oferta generală pe care învățământul românesc o pune la dispoziție, CDȘ nu este privit 

ca o „realitate educațională” care este implementată conform așteptărilor elevilor, părinților și factorilor 

interesați din comunitate și piața muncii. Decidenții împreună cu întregul sistem birocratic din spatele 

învățământului românesc sunt priviți ca factori generatori de distorsiuni. Problemele sistemice sunt puse pe 

seama lipsei de coerență și fragmentării politicilor educaționale care afectează curriculumul și implicit 

CDȘ. Dincolo de caracterul său implicit de opțional care, în teorie, trebuie să cointereseze elevii, CDȘ 

îndeplinește două roluri foarte pragmatice. În primul rând, poate substitui o oră de pregătire individuală 

pentru disciplinele din trunchiul comun care constituie și materii de testare națională sau bacalaureat, 

precum și pentru disciplinele la care este nevoie de aprofundare. În al doilea rând, CDȘ nu acoperă niște 

nevoi educaționale concrete, ci este folosit pentru întregirea normelor didactice și deci conținutul este, mai 

degrabă, proiectat astfel încât să fie accesibil cadrelor didactice care au nevoie de întregirea normei și nu 

elevilor.  

 

 

5.1.1. CDȘ în contextul programei școlare și planurilor cadru 

 

Planurile cadru și programele școlare sunt percepute ca obstacole în derularea CDȘ, pentru că 

limitează numărul de ore de opțional, iar, în cazul disciplinelor incluse în testarea națională și examenul de 

bacalaureat, CDȘ devine, astfel, principala resursă de pregătire suplimentară pentru aprofundarea și 

extinderea materiei: „cred că povestea trebuie invers pusă, plecând de la programele școlare care trebuie 

aerisite ca să încapă și opționalele astea foarte bine în programe fără să-i încarce enorm de mult pe acești 

copii. De aici trebuie pornit, acolo este problema mare, la trunchiul comun al disciplinelor care e foarte 

stufos, cu ore multe, cu materie multă, cu conținuturi enorme pentru nivelul lor de vârstă.” (profesor, Cluj). 

Opinia majoritară a tuturor participanților la focus grupuri și interviuri este că CDȘ este utilizat, în multe 

dintre situații, ca o oră în plus de pregătire la disciplinele a căror programă este foarte încărcată: „sunt 

opționale de aprofundare a unei materii, de exemplu matematică. Avem un opțional de matematică care 

este practic o oră de aplicații (…)” (elev, Timiș). Totodată, numărul mare de ore și de discipline obligatorii 
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reduc posibilitatea de a desfășura mai multe opționale pentru că este depășit numărul maxim de ore pe care 

un elev îl poate petrece la școală, ore care sunt stabilite prin planul cadru: „ne-am dori, dar totul ține de 

planul cadru. Dacă e să se schimbe acel plan cadru, să se țină cont și de cât timp stă copilul la școală. 

Adică, de undeva trebuie scos și pus altceva, să nu crească numărul maxim de ore. Ajungem la clasele a 

VII-a și a  VIII-a cu trei opționale posibile cu 33, respectiv 34 de ore, asta înseamnă 7 ore, cinci zile pe 

săptămână, ceea ce e foarte mult.” (profesor, Galați).   

 

 

Fig. 7 Distribuția tipurilor CDȘ din media opționalelor derulate în de unitățile de învățământ care au luat 

parte la monitorizarea „mecanism CDȘ” 

 

Rezultatele reieșite din aplicarea mecanismului CDȘ (cercetarea cantitativă) arată că, în cele 91 de 

unități de învățământ care au răspuns la chestionar, au fost derulate, în anul 2017-2018, 1098 de opționale, 

ceea ce echivalează unei medii de 12.2 opționale în fiecare dintre aceste unități. Aprofundarea reprezintă 

scopul a 23% dintre opționale și echivalează cu un număr total de 243, respectiv o medie de 2.7 opționale 

per unitate de învățământ. Nu în ultimul rând, conținutul integrat și trans-disciplinar constituie scopul a 

18% dintre opționale, echivalând unui număr de 187 de opționale din total și unei medii de 2.07. În schimb, 

ponderea opționalelor ca disciplină nouă este de aproape 50 %, reprezentând o medie de 5.65 opționale în 

fiecare unitate de învățământ și un total de 509. Opționalele de extinderea materiei constituie 10% din 

totalul lor, respectiv 101 din totalul opționalelor și o medie de 1.1 per unitate de învățământ.  

În condițiile în care doar 1 din 2 opționale este un obiect diferit de studiu, elevii confundă adesea 

CDȘ cu materiile obligatorii, ideea de opțional fiind asociată, de fapt, cu activitățile extra-curriculare: „nu 

prea știu, având în vedere că nu prea facem multe opționale și majoritatea sunt tot materii pe care le faci 

la liceu...poate dacă ar fi fost ceva nou, un club de muzică sau cluburi de sport, poate ar fi fost altceva.” 

(elev, București). Această situație este încurajată de unele dintre cadrele didactice care aleg să propună CDȘ 
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de aprofundare a materiei deja existente, pe de-o parte, pentru a reduce ritmul de parcurgerii materiei la o 

disciplină obligatorie sau pentru examen: „dacă în primul și al doilea an de implementare a acestui concept, 

lucrurile au fost greoaie din punct de vedere al managementului instituțional, cred că acum se pune 

problema de a se dilua și a merge pe acoperirea unor nevoi de completare a curriculumului național care 

este extraordinar de îmbâcsit, din care profesorii au țintă examenele.” (profesor, Cluj) 

 

 

Fig. 8 Obstacole în legătură cu programele școlare și ponderea lor, așa cum au reieșit din aplicarea 

mecanismului CDȘ 

 

Pe de altă parte, întocmirea dosarului pentru avizarea unui CDȘ implică multă muncă de 

documentare și elaborare a unei programe cu suporturi de curs, analize de nevoi și de resurse, astfel încât 

CDȘ ca disciplină nouă devine neatractiv pentru mulți dintre profesorii care nu trebuie să își completeze 

norma didactică: „și la noi, la clasele mici, până acum câțiva ani, fiecare era obligat să aibă un opțional. 

Astăzi nu mai există obligativitatea aceasta și astfel mulți dintre învățători au și renunțat. Nu mă obligă 

nimeni, nu sunt plătit în plus pentru asta!” (profesor, Timiș). Cunoscând acest ansamblu de probleme, o 

parte a cadrelor didactice au apreciat că: „orele de aprofundare și orele de opțional  n-ar trebui suprapuse.” 

(profesor, București). Soluția propusă la nivel național este crearea unor oferte de opțional care pot fi 

preluate ca atare, dar, în contextul realităților școlare specifice, unele cadre didactice le percep ca 

obligatorii: „există și așa numitele opționale obligatorii. Cum ar fi educația pentru sănătate care e un 

opțional agreat la nivel național și nu mai are nevoie de avizare.” (profesor, Timiș).  
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Fig. 9 Ponderea opționalelor în funcție de inițiator și sursa conținutului 

 

De altfel, interesul relativ redus al școlilor față de oferta Ministerului Educației reiese din aplicarea 

mecanismului CDȘ. Din numărul mediu de opționale derulate în cele 91 de unități de învățământ, respectiv 

12.2, numai o treime sunt opționale a căror programă face parte din oferta generală pe care Ministerul 

Educației Naționale o pune la dispoziția școlilor. Cele mai multe dintre ideile de opționale, în medie 8 CDȘ 

în fiecare unitate de învățământ participantă la cercetare sunt documentate și dezvoltate de cadrele didactice, 

fiind depuse pentru avizare la Inspectoratele Școlare județene.  

Există cadre didactice care utilizează CDȘ pentru a compensa acele discipline sau tematici care 

sunt importante, dar care au fost eliminate din programa școlară. Trebuie spus că există o discontinuitate și 

o necorelare a programei studiate în licee și cerințele pentru admiterea la facultate, un exemplu fiind 

gramatica limbii române care nu se studiază în liceu la nici unul dintre profilurile de studiu, dar este adesea 

întâlnită la examenele de admitere la facultăți cu profil umanist. Opționalele sunt astfel utilizate în vederea 

pregătirii viitorilor studenți: „eu sunt profesoară de română și în condițiile în care este concurență la 

facultățile umaniste în care materia de examen este din gramatică, iar la liceu nu se face gramatică, orele 

de CDȘ sunt absolut necesare. Copiii le primesc cu multă plăcere, sunt interesați, este unul din CDȘ-urile 

la care sunt foarte atenți și foarte activi. Dacă se întâmplă că din varii motive, am pierdut ora, a doua zi o 

recuperăm. Dacă dintr-o clasă de douăzeci și opt sunt douăzeci și patru care au nevoie de oră, douăzeci 

sunt prezenți la recuperare.” (profesor, Dolj). 
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5.1.2. Opinii asupra relației cu factorii de decizie și reglementărilor în 

domeniu educației, cu impact asupra curriculumului la decizia 

școlii 

 

Politicile educaționale și schimbările venite de la nivel central, respectiv de la Ministerul Educației 

Naționale, sunt privite cu neîncredere de cele mai multe cadre didactice. Percepția asupra acestora este că 

nu fac parte dintr-un proces consecvent și consistent de reformă educațională, ci vizează schimbări 

constante, dar lipsite de continuitate care provoacă multă confuzie în rândul tuturor factorilor interesați: 

„nu mi se pare că au fost reglementări consistente care să scoată un pic din rutină. Mai sunt cele venite 

prin câte un ordin, dacă se tot schimbă ministrul (…). În orice caz, schimbările din sistem sunt fracturate 

(…)” (profesor, Cluj). În raport cu CDȘ, profesorii au agreat asupra unui aspect pozitiv: „atâta timp cât ți 

se lasă libertatea să propui, mi se pare democratic și ok și sunt acceptate de cele mai multe ori. Ar fi rău 

dacă ar fi restrictiv, dacă ar propune ca din lista asta să alegeți doar ce vă propunem noi. Atâta timp cât 

ai libertatea să propui orice vrei și contează de tine să poți să-ți implementezi opționalul, mi se pare 

corect.” (profesor, Timiș).  

 

 

Fig. 10 Modul în care unitățile de învățământ  care au luat parte la mecanismul de monitorizare, evaluează 

sprijinul oferit de factorii decizionali la nivel central și local 

 

Inconsecvența sau lipsa de calitate a cadrului normativ în domeniul educației a fost menționată de 

15 unități de învățământ, ceea ce echivalează cu puțin peste 16% din totalul celor care au luat parte la 

cercetare. Întrebați fiind, ce mesaj ar transmite factorilor de decizie cu privire la nevoile și problemele 
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întâmpinate în derularea CDȘ, unele cadre didactice atrag atenția asupra resurselor limitate de care dispun: 

„ministerului i-aș spune să aloce mai mulți bani și pentru alte activități, dacă vrem să facem altceva... 

Faceți în așa fel încât să investiți în copii pentru că investiți în viitor.” (profesor, Dolj). Altele se 

acomodează cu intervențiile venite de la nivel central cu multă frustrare și chiar anxietate față de schimbările 

continue survenite în sistemul educațional și transmit „decidenților, să se hotărască, să nu mai schimbe 

atâta că umblăm pe nisipuri mișcătoare, să se mai uite și în ograda vecinilor și să vadă cum se face 

învățământul acolo. Eu am impresia că înot în ape tulburi, că în jurul meu nu găsesc nicio insulă să mă 

odihnesc. În general, am siguranță în ceea ce fac decidenții noștri, când ieri hotărăsc unii, astăzi, mâine, 

alții îngroapă și nu au stabilitatea asta.” (profesor, Cluj).  

Nivelul general de satisfacție în urma aplicării CDȘ este de 54%, ceea ce înseamnă că aproape 1 

din 2 unități de învățământ se bucură de sprijin din partea factorilor decizionali la nivel central și local și 1 

din 3 astfel de unități susțin că beneficiază în mică și foarte mică măsură de sprijin. De altfel, comunicarea 

dintre reprezentanții unităților de învățământ și factorii decizionali se află  printre ultimele bariere 

identificate, după cum reiese în urma cercetării, numai 2 din 91 de unități de învățământ au menționat 

existența unui nivel scăzut de transparență în comunicarea dintre factorii de decizie și școli. 

Elevii însă se simt, mai degrabă, neajutorați în fața instituțiilor din sectorul educațional, indicând o 

reală resemnare vis a vis de orice posibilitate ca vocea lor să se facă auzită sau să fie luată în seamă: „ne-

am întâlnit cu persoane de la minister ca să o schimbăm pe o profesoară și de-abia după un an, părinții cu 

memorii și scrisori să o schimbăm, așa că nu știu ce se poate face să ne asculte pe noi ca și copii.” (elev, 

București). Pe de altă parte, în rândul părinților, demersurile venite de la nivel central sunt întâmpinate cu 

multă frustrare și lipsă de încredere: „să se mai gândească cineva și la copiii noștri că nu mai știm în fiecare 

an cu sistemul ăsta de învățământ care se schimbă dintr-o parte în alta și toate lucrurile se răsfrâng asupra 

educației copiilor noștri” (părinte, Cluj). Raportat însă la nevoile pe care le identifică aceștia împreună cu 

elevii, CDȘ este privit ca o reală oportunitate care ar putea racorda sistemul de învățământ românesc la 

trendurile europene: „eu m-aș duce direct la minister și aș vorbi cu ministrul (…). Măcar acesta să fie un 

punct de schimbare. De aici (de la CDȘ) să înceapă și să ofere o altă imagine asupra a ceea ce se poate 

face. Aici poate încerca și poate testa orice schimbare pe care apoi s-o aplice la nivelul general, și de 

evaluare, și de abordare, și de conținuturi, și de plajă, și de vârste.” (părinte, București). Pentru aceasta, 

un punct slab în abordarea de până în prezent din perspectiva multor părinți este că „avem ceva formal care 

arată foarte bine și dacă punem șablonul o sa vedem că respectă toate cerințele, după care mergem în 

spatele formalismului și vedem ce se întâmplă în realitate cu copiii și ne trezim că foarte puține, mult prea 

puține din lucrurile acelea formale se întâmplă cu adevărat” (părinte, București). Întrebați cum ar 

întreprinde ei o schimbare reală și coerentă în sistemul educațional în raport cu disciplinele opționale, cei 

mai mulți, asemenea cadrelor didactice au propus: „să mai aerisească puțin programa școlară, să mai lase 

loc la opționale, la educație alternativă, la o educație non-formală că slavă Domnului există posibilități” 

(părinte, Cluj). 

 

 

5.1.3. Utilizarea disciplinelor opționale pentru întregirea normelor 

didactice 

 

Un punct nevralgic al discuțiilor cu profesorii cu privire la CDȘ a fost problema normelor didactice. 

Această perspectivă schimbă complet orice așteptare că opționalele sunt gândite și create ca să răspundă 

nevoilor de formare și dezvoltare ale elevilor, ci din contră, sunt create la nivelul școlii pentru a fi accesibile 

cadrelor didactice și pentru a veni în sprijinul celor care nu au norma didactică completă: „în realizarea 
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CDȘ se pleacă, în realitate, de la încercarea de a respecta numărul de norme aprobate de ISJ.(…) Criteriul 

principal în realizarea CDȘ constă în asigurarea numărului de ore pentru titularii din instituția de 

învățământ, apoi pentru asigurarea numărului de norme pentru profesorii suplinitori cu concurs, și în fine, 

pentru suplinitorii fără concurs.” (profesor, Iași). 

 

 

Fig.11 Date cu privire la opționalele dezvoltate pentru a întregi norma didactică, așa cum a reieșit în urma 

aplicării mecanismului CDȘ 

 

Împărțirea orelor didactice pentru fiecare profesor titular depinde de numărul elevilor din școală, 

astfel încât scăderea acestui număr, echivalează cu pierderea unor ore, care face imposibilă întregirea 

normei: „dacă avem un profesor, dau un exemplu, care este titular și din cauza scăderii numărului de elevi 

riscă să își micșoreze norma, deci nu mai are numărul maxim de ore, va primi la materia pe care o predă 

ore din CDȘ. Nu putem lăsa fără normă un profesor titular, cu vechime, un dascăl bine pregătit. Cam așa 

se face împărțirea orelor” (profesor, Iași).  

 

 

Fig. 12 Ponderea profesorilor titulari din numărul total de cadre didactice în unitățile de învățământ 

participante la mecanismul CDȘ 
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Pentru a evita astfel de situații, alocarea orelor și încadrările cadrelor didactice sunt realizate de 

conducerea școlii, fără implicarea profesorilor: „dacă CA decide, directorul pune în execuție. Decizia se ia 

exclusiv din motivul de a asigura numărul de ore la disciplina de specialitate. Profesorul nu are nicio 

implicare. Încadrarea pe ore o face directorul împreună cu șefii de catedră.” (profesor, Iași). În situațiile 

în care opționalul, nu numai că nu poate răspunde nevoilor elevilor, dar devine evident faptul că acesta este 

legat de anumite discipline accesibile cadrelor didactice care au nevoie de întregirea normei, procesul de 

consultare și alegere din partea elevilor și părinților rămâne doar o formalitate: „citim în metodologia de 

aplicare a opționalului și cred că toate școlile din România, nu numai noi și atunci la ce să o mai cotim 

după lege? Asta e! Opționalele se pretează unor anumite discipline și întregesc normele sau aduc ore în 

plus sau alte lucruri de genul ăsta.” (profesor, Cluj). Impactul pe care o astfel de situație în care opționalul 

devine, de fapt, obligatoriu este descris de unul dintre cadrele didactice prezente la focus grup după cum 

urmează: „se întâmplă și asta [completarea normelor didactice cu ore de opționale], depinde de clasă. Ăsta 

este adevărul. (…) Dacă copiilor li se dă o materie pe care nu prea o iubesc, n-o să aibă nicio eficiență, 

chiar dacă profesorul își dă silința. Este ca și când iei un medicament care nu-ți place, te chinui acolo să 

îl înghiți și nu știi cum să scapi mai repede de el. Nu o să aibă nicio eficiență opționalul respectiv, este un 

beneficiu doar pentru profesor, pentru elev este un supliciu.” (profesor, București). 

 

 

5.1.4. Relația între actorii implicați în procesul educațional 

 

Relația dintre cele trei categorii de actori, profesori – elevi – părinți, pare să fie una destul de 

vulnerabilă, chiar tensionată, iar cei mai mulți dintre profesori au sugerat necesitatea îmbunătățirii 

comunicării cu părinți și elevii: „reușita implementării în școală a unui CDȘ, ține de colaborarea profesor-

elev-părinți. (…) Trebuie să milităm pentru îmbunătățirea comunicării! Într-o eră în care se comunică 

direct din ce în ce mai puțin, se poate observa tendința de a se utiliza o limbă de lemn, în detrimentul limbii 

literare.” (profesor, Iași). În realitate, relația dintre cele trei categorii pare viciată pe mai multe niveluri, 

fapt care afectează nu numai derularea CDȘ, ci și procesul educațional în ansamblu: „nu există colaborare 

între profesori, elevi, conducerea școlii. Copilul e debusolat, profesorul aplică regulamentul cât se poate 

aplica, părinții sunt nemulțumiți și dacă este o problemă cu copilul, în loc să încerce să rezolve acea 

problemă, să colaboreze cu profesorul sau cu dirigintele, e agresiv. Nu este comunicare. În teorie este, dar 

în practică nu e așa, practica nu e.” (profesor, Cluj). La nivel mai profund, există un decalaj axiologic și 

de așteptări cu privire la rolul și locul educației și al școlii în societate. Această situație este surprinsă chiar 

de un cadru didactic: „noi încercăm să-i educăm și să le dăm anumite valori și din păcate, societatea are 

în momentul de față cu totul alte valori. Familiile au de multe ori alte valori. Lucruri care sunt pentru noi 

importante, ei le tratează cu superficialitate și chiar cu dispreț. Aici apar primele conflicte.” (profesor, 

Cluj). 

În ceea ce privește CDȘ, dincolo de a fi privit de elevi cu superficialitate sau ca pe o altă medie de 

10, sentimentul cadrelor didactice este de neadaptare. De aici derivă provocarea profesorilor de a-și regândi 

în întregime abordarea, astfel încât să cointereseze elevul la școală. Există cadre didactice care se implică 

în propunerea CDȘ-urilor, alegerea metodelor moderne de predare, adaptarea profilul clasei, implicarea în 

activități extra-curriculare și cadre didactice care își desfășoară activitatea în parametrii conferiți de normă 

și încadrare. Aceste diferențe sunt cel mai ușor resimțite de elevi. De altfel, printre elevi există unanimitate 

în a afirma că plăcerea acestora de a studia o anumită disciplină nu este determinată de gradul de dificultate, 

ci de maniera în care cadrul didactic predă și știe să se facă plăcut: „eu cred că totul depinde de profesor, 

dacă profesorul se face plăcut, atunci îți dă și ție plăcerea de a învăța. Opționalul este făcut de un profesor 

și el trebuie să știe cum să se facă plăcut și cum ar putea să ne motiveze mult mai mult.” (elev, Timiș). 



Politici publice pentru educație - EDUPOL 
 

 

27 

Există însă și alte tipuri de probleme care intervin în această relație dintre elevi și profesori, iar 

cadrele didactice o pun pe seama diferenței de mentalitate, carențelor de educație primită în familie și 

conținutului media la care sunt expuși elevii fără a fi supravegheați sau îndrumați să se raporteze critic la 

informațiile pe care le primesc, astfel încât aceștia ar fi încetat să privească profesorul ca mediator în 

procesul de dobândire a cunoștințelor și valorilor: „schimbarea psihologiei generației de Facebook este 

foarte, foarte nocivă sistemului educațional. Astăzi, elevul ne spune nu vă permit să îmi vorbiți așa, elevul 

nu te salută, nu are respect față de cadrul didactic. Dacă schimbările din sistem poate nu au fost atât de 

tragice, nici la nivel individual la nivel de salarizare, nici în procesul de predare, dar relațiile interumane 

elev-profesor au fost viciate într-o măsură nepermisă. Eu știu că astăzi nu mai putem vorbi de reguli. (…) 

societatea nu știe că elevul spune că <<nu îmi pasă ce ziceți>> sau nu te salută sau îți trântește ușa sau 

îți spune <<nu am chef să răspund azi, nu mi-am făcut tema, ce o să îmi faci?>>” (profesor, Timiș). Există 

însă și situații ideale pentru profesori, în care ei reușesc să fie mediatori chiar între elevi și părinți: „cu elevii 

comunicăm excepțional. De obicei comunicăm noi mai bine cu elevii decât o fac părinții...Dacă ai norocul 

să dezvolți o relație, nu: eu profesor-superior, tu-elev, de multe ori capătă încredere. Și de multe ori ei îți 

spun... Sunt foarte mulți părinți care vin și ne roagă să vorbim cu copiii lor, de multe ori au plecat greșit 

în relația cu copiii lor.” (profesor, Dolj). Situația dezirabilă cu privire la CDȘ pentru oricare cadru didactic 

cu vocație este ca acesta să genereze experiențe comune profesor-elev-părinte, să exploateze arii noi și de 

a strânge relația cu elevii și automat, satisfacție profesională: „doamna, ora asta mi-a plăcut foarte mult, 

mai facem, când mai repetăm? Astea sunt niște momente care bat orice feedback formal și compensează 

neajunsuri.” (profesor, București) 

Perspectiva elevilor în ceea ce privește CDȘ și relația cu profesorii lor este, așadar, ambivalentă, la 

nivel de așteptare și la nivel pragmatic. Deși își doresc tehnici de predare moderne, utilizarea educației non-

formale și uneori, discipline noi, opțiunile se fac pragmatic: „dăm bacul din matematică și atunci ne ajută 

o oră în plus în care putem să ne dezvoltăm capacitățile. Alți colegi ar putea să aleagă ceva ce nu ne ajută 

sau nu ne folosește atât de mult cum ar fi desenul pentru că nu dăm nicio probă din el” (elev, Timiș). De 

altfel, la nivelul percepției, există o ierarhie a disciplinelor care sunt considerate „utile” și „inutile” bazată 

pe valorile și educația oferită de părinți, educația de la școală, dar, mai ales, pe constrângerea reprezentată 

de examenele naționale. Astfel, în alegerea pregătirii lor, elevii nu par să aibă în vedere o viitoare profesie 

care le-ar plăcea, ci exclusiv trecerea examenelor naționale de clasa a VIII-a și, mai ales, a examenul de 

bacalaureat.  

În ceea ce îi privește pe părinți, prima problemă identificată de profesori este retragerea lor din rolul 

tradițional de a educa elevii în spiritul unor valori cu care aceștia trebuie să vină în școală. În perspectiva 

profesorilor, părinții au așteptări ca școala să suplinească timpul și efortul de acasă pentru a umple golul de 

relaționare dintre ei și copii: „este o problemă foarte mare la nivelul părinților, care ocupați cu programul 

de la serviciu, copilul este lăsat undeva în grija școlii de dimineața până la ora 16.00 sau la 18.00. Clasele 

de la liceu își aleg activitățile care să completeze acest lucru, copilul este hărțuit de fapt. În clasele mici, 

copilul nu mai are copilărie pentru că este lăsat la școală până la 16.00 sau până la 18.00, după masă, 

seara când ajunge acasă ce să mai facă? Atunci sigur că e foarte greu să compensezi nevoia cu ce poți 

face tu cu competențele” (profesor, Cluj).â 
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Fig. 13 Modul în care unitățile de învățământ incluse în monitorizare evaluează sprijinul oferit de părinți 

 

Aportul părinților în procesul educațional este unul redus, după cum observă profesorii, dar și unii 

dintre elevi. În general, aceștia nu utilizează programul dedicat pentru consultații și oportunitățile de 

implicare în activitatea școlii. Există o disfuncționalitate în comunicarea dintre ei și profesori, la nivel de 

așteptare, părinții tind să exacerbeze rolul școlii în pregătirea copilului și deleagă o parte din propria 

responsabilitate și propriul rol în educația copilului, către școală: „faptul că societatea nu e pregătită pentru 

această gândire. Mai degrabă, aleg să nu fie responsabili și dăm copilul la școală că știe statul ce trebuie 

să-i ofere și nu se implică cu plus-valoare în oferta școlii. Să vină cu propuneri, cu surse, cu resurse, să 

aducă idei, să aducă oameni și să creeze rețele de comunicare între școli, între instituții. Părinții ar trebui 

să fie mai implicați, să-i facem să înțeleagă, să-i educăm să înțeleagă că astăzi educația nu e o relație strict 

elev-profesor, ci sunt trei actanți: părinte – profesor –elev. Toți trei contează în această ecuație!” (profesor, 

Timiș). În schimb, educația copiilor devine o țintă a performanței personale, o chestiune de competitivitate 

și una de statut familial, lăsând în planul al doilea, competențele sau dorințele elevilor, care petrec cea mai 

mare parte din zi, la școală. De aceea, chiar și percepția cadrelor didactice este că sprijinul din partea 

părinților este sub medie. Din cele 91 de unități de învățământ care au luat parte la monitorizare, numai 

43% consideră că se pot baza în mare și foarte mare măsură pe sprijinul părinților pentru derularea CDȘ. 

Cadrele didactice insistă asupra faptului că responsabilitatea părinților este de a se implica în 

educația școlară a elevilor, de a propune și monitoriza modul în care parcurg materia, și nu doar să acorde 

interes rezultatelor școlare în urma notării: „personal, în ceea ce privește CDȘ-ul, cred că părintele, o dată, 

nu conștientizează că poate să aibă un cuvânt și să oblige școala să oferteze ceva interesant. (…) Această 

discuție responsabilă și dezbaterea problematicii educaționale a copiilor este una formalizată la nivel de 

niște hârtii semnate de părinte și părintele nu, nu că nu-l interesează, cred că nu știe. <<Te-am trimis la 

școală? Te-am trimis acolo? Du-te și fă ce trebuie să faci!>> Și pentru că nici nu au timp, ei țintesc și își 

doresc pentru copilul lor ceea ce cred ei că este cel mai bun. Drept urmare, îl dă la un colegiu de prestigiu, 

îl antrenează în <<du-te la școală, vino de la școală, ce ai făcut, a fost bine? Ok!>>”. (profesor, Cluj). 
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Alți părinți, din contră, intervin asupra activității școlare, iar în mod particular cu privire la CDȘ, tendința 

părinților este de a opta pentru opționale de aprofundare sau extindere care să înlocuiască orele de meditații 

de acasă în vederea pregătirii pentru examenele naționale. Percepția cadrelor didactice este că părinții țin 

cont de ceea ce ei consideră ca fiind nevoile copiilor în materie de educație și mai puțin de ceea ce consideră 

elevii sau profesorii lor: „alegem ceea ce ne cer sau ne impun indirect părinții. Dacă mă duc să îi spun 

părintelui că i-ar fi util copilului un opțional despre holocaust, îmi râde în nas. Copilul său are nevoie de 

matematică, informatică. Ce îi trebuie dezvoltare personală, cultivarea caracterului?! Aceasta este 

principala provocare. Cumva, noi nu trebuie să ne ajustăm la ceea ce dorim să propunem, ci la ceea ce ni 

se cere. Din păcate, societatea este atât de pragmatică, atât de focusată pe valori palpabile, încât unele 

dintre ideile noastre par, hai să nu zicem ridicole, dar exagerate” (profesor, Timiș). 

 

 

Fig. 14 Obstacole în relația dintre profesori-elevi-părinți și ponderea lor așa cum au reieșit din aplicarea 

mecanismului CDȘ 

Absența unei comunicări eficiente, implicării și imposibilitatea reciprocă de a satisface așteptările 

celorlalte părți, suprapusă pe frustrările generate de sistem, în ansamblu, conduc la erodarea iremediabilă a 

relațiilor dintre elevi – profesor- părinți.: „cred că nu contăm, cred că societatea ne consideră funcționari 

inutili într-un proces în care productiv, nu contăm. Toată societatea e nemulțumită de noi, vedeți, elevii 

sunt analfabeți funcționali și se uită că în procesul educațional sunt prezenți trei factori: părinți – elevi  - 

profesori. Dar când suntem trași la răspundere, doar noi suntem de vină. (…)Noi nu suntem decât niște 

funcționari, nu suntem acei aducători de lumină care trebuie priviți cu respect și ascultați pentru că poartă 

un sistem de valori pe care ți-l transmite din bunăvoință, nu neapărat din datorie, poate din dragoste, dar 

noi nu mai avem valori în societate. Din păcate, în societate, suntem niște funcționari care nu trebuie să 

deranjăm, să vorbim respectuos, să nu avem nicio pretenție, nicio părere și mai ales, să nu fixăm niciun 

standard.” (profesor, Timiș). Statutul profesorului astăzi reflectă într-adevăr, modul în care a fost investit 

în educația românească, atât din prisma motivării cadrelor didactice active și  potențiale, cât și prin prisma 

valorilor pe care o societate cu aspirații atât de mari cum este cea românească le-a cultivat în ultimele trei 

decenii cu privire la educație. Câtă vreme remunerația profesorilor rămâne nesatisfăcătoare, părinții 

suspectează cadrele didactice și acuză lipsă de pregătire, de neadaptare la așteptările și nevoile copiilor lor, 

meseria de profesor nu va deveni atractivă pentru cei cu vocație pedagogică, ci doar un compromis al celor 

care nu sunt îndreptățiți să se afle la catedră. Din această ecuație, principalii pierzători sunt actualii și viitorii 

elevi: „nu e vorba de sistem, e vorba de abordarea noastră, a părinților, a generațiilor noi de părinți pentru 

că ei doresc totul de la noi fără să vină și ei în întâmpinarea noastră. Tot timpul ne suspectează, vedeți și 

atâtea reportaje în mass-media, deci câte dintre ele scot în evidență calitățile pe care noi le avem? Câte 

activități, sute de activități pe care noi le facem.” (profesor, Cluj). Ideea unei școli a părinților este privită 

cu deschidere de profesori pentru a corecta disensiunile care apar între ei și părinți: „pentru asta trebuie o 
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școală a părinților, în România, nu se face școala părinților.” (profesor, Cluj). La fel sunt privite și 

variantele alternative de mediere a comunicării între actorii procesului educațional românesc, îndeosebi 

între profesori – elevi – părinți: „în occident părintele este preocupat. Noi avem și un rol de consiliere 

pentru părinți. Nu vin, preferă să dea telefon.” (profesor, Dolj).  

Dincolo de această relație complicată între profesori- elev- părinți, chiar și relațiile dintre cadrele 

didactice și părinți între ei sunt eterogene. În primul rând, relațiile între cadrele didactice au fost afectate în 

momentul în care profesorii care au ales să implementeze CDȘ au renunțat la orele lor, pe care ulterior s-

au titularizat alți profesori și astfel, apar disensiuni și concurență între cadrele didactice. În al doilea rând, 

„părinții nu sunt uniți. Unii spun că nu se învață, ceilalți zic că se învață prea mult. Anul trecut la 

matematică, unii se plângeau că se învață prea mult și că sunt prea multe teme și prea mult și prea mult, 

iar alții ziceau, <<mai dați-le!>>” (profesor, Cluj).  

 

 

5.1.5. Relația cu stakeholderii – Cum facem vocea școlii auzită? 

 

Implicarea părților interesate (stakeholderi) este un deziderat pe care toate categoriile de 

participanți la activitățile de cercetare l-au avut în vedere. O parte dintre școli chiar se bucură de parteneriate 

solide cu instituții de cultură, economice și alte autorități, voluntari, organizații neguvernamentale și 

companii care sprijină derularea orelor de opțional prin asigurarea unor spații alternative și experți invitați 

temporar sau permanent pentru a ține prezentări și a-i iniția pe elevi în teme neparcurse până atunci în 

școală. Sprijinul oferit de părțile interesate la orele de opțional, precum și oportunitățile extra-curriculare 

pe care le pun la dispoziție sunt resurse externe întotdeauna binevenite în școlile românești, după cum este 

arătat în secțiunea 5.4.2.B a prezentului raport. Există două categorii de părți interesate, mass-media și 

organizațiile neguvernamentale, care pot face vocea școlii românești auzită, prin activități de informare și 

advocacy, însă percepția cadrelor didactice cu privire la această relație este foarte eterogenă. Pe de-o parte, 

școlile salută implicarea sectorului neguvernamental în implementarea proiectelor extra-curriculare și 

sprijinirea opționalelor în școli, pe de altă parte, în materia promovării intereselor școlii, organizațiile 

neguvernamentale nu sunt privite ca o voce reprezentativă. Unele cadre didactice impută ONG-urilor că, în 

contextul schimbărilor sistemice și politice, ele nu au consecvență și continuitate în abordarea factorilor 

decizionali și derularea programelor, iar rezultatele pe care acestea și le arogă sunt lipsite de consistență și 

insuficiente: „din păcate ONG-urile nu au o finalitate, eu nu văd finalitatea multor ONG-uri. Nu văd 

utilitatea ONG-urilor care se ocupă de educație, ce au schimbat ele? Ce au schimbat? Și fonduri au avut. 

Este același lucru de zeci de ani. (…) ONG-urile sunt aceleași, ele ar putea să aducă o continuitate și să 

se lupte cu factorii educaționali și să influențeze. Într-o democrație autentică nu contează cine deține 

puterea, contează cine este în opoziție. Și nu vorbesc de politică, vorbesc despre societatea civilă. La noi 

societatea civilă este moartă. Din păcate ONG-urile nu au finalitate. Ce s-a schimbat?” (profesor, Dolj). 

Un barometru similar reiese în urma aplicării mecanismului CDȘ, iar răspunsurile venite din partea celor 

91 de unități de învățământ trebuie să constituie un semnal de alarmă cu privire la faptul că există prea 

puține acțiuni la firul ierbii întreprinse de organizațiile neguvernamentale. 60% dintre unitățile de 

învățământ susțin că sprijinul venit din partea ONG-urilor și partenerilor instituționali și privați este în mică 

și foarte mică măsură. 8 unități de învățământ nici nu au beneficiat de o astfel de colaborare, iar numai 13 

% sunt mulțumite de susținerea și colaborarea cu sectorul neguvernamental și cu partenerii externi.    
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Fig. 15 Modul în care unitățile de învățământ incluse în monitorizare evaluează sprijinul oferit de ONG-

uri și alți potențialii parteneri publici și privați 

 

Acolo unde există implicarea sectorului neguvernamental, reușitele deja înregistrate de ONG-uri 

sunt însă bine primite de școală, sub rezerva faptului că eforturile de advocacy pentru introducerea unor 

opționale care să răspundă nevoilor reale ale elevilor de astăzi nu au ținut seama de faptul că nu există 

resursă umană specializată în școli pentru a derula multe dintre noile opționale, iar sprijinul pe care acestea 

îl oferă școlii, din păcate, este unul limitat, în lipsa resurselor școlii pentru a remunera implicarea experților 

externi: „educația financiară este aprobată de acum trei sau patru ani și este ca urmare a unor intervenții 

ale unor ONG-uri pe baza unor proiecte desfășurate de-a lungul timpului.  Să spunem că acolo este OK, 

este validată de proiecte educaționale, dar cine o face? Cred că e foarte important ca CDȘ-ul să fie făcut 

de cineva care să aibă legătură cu domeniul respectiv pentru că degeaba mă duc eu profesor de matematică 

și vreau să predau limbaje corporale, limitează-te la limbaje matematice.” (profesor, Timiș). În perspectiva 

cadrelor didactice, organizațiile neguvernamentale beneficiază de cunoștințele și resursele de a aduce o 

schimbare în sistemul educațional românesc, însă eforturile lor sunt privite uneori ca neancorate în multe 

dintre nevoile sau problemele școlii: „să se implice, eu nu le-am văzut decât declarativ pe la televizor. Să 

vină la firul ierbii, să vorbească cu elevii și profesorii. (…) Daca tot ești ONG, vino și tu. Sunt de 10 ani în 

liceul ăsta și nu a venit nimeni. Adică, na, vino la firul ierbii, nu doar la televizor.” (profesor, București). 

Dincolo de îndemnul și deschiderea școlilor de a primi organizații neguvernamentale care să le ajute să 

disemineze mesajele în spațiu public, ONG-urile sunt privite și ca o resursă imuabilă de inovație și 

îmbunătățire în școală, în contextul în care, investiția în formarea cadrelor didactice pentru a se adapta la 

noile generații de copii și provocări este derizorie: „ONG-urile ar putea să ne sprijine, să vină cu noutăți 

cu diferite tematici dacă au la îndemână chiar și din străinătate, pentru că sunt foarte multe și astfel să 

beneficiem cu toții și profesorii și copiii.” (profesor, Timiș).  
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Fig.16 Disponibilitatea unităților de învățământ participante la cercetare de a încheia parteneriate ca 

soluție pentru creșterea capacității CDȘ 

 

 Mass-media, pe de altă parte, în perspectiva cadrelor didactice, nu face decât să acutizeze și mai 

mult conflictele și tensiunile dintre școală, pe de-o parte, elevi și părinți, pe de alta. Profesorii acuză 

imaginea negativă pe care media o promovează despre școala românească, fără însă a pune sub lumina 

reflectorului și multiplele exemple de urmat: eforturile cadrelor didactice de a compensa pentru lipsa de 

resurse, performanțele elevilor și chiar proiectele educaționale derulate cu sprijinul ONG-urilor și al altor 

instituții și companii: „media ce face? De ce nu arată și lucrurile frumoase care se fac pentru că acestea 

sunt cele multe. Să dea exemple de lucruri frumoase, atâtea. Meseria asta nu o poate face oricine. Nu 

lucrăm cu niște obiecte, cu un metal pe care dacă l-ai greșit, l-ai topit, l-ai refăcut. Păcat că nu suntem 

apreciați, mare păcat, asta este durerea mea.” (profesor, Cluj). Consecința unui astfel de mod de raportare, 

susțin profesorii, este afectarea în sens negativ a percepției asupra școlii, efect care, pe termen lung, 

contribuie la diminuarea încrederii elevilor și a părinților în școală și face din meseria de dascăl una 

neatractivă.  

 

 

5.2. CDȘ și aspectele procedurale pentru avizare: documente, procese, 

comunicare 

 

5.2.1. Informare, comunicare și sprijinul de care beneficiază profesorii 

în avizarea și derularea disciplinelor opționale 

 

Pentru avizarea unui CDȘ, relația dintre școli și inspectoratele școlare județene este descrisă de 

cadrele didactice ca fiind performantă. Inspectoratele transmit informări cu privire la procedura și 

calendarul pentru depunerea dosarelor de avizare a curriculumului la decizia școlii: „ISJ urmărește doar 

partea de legalitate a întocmirii dosarului, nu și conținutul materiei. ISJ trimite către școli informări cu 

privire la conținutul dosarului, pașii de urmat, perioada de depunere, perioada de avizare, legislație 

aplicabilă, formularele de completat.” (profesor, Iași). De asemenea, există situații în care Inspectoratele 

Școlare județene fac recomandări de îmbunătățire a documentației și retransmit dosarul pentru ca școala să 

integreze aceste recomandări: „se pot respinge pentru a fi corectate. Inspectorul de specialitate este cel 

care citește dosarul și poate interveni cu o idee la activitățile de învățare, la bibliografie”. (profesor, 

Galați). Cadrele didactice prezente la focus grupuri au descris procesul de comunicare și relaționare pentru 

avizarea unui CDȘ ca fiind funcțional, atât la nivelul școlii, cât și în colaborarea cu inspectoratul școlar: 
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„în legătură cu deschiderea pe care o are conducerea, este o echipă care vine în sprijinul cadrelor  

didactice, am obținut cu multă ușurință decizia consiliului profesoral și a directorului pentru desfășurarea 

opționalului. La inspectorat, în ziua de audiență, am avut programare și nu am avut nicio dificultate. 

Inspectorul nostru de teritoriu ne sprijină.  Eu pot să spun ca sunt un caz fericit.” (profesor, București) 

La nivel intern, fiecare școală își dezvoltă propriul model de colaborare în comisii și platforme 

pentru profesori, astfel încât să poată exploata toate resursele disponibile pentru întocmirea documentației 

și apoi derularea CDȘ:  „Noi în interiorul școlii avem o platformă de comunicare, în primul rând, un e-

mail pe care se pune toată documentația, iar de acolo, pe catedre, pe comisii, în cadrul centrului pedagogic 

se discută problemele care apar cu privire la CDȘ” (profesor, Timiș). Aceștia susțin că în cea mai mare 

parte, informarea și sprijinul pentru designul unui CDȘ vine pe filiera școlii și a colegilor, fiecare având 

obligația să se informeze, apoi se discută în comisiile de specialitate: „Profesorii au ședințe periodice, sunt 

cercuri de specialitate și suntem puși la curent. Apoi, în al doilea rând, este și obligația ta de dascăl de a 

te auto-informa.” (profesor, Dolj).  

Cadrele didactice urmăresc cu interes și platforme educaționale online și uneori se implică în rețele 

școlare din care fac parte mai multe unități de învățământ, pentru a face schimb de experiență și de idei, 

însă această practică a fost menționată doar izolat în timpul focus grupurilor: „Urmărim și platforme online, 

grupuri de discuție, forumuri educaționale. Ne informăm tot timpul. În mod specific, noi ținem legătura cu 

liceele de profil  din țară și avem schimburi de experiență reciprocă în care învățăm unii de la alții ce am 

putea face în acest sens” (profesor, Timiș). Cu privire la posibilitatea de a se implica într-un peer learning 

și de a contribui la rândul lor la conținutul platformelor educaționale, mai ales cele online, există un mare 

grad de reticență din partea cadrelor didactice. O mare parte dintre cei prezenți la focus grupuri au 

recunoscut că nu doresc să împărtășească materialele și experiențele de bună practică derulate de ei în 

platformele educaționale online, din cauza experienței plagiatului cu care s-au confruntat în trecut: „(…) s-

au propus o grămadă de materiale care s-au pierdut. (…). Chestiunea asta cu drepturile de autor este 

foarte importantă pentru că învățământul oarecum a beneficiat de aceste programe care au fost abuzate 

prima dată, nu se putea altfel, și-au desfășurat activitate pe baza lor. Apoi au fost pur și simplu luate. Cum 

e și aici, sunt autori care fac exercițiile acestea și care compun itemi și apoi apar în niște cărți. Este 

strigător la cer, cum pot fi luate pur și simplu așa și cineva să scoată cărți cu ele.” (profesor, Timiș). 

Aceeași situație a fost menționată și în Dolj, cadrele didactice ferindu-se să acceseze și să contribuie în 

platforme educaționale online de teama că munca de cercetare și elaborare a unui curriculum la decizia 

școlii va fi însușită în mod incorect de colegii profesori care și-au făcut o meserie din a publica manuale și 

cărți școlare: „când încarci ceva în mediul online, oricine are acces, dar având oricine acces la acel CDȘ, 

îl poate însuși oricând, ceea ce nu este ok pentru că revenim la faptul că tu ești autor (…) că multe persoane 

care de obicei fac lucrul acesta de a publica, nu vor să o publice gratuit, este o muncă de cercetare, o 

muncă de elaborare.” (profesor, Dolj).  

 

 

5.2.2. Opinii cu privire la documentele și pașii în procesul de avizare a 

curriculumului la decizia școlii 

 

În general, întreaga procedură de avizare a unui CDȘ este pusă la dispoziție de Inspectoratul Școlar 

județean, iar, la nivelul școlii, este completată de proceduri interne cu privire la elaborarea documentației, 

consultarea elevilor și părinților, un calendarul intern, persoanele și comisiile implicate etc. Această 

organizare internă poate fi, în funcție de școală, menționată în regulamentul de organizare și funcționare, 

în manualul de proceduri sau în strategia instituțională. Cu privire la întregul proces pentru avizarea unui 
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CDȘ, există o opinie în general împărtășită de toate cadrele didactice, că școlile și profesorii sunt obligați 

la o muncă sisifică din cauza documentației abundente care trebuie pregătită și a nivelului foarte mare de 

birocrație. Acest aspect constituie un factor demotivant pentru mulți profesori care, deși au idei pentru 

opționale, nu doresc să le pună în practică, din cauza muncii enorme pentru întocmirea dosarului de avizare: 

„cred că cele birocratice (problemele) sunt cele mai mari. Procesul până la avizarea CDȘ. Când ai pasiune 

și vrei să faci o diferență minimă, nu cred că există. Bariera birocratică te aduce în punctul în care nu îți 

mai dorești efectiv să…te întrebi care e posibilitatea să alegi și preferi să nu te apuci de avizarea lui din 

motive birocratice” (profesor, Timiș). 

 

 

Fig. 17 Opiniile unităților de învățământ participante la cercetare, cu privire la procesul de avizare 

 

Două dintre obstacolele identificate de cadrele didactice legate de aceste proceduri sunt, pe de-o 

parte, obligația de a aviza opționalul în fiecare an, deși sunt cadre didactice care au elaborat un curriculum 

care practic a intrat în oferta educațională a școlii și este derulat în același mod în fiecare an, pe de altă 

parte, nevoia de a aviza opționale care sunt întocmite în conformitate cu cerințele de admitere la facultate 

și care, până în urmă cu câțiva ani, făceau parte din programa școlară obligatorie: „Mi se pare o modalitate 

extrem de greoaie de a-l elabora (…) dacă eu gândesc această programă în conformitate cu ceea ce li se 

cere copiilor la facultate, de ce trebuie să mai trec prin atâtea?” (profesor, Dolj). 

În plus, obligația de a încărca în format electronic, pe platforma online de resurse educaționale 

deschise, a temei este privită ca o povară, din cauza manierei greoaie de încărcare a datelor: „Trebuie să ai 

o documentație extrem de stufoasă (…) o multitudine de astfel de documente trebuie să întocmești și ca și 

când nu era suficient, începând de anul acesta unde până acum trebuia să facem aceste documente în 

format scris, ceea ce era mai simplu, acum trebuie în format electronic, Acum trebuie încărcate pe acea 

platformă de resurse educaționale deschise.” (profesor, Dolj). 
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5.2.3. Informarea elevilor și a părinților: procesul de consultare pentru 

identificarea nevoilor 

 

 Formal sau procedural, informarea în legătură cu opționalele se face, în primă fază, sub forma 

consultării și identificării nevoilor elevilor. Școlile se bucură de libertate în procesul anterior elaborării 

dosarului de avizare a curriculumului la decizia școlii, fiecare unitate de învățământ putând stabili modul 

în care se desfășoară consultarea sau se identifică nevoile elevilor în ceea ce privește disciplinele opționale. 

Aceste aspecte sunt, de regulă, prevăzute de documentele interne școlare: „există o procedură de concepere 

a unui CDȘ, ea este publică, este și o persoană responsabilă cu CDȘ în școală, comisia de curriculum.” 

(profesor, Galați) și „este în manualul de proceduri, în manualul de funcționare este acolo menționată 

elaborarea, nu numai elaborarea, tot ce ține de strategia, de implementarea CDȘ la nivelul școlii.” 

(profesor, Cluj). Responsabilitatea întocmirii dosarelor pentru depunerea la Inspectoratul Școlar Județean 

și monitorizarea procesului de consultare și analiza nevoilor cu privire la opțional revine, de regulă, unei 

comisii metodice de CDȘ: „există o comisie la nivelul școlii care se ocupă de colectarea ofertelor și de 

generarea fazelor inițiale, elaborarea chestionarelor de interes pentru copii și apoi prelucrarea lor. Nu 

cred că s-a mers mai departe la analiza calitativă a acestora pentru că pur și simplu s-au limitat la analiza 

cantitativă a nevoilor copiilor.” (profesor, Cluj).  

În multe dintre cazuri, nu există un proces organizat și nici obligatoriu, de analiză a nevoilor. Acolo 

unde se întreprinde, analiza nevoilor în care elevii sau părinții menționează ce și-ar dori la opțional în anul 

următor, se realizează prin propuneri ad-hoc pe care părinții le pot face la ședințele organizate la clasă, dar 

acest lucru nu garantează pregătirea și derularea opționalului propus: „(…) au posibilitatea ca în ședință, 

ca pe lângă propunerile noastre, părinții pot aduce argumentări dacă ceea ce propun ei experiment sau 

nu, se pretează pentru toți sau nu.”(profesor, Dolj).  Când se derulează organizat, pentru analiza nevoilor 

sunt utilizate chestionare-tip în care elevii și părinți sunt întrebați punctual ce opționale și-ar dori să 

regăsească în anul școlar următor: „se pornește de la identificarea nevoilor, se aplică niște chestionare 

care se aplică părinților, grupurilor de elevi, se face propunerea și se trece cu avizarea de inspectorat a 

programei și cu aprobarea în consiliile profesorale și de administrație.” (profesor, Cluj) și „era mai mult 

un chestionar, erau întrebări de genul: dați-ne 3 exemple de opționale pe care ați vrea să le aveți în școală? 

Sau: cu ce profesori v-ar plăcea să faceți? Sau: au fost utile opționalele din anii trecuți sau nu au fost utile. 

Lucruri din acestea” (elev, București). 

 Există situații în care, etapa de analiză a nevoilor este omisă, în favoarea unor propuneri punctuale 

de discipline opționale, din care elevii împreună cu părinții trebuie să aleagă – de regulă, este oferită o listă 

predefinită, elaborată de cadrele didactice: „ (…) la liceu aleg elevii CDȘ-urile la care vor să participe. Se 

fac broșuri cu ajutorul cărora sunt informați elevii si părinții. Dirigintele prezintă la clasă propuneri de 

CDS-uri care urmează a fi selectate pentru predare la clasă.”(profesor, Iași). În cele mai multe dintre școli, 

responsabilitatea comunicării propunerilor de opționale revine diriginților fiecărei clase: „depinde foarte 

mult și de profesorul diriginte, el este cel care comunică toate lucrurile. Noi avem un grup pe e-mail cu 

dirigintele prin care comunicăm absolut orice, de disciplină, de noutăți, de programe, de plecări, tot felul 

de chestii.” (părinte, Cluj). În funcție de cultura organizațională a fiecărei unități de învățământ, în procesul 

de comunicare, rolurile pot fi foarte diverse: secretariat, comisiile școlii, diriginți, directori, șefii claselor,  

șefii de catedră, comitetul de părinți și asociațiile de părinți, consiliul elevilor, consiliile profesorale, 

consiliile de administrație, elevi, părinți, furnizori de servicii educaționale etc. – cu toții pot fi implicați în 

procesul de consultare cu privire la curriculum la decizia școlii. 
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Fig. 18 Opinia unităților de învățământ implicate în monitorizare cu privire la soluțiile de informare și 

transparență propuse 

 

 Cei mai mulți dintre părinți nu știu nimic despre CDȘ și nu îl asociază cu disciplinele opționale. 

Alții au auzit de la diriginți, de la alți părinți sau sunt informați doar de copiii lor. O parte dintre ei caută pe 

internet detalii pentru a înțelege cadrul în care acest tip de program se derulează în școli/ școala copilului 

lor, dar nu beneficiază de sprijin suficient de explicit legat de înțelegerea mecanismului CDȘ în ansamblu 

(rolul lui, relația explicită cu obiectivele educaționale etc): „eu eram în Asociația de părinți de pe școală, 

nici măcar acolo nu ne anunțau, nici măcar o dată pe semestru, îți spuneau darea de seamă în față și nu te 

informau” (părinte, București). Ei doresc detalii pentru a lua decizii în mod informat și a opta și de aceea, 

solicită să cunoască programa înainte de a lua decizia înscrierii copilului, dar și pentru a-i îndruma pe copii 

în timpul derulării CDȘ: „nu au nicio programă comunicată nouă părinților ca să știm să punem copilul 

pe drumul cel bun” (părinte, București) și „părinții sunt interesați să fie implicați în activitățile școlare ale 

copiilor și în decizia de a alege care materii să fie predate.” (profesor, Bacău). Percepția unora dintre 

părinți cu privire la comunicarea pe care o au cu școala cu privire la CDȘ este că informarea rămâne însă 

neclară, dând impresia pasării responsabilității între școală și inspectoratele școlare: „Dacă directorul este 

deschis te primește cu drag, dacă se lovește de formalism, durează  cinci săptămâni să obțin o aprobare și 

nu mai știu unde să mă duc cu hârtia și care este procedura. Deja lucrurile se opresc acolo și orice 

entuziasm din partea părinților se va lovi de acest formalism. Sunt deja puține situațiile în care cineva 

reușește să ducă lucrurile mai departe. Cred că tot sistemul trebuie regândit pentru ca el să fie funcțional.” 

(părinte, București), iar la inspectorat: „poți să faci drumuri la inspectorat și te trimite la școală: duceți-vă 

la școală doamnă și întrebați...Nu, nu știu să-ți răspundă clar.” (părinte, București) 

Pe de altă parte, profesorii prezenți la activitățile de cercetare susțin despre părinți că: „unii sunt total 

dezinteresați, nici nu vin la aceste întâlniri, n-au niciun punct de vedere, nu trimit feedback, nu-i 

interesează. Alții sunt reticenți, de ce îți trebuie educație ecologică, mai bine să faci matematica din alt 

unghi și nu poți penetra cu o idee nouă” (profesor, Timiș). Aceeași problemă a părinților de disponibilitate 

pentru a fi informați și a se implica este semnalată chiar de unii dintre părinți din județul Timiș: „există 

părinți care fac parte din comitetul școlii și ei știu mai multe. Din păcate, comunicarea dintre ei și ceilalți 

părinți mi se pare destul de … Uneori nu se comunică informațiile de la ședință” (părinte, Timiș) și „este 

nevoie ca noi părinții să fim mai implicați. Este multă pasivitate în  jurul nostru: <<e bine ce se face, lasă 
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așa>>. Și vorbesc și personal pentru că nici eu nu sunt super implicată, cred că aici am putea să 

îmbunătățim” (părinte, Timiș). 

În ceea ce îi privește pe elevi, mulți nu cunosc date despre curriculumul la decizia școlii, despre 

calendarul de înscriere și toate opțiunile existente la nivelul școlii, acolo unde există posibilitatea de a opta 

și pentru opționale de la celelalte clase: „și la noi este un opțional de care am aflat mult mai târziu decât 

era termenul de înscriere și mi-a părut rău” (elev, București). Dintre elevii participanți la focus grupuri, 

unii au recunoscut că nu fac diferența între unele discipline opționale și materiile din trunchiul comun: „în 

a V-a am avut opțional de matematică, (…) nu știam că era opțional. Când am întrebat la sfârșitul 

semestrului ce este aia, am aflat ca este un opțional. Problema era că noi nu știam, la ore ne comportam 

ca la ore normale, dădeam teste, dădeam chiar și tezele, așa că mulți dintre noi, pentru că era matematică 

și nu eram așa de buni, mulți dintre noi am avut o medie nu prea fericită...și era un opțional” (elev, 

București). Acest lucru este pus pe seama caracterul deficitar al informării de care beneficiază. Unii dintre 

elevi nu sunt însă consultați deloc cu privire la disciplinele opționale în faza de analiză a nevoilor, de aceea, 

oferta educațională în domeniul CDȘ pusă la dispoziție de școală este percepută de multe ori ca fiind 

nesatisfăcătoare: „nu. Nu a venit în niciun an și nu am auzit să vină vreun domn sau doamnă profesor să 

zică <<uite, vă dau o foaie și scrieți pe ea ce ați vrea voi să faceți într-o oră în plus>>” (elev, Cluj).  

În vederea alegerii corecte unui opțional, cei mai mulți dintre elevii de la focus grupuri au propus 

ca profesorii care derulează opționale să facă scurte prezentări la clasă, a respectivului opțional: „ar putea 

să vină profesorii la fiecare opțional să ne spună despre ce e vorba și cum ar fi” (elev, Timiș), iar acolo 

unde nu este posibil, această sarcină să revină dirigintelui: „este bine ca domnul diriginte să cunoască 

opiniile noastre și ce ne-am dori să aprofundăm sau ce am dori să schimbăm” (elev, Timiș). De altfel, 

chiar unii dintre profesori recunosc faptul că practica școlară în materia comunicării cu elevii este uneori 

lipsită de transparență  și ideală ar fi implicarea și participarea elevilor la procesul decizional la nivelul 

școlii:   „(...) elevii și-ar dori foarte mult un alt tip de abordare. Consiliul elevilor lucrează foarte mult, 

merg, se implică, chiar de multe ori sunt dezinformați, dar se implică și vor o schimbare pentru că s-au c-

am plictisit. Vor ceva nou, e firesc, fiind tineri au acel spirit al schimbării, nevoia de afirmare și noi tocmai 

pe acestea le încurajăm și avem o bună colaborare cu elevii (...)” (profesor, Timiș). 

Pe fondul lipsei unor proceduri de comunicare și roluri de comunicare clar definite în școală, 

informațiile despre CDȘ se distribuie adesea sincopat, mesajele rămân la nivelul percepției personale sau 

la nivelul înțelegerii, așa cum este filtrată de școli sau de cei ce diseminează mesaje: „copiii merg acasă, 

spun părinților, escaladează conflictul. Și dacă pe fundalul ăsta de obicei este și o comunicare proastă cu 

părinții, profesorul [de la opțional] nu vine la ședința cu părinții să explice, atunci dacă mai cere și 

opțional, din start că va fi eșec. În primul rând profesorii să realizeze problemele și să le rezolve. Pot să 

escaladeze și mai tare, scandal în școală, plângeri pe la Inspectorat și Minister” (profesor,  București). O 

soluție simplă identificată chiar de cadrele didactice este transparentizarea cât mai mare a tuturor 

informațiilor cu privire la CDȘ – proceduri, procese, oferte, calendar și așa mai departe, în mediul online, 

la care toată lumea poate avea acces ușor: „le-aș pune pe site-ul unității, în cazul în care cineva nu a fost 

acolo, să vadă on-line, atunci tot părintele se uită și alege, eu cred ca ar fi o posibilitate de promovare” 

(profesor, București). 
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5.3. Opinii și percepții legate de procesul de alegere a CDȘ în 

școală: conținuturi și competențe dobândite 

 

5.3.1. Identificarea conținuturilor  

 

Identificarea conținuturilor celor mai potrivite pentru a fi studiate la CDȘ este un subiect care nu 

atrage consensul participanților la focus grup, nu doar între categoriile de participanți, ci și între exponenții 

aceleași categorii. Diversitatea opiniilor cu privire la conținutul opționalelor este uniform distribuită între 

regiunile în care s-a derulat cercetarea. Principala problemă este concilierea nevoii de pregătire pentru 

examene și aprofundarea disciplinelor din trunchiul comun, cu pregătirea practică și disciplinele noi. Există 

totuși un consens între elevi, părinți și cadrele didactice cu privire la conținutul CDȘ pentru clasele 

terminale, când toate categoriile selectează opționale care vin în sprijinul pregătirii suplimentare pentru 

examenul de bacalaureat și testarea națională: „unii își doresc mai multe ore de matematică, alții de română 

pentru că dau examen. Dacă ar putea face doar matematică și romană și istorie și logică ar fi excepțional. 

Doresc materia de examen. O oră de meditație”(profesor, Dolj) și opinia unui elev: „anul acesta noi am 

ales pregătire pentru evaluare pentru că suntem în clasa a VIII-a și am ales pregătirea toți cei 20 de copii.” 

(elev, București) 

 

 

Fig. 19 Tipologia opționalelor derulate în unitățile de învățământ participante la cercetare 

 

Dincolo de opționalele care aprofundează conținuturi ale disciplinelor de examen, așteptările 

elevilor cu privire la tematică sunt orientate pe dezvoltarea abilităților practice, așadar sunt mai puțin 

preocupați de conținutul informațional efectiv, cât de rezultatele punctuale și competențele pe care le 

deprind: „eu presupun că activitățile astea sunt bune pentru examene, dar ar trebui să fie și unele care să 

ne ajute ca noi devenim adulți, să știi cum să te descurci, de exemplu de economie” (elev, București) sau 

„educație înseamnă și practică, educație non-formală(...) despre viață, despre lume (...) Poate să-ți 

schimbe ție o idee (...)am aflat ceva ce s-a întâmplat și nu știam. Opționalul este la fel ca o oră normală” 

(elev Dolj). Perspectiva părinților tinde să fie similară: „foarte multă teorie, puțină practică, noi nu suntem 

implicați în materii, știu și eu, sau să alegem materii  care să implice muncă practică” (părinte, Dolj). 

O altă observație recurentă vis a vis de conținutul opționalului este gradul de superficialitate sau de 

inadecvare a curriculumului în raport cu nivelul real al clasei sau cu nevoile elevilor: „eu la liceu o să merg 
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la mate-info și ar fi frumos, se face informatică, dar nu e de ajuns cât se face, ne lasă foarte mult să ne 

jucăm pe calculator și nu ne prea învață lucrurile pe care ar trebui să ne învețe. Ne încheie cu note pe care 

nu le merităm.” (elev, Cluj) și o situație similară în București: „avem opțional de TIC și eu fac și în afara 

școlii curs de informatică. Este o diferență gigantică între ce facem acolo și ce facem la școală. Acolo am 

învățat deja lucruri la nivel profesional, să codăm, să facem lucruri de genul acesta, iar la scoală ne învață 

cum să scriem un document în Word. Nu consider că trebuie să învățăm asta.” (elev, București). Pe de altă 

parte, chiar unii dintre elevi recunosc că disciplinele opționale sunt tratate cu superficialitate: „dacă ar 

trebui să vorbim cu cărțile pe față, un elev care să spunem și-ar dori un opțional de dezvoltare, nu ar da 

doi bani pe el, pentru că dacă te uiți atent, desenul și muzica sunt neapreciate, iar noi de mici trebuie să 

avem latura asta estetică formată. Profesorii, din păcate, nu ne-au format acest simț, dar dacă ar trebui să 

vorbim despre o materie de dezvoltare personală, elevii, din păcate, nu ar aprecia-o” (elev, Timiș). Un 

motiv ar fi faptul că, în prezent, elevii observă lipsa de adaptabilitate a școlii românești la cerințele din piața 

muncii, de la viitori studenți și angajați și de aceea, urmăresc să studieze numai discipline pragmatice sau 

să dezvolte competențe și abilități, să dobândească informații cu aplicabilitate practică și nu teoretice sau 

estetice.  

Elevii și-ar dori să studieze educație juridică, educație financiară, acordare de prim-ajutor, educație 

sexuală, jurnalism, teatru, limbi străine, comunicare interculturală, activități de orientare vocațională și 

dezvoltare personală, să învețe să cânte la instrumente muzicale și să parcurgă cursuri de arte, design, 

arhitectură, artă culinară. Totodată, optează pentru activități și conținuturi în care pot lucra în echipă și le 

este stimulată învățarea experimentală. Viziunea cadrelor didactice este că, uneori, dorințele elevilor 

depășesc oferta pe care școala publică românească are capacitatea să o ofere și conduc la așteptări nerealiste 

în ceea ce privește opționalul: „există și copii care au așteptări nerealizabile, vor japoneză, coreeană și nu 

știu ce. Sună foarte frumos pe hârtie, este minunat, dar nu se realizează. Aici problema este de sistem, să 

zicem că o clasă întreagă să-și dorească să participe, asta ar însemna o oră pe săptămână și să vină un 

profesor de japoneză,  o oră pe săptămână la o clasă este foarte greu de realizat. Profesorului nu-i place 

să umble prin mai multe școli să-și completeze norma de ore. Mai ales dacă sunt și diferite părți ale 

orașului...pentru două ore alea care sunt foarte prost plătite, nu-ți vine să te duci” (profesor, București). 

Există însă opționale dintre cele căutate de elevi care deja se implementează cu succes în unele școli: 

„putem alege educație financiară la clasa a patra sau a treia, am avut niște întrevederi cu cei de la Banca 

Națională. Extraordinar! Nu știam de copii să aibă asemenea noțiuni sau să pună atâtea întrebări, să se 

manifeste. Cred că trebuie să ne documentăm noi să nu îi dezamăgim prea mult pentru că trebuie să le știm 

pe toate absolut, sau împreună cu ei” (profesor, Dolj). 

Dincolo de așteptările fiecărei părți, adesea, percepțiile și opiniile elevilor cu privire la disciplina 

opțională o asimilează ca materie obligatorie, care poate fi agreată tocmai prin prisma nevoii de a lucra 

suplimentar pentru testări și examene, însă nu este întotdeauna ceea ce și-ar dori să studieze: „opționalul 

este o materie în plus, cum vorbim despre matematică care este la bacalaureat sau biologie iarăși” (elev, 

Timiș) sau „eu până acum am avut parte de opționale tot care au legătură cu școala: de fizica, informatică, 

biologie, chimie și tot așa. Anul acesta ni s-au dat patru ore la alegere: fizica, chimie, biologie, mate și a 

trebuit să alegem pentru la anul” (elev, București). Pentru elevi este important ca opționalul să depășească 

formalismul școlii, percepută și așa ca mult prea cantonată în teorie, și să deschidă orizonturile către tematici 

care nu sunt în mod tradițional abordate la clasă: „(opționalele) ar trebui să fie mult mai organizate, mult 

mai bine prezentate și nu aceleași materii pe care le facem 30 de ore pe săptămână. Că te plictisești la un 

moment dat de ele.” (elev, București). 

Pe de altă parte, constrângerile pe care le au cadrele didactice în ceea ce privește gradul de încărcare 

al programei școlare determină conținutul care este propus și studiat la disciplinele opționale: „folosim CDȘ 

ca disciplină nouă sau ca oră pentru că materia este foarte multă, foarte grea, eu vorbesc la disciplina mea 

unde numărul de ore este foarte mic. (…) unde avem o singură oră pe săptămână, deși profilul este de 

informatică, spre deosebire de matematică unde au patru ore, materia este foarte grea, este o materie nouă 
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pe care ei nu au mai făcut-o până acum la gimnaziu și la o oră pe săptămână nu ai timp nici să-i înveți să 

gândească” (profesor, Dolj). Practic, în funcție de materiile care sunt implicate, pentru că există opționale 

trans-disciplinare, se ajunge la conținuturi care să ajute la fixarea celorlalte noțiuni dobândite la disciplinele 

din trunchiul comun. Acolo unde CDȘ este însă utilizat pentru a învăța altceva și altfel, profesorii tind să 

fie mai încântați de rezultatele efortului lor datorită feedbackului pozitiv pe care îl primesc de la elevi: 

„materiile din CDȘ au aplicativitate practică. Se distrează la un opțional față de orele obișnuite. La istorie 

se învață o istorie alternativă a satului. Elevii merg cu plăcere și relaxați la ore. Profesorul este mai activ 

și mai relaxat. La informatică învață aplicații, se joacă.” (profesor, Iași) 

 

 

5.3.2. Identificarea competențelor 

 

Competențele sunt percepute de toate categoriile de participanți ca nucleul în jurul căruia trebuie 

construit un opțional, însă, în teorie, ele stau la baza designului tuturor disciplinelor. În decembrie 2006, 

Parlamentul European și Consiliul publicau o recomandare cu privire la competențele cheie care erau 

urmărite de viitoarele programe de instruire și învățare pe tot parcursul vieții, în statele europene. În această 

recomandare, competențele au fost definite ca o combinație de cunoștințe, deprinderi și atitudini de care 

toți indivizii au nevoie pentru dezvoltarea și autorealizarea personală și asigurarea cetățeniei active, 

incluziunii sociale și angajării13. Au fost astfel definite și explicate, prin raportare la cunoștințe, deprinderi 

și atitudini, opt competențe cheie: comunicare în limba maternă; comunicare în limbi străine; competențe 

matematice și competențe de bază în științe și tehnologii; competența digitală; a învăța să înveți; competențe 

sociale și civice; spirit de inițiativă și antreprenoriat; sensibilizare și exprimare culturală14. Unele dintre 

aceste competențe nu reprezintă interes pentru școala romanescă decât ca activități extra-curriculare, cum 

este cazul sensibilizării și exprimării culturale sau a învăța cum să înveți. Alte competențe sunt insuficient 

dezvoltate pe fondul ponderii pe care disciplinele necesare acestor competențe le au în trunchiul comun: 

educație civică și educație antreprenorială.  

Problema fundamentală pe care atingerea acestor competențe o ridică este că școala românească 

asigură atingerea doar a primului nivel de pregătire în obținerea unei competențe, anume dobândirea 

cunoștințelor, indicatorii cu privire la deprinderi și atitudini fiind insuficient regăsiți în programa școlară. 

Această carență este resimțită de elevi și părinții acestora: „la noi în școală se face doar informare, educație 

nu se face. (…) mie ca părinte mi-ar plăcea să vină și să-mi spună: <<mama există un opțional de educație 

pentru toleranță, educație pentru pace, educație pentru sănătate, cunoașterea și îngrijirea mediului, 

protejarea mediului, oră de ieșit la aer, de cunoaștere a împrejurimilor, a orașului, activități de toate 

felurile în care copii să socializeze mai bine, să cunoască, să închege mai bine colectivul>>” (părinte, 

Cluj). La rândul lor, cadrele didactice admit că programele școlare sunt gândite să ofere preponderent 

informații, fără a explora utilitatea lor practică: „noi, din păcate, facem lucrurile teoretice, dar ei au nevoie 

să-și rezolve probleme practice. Eu țin minte că atunci când eram elevă, făceam ore de gătit la școală. Și 

acum știu să fac cornulețele și prăjiturile pe care le-am învățat atunci. Într-un an am făcut curs de mecanică 

auto, deci am învățat ce este o bujie, cum s-o schimb. (…) Noi asta nu-i învățăm. Toți trebuie să gătim, 

                                                           
13 Recomandarea Parlamentului European și Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competențele cheie de învățare pe parcursul 

întregii vieți (2006/962/EC), accesată în octombrie 2018. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN 
14 Institutul de Științe ale Educației, Descriptivul competențelor cheie europene. Traducere și adaptare după Recomandarea 

Parlamentului European și Consiliului privind competențele cheie de învățare pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC). Accesat în 

octombrie 2018. URL: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/04/Competente-cheie-europene.pdf 
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conflicte toată lumea are - nu-i învățăm, nu-i învățăm cum să facă managementul conflictului. (…)Tu ar 

trebui să îi înveți cum să reacționeze într-o asemenea situație, dar noi le dăm informații” (profesor, Dolj). 

Chiar și în situațiile în care părinții și elevii nu cunosc cadrul general al competențelor cheie, 

așteptările în ceea ce privește rezultatele pe care CDȘ trebuie să le obțină sunt însă comune și evidențiază 

practica, aplicațiile. De aceea, cei mai mulți dintre elevii care  au fost întrebați despre competențele pe care 

doresc să le dobândească în urma parcurgerii unui opțional, au mizat pe: „(…) o disciplină în care ne-am 

cunoaște și am învăța să ne exprimăm și am trece peste problemele afective și cognitive pe care le avem. 

Deseori ne blocăm în fața mulțimii și nu știm ce să spunem sau ne este rușine să ne dezvoltăm propria 

opinie.” (elev, Timiș), iar opinia părinților: „să fie mai curajos copilul să poată să aplice, să fie în stare să 

trateze cu curaj fiecare problemă. Să lucreze în echipă (...), la opțional, să lucreze în echipă, asta vreau să 

învețe.”(părinte, Dolj) sau „dezvoltarea gândirii, a creativității, îmbunătățirea exprimării, să exprime ceea 

ce simt.” (părinte, Timiș). 

 În contextul în care disciplinele din trunchiul comun împreună cu programa nu reușesc să vină în 

întâmpinarea nevoilor elevilor, așteptările se orientează către disciplinele opționale. Curriculumul la decizia 

școlii este o oportunitate, nu numai pentru faptul că școlile pot veni cu o ofertă educațională care să le 

diferențieze, ci mai ales că prin opționale, școala are posibilitatea de a acoperi, chiar dacă în mică măsură, 

din vulnerabilitățile trunchiului comun în materia dezvoltării competențelor: „CDȘ-urile sunt necesare 

pentru a dezvolta abilități de comunicare și de socializare în rândul elevilor, întrucât acestea aleg din ce 

în ce mai mult comunicarea virtuală.” (profesor, Bacău) sau „nu la cunoștințe, nu pe zona achizițiilor 

academice trebuie dezvoltat CDȘ-ul (…) abilitățile socio-emoționale nu le avem, iar competențele ce să 

mai zicem!” (profesor, Cluj). Parte dintre cadrele didactice participante cunosc și exploatează această 

oportunitate și chiar dacă nu propun discipline de studiu noi la opțional, aprofundează sau merg pe 

extinderea disciplinelor din trunchiul comun, însă cu o abordare orientată pe dobândirea deprinderilor și a 

aptitudinilor: „este o pregătire pentru liceu și am mers pe cele opt competențe cheie și din acest motiv am 

ales opțional informatică care să îi ajute să își dezvolte competențe digitale, pe abilități practice, pe 

engleză, franceză, tocmai ca să se descurce, ca acele competențe să fie acoperite.”(profesor, Galați) și 

„competențele sunt destul de specifice, măsurabile, primesc note pentru aceste opționale, există evaluare, 

evaluare scrisă, vorbit, proiecte, rezultate scrise. Toate sunt măsurabile.” (profesor, București).  

 Cadrele didactice care au relatat că derulează CDȘ ca discipline noi de studiu, recunosc că este 

nevoie de dezvoltarea unor competențe precum cele: „(…) sociale, de comunicare, de toleranță, de 

acceptare a diversității, de promovare a democrației, a respectului pentru cetățean, de cunoaștere a 

drepturilor și a obligațiilor, de responsabilizare socială, civică, ecologică, sanitară. Și cele umaniste, de 

cunoaștere.” (profesor, Timiș).  Aceștia au atras atenția asupra importanței educării nu numai pentru 

dobândirea unor competențe, ci și educării în spiritului unor valori sau abilități socio-emoționale, precum 

cultivarea abilităților de relaționare interpersonală, înțelegerea alterității, „(…) toleranța cu respectul, 

competența de a ști să asculți ca apoi tu să devii empatic și să poți să te dezvolți alături de ceilalți” 

(profesor, Cluj). Explicația oferită este faptul că, în prezent, informația este mult mai accesibilă elevilor, iar 

valorile, abilitățile socio-emoționale nu pot fi însă învățate de pe internet.  
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Fig. 20 Gradul de acoperire a nevoilor educaționale ale elevilor și părinților așa cum acestea sunt 

evaluate de unitățile de învățământ participante la cercetare 

 

În 72 dintre unitățile de învățământ participante la cercetare se estimează că nevoile educaționale 

ale elevilor au fost acoperite în mare și foarte mare măsură și doar 2 unități consideră că nevoile 

educaționale au fost acoperite doar în mică și foarte mică măsură. În raport cu așteptările părinților, 62 de 

unități de învățământ estimează un nivel ridicat de satisfacție a acestora și 3 unități de învățământ consideră 

că, din perspectiva părinților, nevoile educaționale ale elevilor sunt acoperite în mică și foarte mică măsură.  

 

 

5.3.3. Alegerea opționalului la clasă 

 

 Procesul de alegere a opționalelor se realizează similar în unitățile de învățământ din care provin 

participanții la activitățile de cercetare. Acest proces este organizat în funcție de procedura și calendarul 

depunerii dosarelor pentru avizarea CDȘ la Inspectoratul Școlar Județean și succedă etapa de consultare a 

elevilor și părinților. De regulă, alegerea opționalelor se face în ultimele luni ale anului școlar, înainte de 

vacanța de vară prin înmânarea a unei liste cu propuneri din care elevii, împreună cu părinții trebuie să 

aleagă, iar cei din urmă să semneze pentru opțiunile avute. În realitate, există mai multe provocări cu privire 

la acest proces de alegere care antagonizează cele trei categorii de actori implicați în procesul de educație. 

În ceea ce privește alegerea, cea mai stringentă problemă identificată de toate cele trei categorii de 

participanți este caracterul limitativ, uneori fals, al acesteia. Acest lucru este cauzat de stabilirea 

opționalelor în funcție de o serie de criterii și constrângeri, astfel încât consultarea cu elevii și propunerile 

lor reale sunt înlocuite de o ofertă educațională distinctă în faza procesului de alegere: „a fost puțin 
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dezamăgitor că la întrebarea <<ce opționale v-ar plăcea să aveți?>> noi spuneam acolo, de exemplu: 

curs de gătit, curs de design, arhitectura, dar nu aveau resursele necesare în școală să le facem. 

Întotdeauna ieșeau lucruri de genul: științe, română. Adică cam tot ce facem în materia de la școală. Chiar 

nu cred că le iau în considerare, cred că scot profesorii sau conducerea,  scot acolo câte două ca sa putem 

noi să alegem.” (elev, București). 

 Există mai multe constrângeri care fac din opționale niște discipline informal obligatorii: nevoia de 

a aprofunda disciplinele pentru examene sau a disciplinelor din trunchiul comun care au o programă 

încărcată, anularea opțiunilor din lista inițială din motive de resurse, plecarea sau transferul unor cadre 

didactice, numărul insuficient de elevi înscriși pentru a permite derularea opționalului și chiar sugestia 

diriginților, făcută părinților, pentru a selecta un anumit opțional: „ni se dă o listă cu opționale și trebuie 

să vorbim cu copiii unde se vor înscrie, dar ni se sugerează că ar fi bine să participe, fiind la liceul 

respectiv, la specialitatea respectivă, ar fi foarte bine copiii să se înscrie la (...)” (părinte, Cluj) sau „fetița 

cea mică, la primar, a venit cu o foiță și că <<a zis doamna să bifezi opționalul pentru anul viitor>>. Zic: 

<<Ok!>> <<Și a zis să bifezi matematica distractivă că oricum Lectură nu facem>>. Și am ales 

Matematica distractivă.” (părinte, București). 

Lipsa infrastructurii școlare în materie de săli și lipsa disponibilității profesorilor pentru a putea 

corela orarul, astfel încât orele de CDȘ să se desfășoare concomitent, este un alt factor care limitează oferta 

educațională și constrânge procesul de alegere a opționalelor. Faptul că opționalele nu pot fi, în cele mai 

multe dintre cazuri, organizate pe grupe restrânse sau cu elevi de la mai multe clase din același an de 

învățământ, îi pune pe aceștia în imposibilitatea de a alege efectiv, ajungând să accepte opțiunea majorității: 

„majoritatea decide. Noi am observat și de la clasele celelalte, nu e neapărat o problemă, însă la noi toate 

orele CDȘ se fac de toată clasa și majoritatea decide, nu ca în alte țări unde optează pentru cursul de 

gramatică și se duc la ora gramatică.” (profesor, Dolj). 

Deoarece programa școlară este încărcată, profesorii nu reușesc să acopere în totalitate programa 

obligatorie, motiv pentru care, orele de la CDȘ sunt repartizate acestor discipline: „profesorii sunt nevoiți 

să facă artificii astfel încât să respecte legea dar să facă și numărul de ore necesare pentru educația 

elevilor.”(profesor, Iași). Bineînțeles, oferta educațională limitată  în ceea ce privește opționalele nu este 

condiționată doar de nevoia elevilor de a aprofunda conținutul anumitor discipline, ci și de disponibilitatea 

cadrelor didactice de a propune opționale ca discipline noi, în defavoarea disciplinelor care le sunt deja  

accesibile, o altă constrângere poate fi încadrarea și competențele profesorilor care elaborează planul și 

programa și, până la urmă, derulează opționalul: „opționalele sunt alese în funcție de încadrare și mai puțin 

de interesele copiilor” (părinte, Dolj). Oferta educațională CDȘ nu este însă eminamente decizia 

profesorilor, ci este rezultatul consultărilor și activității în comisiile metodice și poartă avizul consiliului de 

administrație al școlii: „avem opțiuni, însă alegerea nu ne aparține. Sunt foarte multe opțiuni pe care le 

prezentăm părinților, însă decizia este la nivelul Consiliului, a conducerii. Degeaba prezint eu zece opțiuni 

cu șapte oferte dacă decizia este în Consiliul de administrație, care spune <<îl punem pe acesta pentru că 

este necesar.>> Părinții au impresia că sunt puși în fața faptului împlinit, că noi alegem în locul lor, pentru 

ei opționalul devine o corvoadă. Au senzația că este o oră în plus la programul pe care îl au deja, fără să 

știe că decizia este la Consiliul de administrație. De aceea, când primesc fluturașul pe care să scrie cu ce 

opțional ar fi de acord, ei scriu NU în dreptul tuturor. Și cu toate acestea, copilul va face un opțional, 

obligatoriu." (profesor, București).  

Aceste premise conduc la foarte multă frustrare din partea elevilor: „eu nu înțeleg cum vine chestia 

asta că este opțional dacă este obligatoriu, c-am avut și eu la școală. Cum vine opțional, mai ales dacă la 

mine nici n-am avut din ce să aleg, aveam doar opțional de matematică, o ora în plus de matematică, în 

cadrul programului de școală, nimic peste? Cum este asta, că prin definiție este ceva care îți permite să 

alegi din ceva? (…) Nu să îți impună!” (elev, București). De asemenea, produce multe tensiuni între părinți 

și cadrele didactice: „a fost un opțional pe care nu am semnat să-l facă și ne-am trezit că l-a făcut. Au spus 

ca NU, dar l-a făcut.” (părinte, București). Întrebați despre procesul alegerii opționalului, părinții 
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participanți la activitățile de cercetare au afirmat: „deși se numește opțional, toată lumea a făcut aceasta 

materie. Deci nu, nici măcar nu am fost întrebați. La ședință ni se spune: semnează, acesta este opționalul.” 

(părinte, București) sau „din punctul meu de vedere, ca părinte, mi-ar plăcea (...) să fie nu opțional 

obligatoriu, ci opțional. Copilul să-și poată alege din lista de opționale pe care școala le-o pune la 

dispoziție elevilor.” (părinte, Cluj). 

Motivația elevilor pentru selectarea unui opțional este însă foarte diversă, plecând de la nevoi 

concrete, cum este cea de pregătire suplimentară la disciplinele de examen și mai puțin interesul față de un 

anumit subiect și până la alegerea opționalului pe criterii de prietenie sau din cauza constrângerii venite din 

partea părinților: „este o oarecare rigiditate în ceea ce privește opționalele și la noi în școală, în sensul că 

există opționale pentru care optează mai mult părinții și este o oarecare rigiditate (părinte, Timiș). Elevii 

pot avea constrângeri de ordin social în momentul alegerii opționalului, cei mai mulți dintre ei făcând 

această alegere sub presiunea preferințelor grupului de prieteni și intereselor afective față de anumite 

discipline: „E spiritul de turmă, prietenul meu se duce acolo, eu ca să nu fiu singur, mă duc și eu acolo. 

Opționalul trebuie să fie materie care să îți placă un pic mai intens decât materiile obligatorii” (elev, Cluj) 

sau „comunicarea există, dar nu există oferta necesară pentru a putea să ne înscrie într-un grup, adică 

copiii să se înscrie împreună cu alți copii. Ei de la o anumită vârstă se înscriu și în funcție de prietenii: 

„merg la acest opțional pentru că acolo se înscrie și prietena mea și acolo vin mai mulți copii și facem”. 

(părinte, Cluj). 

 

 

5.4. Opinii și practici legate de implementarea curriculumului la 

decizia școlii 

  

5.4.1. Organizarea CDȘ și alte implicații logistice 

 

În ceea ce privește organizarea opționalului, există două aspecte asupra cărora cei mai mulți dintre 

participanții la focus grupuri și interviuri au insistat. Primul dintre acestea este legat de limitarea alegerii 

opționalului din cauza infrastructurii școlare deficitare și problemelor de management al orarelor școlare, 

care nu permit organizarea opționalelor pe grupe: „Opționalele, acum, primim o listă cu propuneri de acest 

opțional, diriginții merg cu lista în clase și elevi își aleg, după număr, unde sunt mai mulți elevi, acel 

opțional se aprobă. Dacă este un grup de elevi mai mic, 11 elevi sau așa, nu se aprobă opționalul.” (părinte, 

Cluj).  După cum precizam și anterior, alegerea opționalului ajunge să se facă prin decizia majorității, iar 

în multe dintre școli există chiar regula ca opționalele să nu se organizeze fără un număr minim de elevi 

înscriși dintr-o clasă: „anul trecut am experimentat și am lucrat pe grupe la două clase, deși avizarea CDȘ 

se dă pe clasă. Și a fost bine pentru că am îndeplinit și niște condiții, trebuie minim 15 copii pe grupă și 

atunci, două clase mai bogate ca număr ne-au permis să facem și acest lucru.” (profesor, Galați).  Pentru 

toate categoriile de participanți, varianta derulării orelor cu grupe mai mici de elevi este însă ideală: „eu 

clar aș face pe grupe. Dacă o sută de copii au ore de CDȘ, șapte copii merg la ecologie...deci să existe clar 

ora de CDȘ în școală în același timp, vorbesc de ideal că nu ne ajută spațiu și nici încadrarea. Ar fi pentru 

elevi și fiecare ar putea să opteze (...) Ideea a fost preluată din afară, dar am adaptat-o la condițiile 

noastre.” ( profesor Dolj) și  „când sunt mulți nu se poate lucra. Când sunt puțini, se pot focaliza mai bine 

pe nevoile individuale, căci e greu să observi într-o masă de oameni fiecare unde este și cum poate fi 

ajutat.” (părinte, Timiș). Elevii nu au garanția însă că opțiunea lor este respectată, câtă vreme colegii de 

clasă, în majoritate, aleg alt opțional, iar infrastructura școlară nu permite, după cum susțin profesorii, 
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împărțirea elevilor dintr-o clasă, la mai multe opționale: „în ultima vreme nu mai avem spațiu sub nicio 

formă. Ar trebui să încărcăm copiii, de trei ori pe săptămână ar trebui să aibă cinci ore, este destul de greu 

că mai au și alte activități.” (profesor, București).   

 

 

Fig. 21 Opiniile exprimate în unitățile de învățământ participante la cercetare cu privire la aspecte care țin 

de organizarea orelor de CDȘ 

 

Soluția la această problemă pe care profesorii înșiși au implementat-o de nenumărate ori, este 

derularea în paralel a opționalelor organizate pentru fiecare an de învățământ, astfel încât elevii să poată 

alege participarea la opționalele propuse altor clase: „să fie un opțional la care să poată participa cine vrea 

chiar dacă sunt din clase diferite și să le poți organiza în așa fel încât dacă vrea unul să meargă la un 

opțional, să meargă acolo. Pe sistemul de la limbi străine unde sunt divizați în același interval orar, unul 

merge la engleză, unul la franceză, unul la germană. Aceasta ar fi o formulă, să poată exista opțional la 

care să te înscrii la oră, te duci acolo, celălalt merge în cealaltă parte.” (profesor, Timiș) și „dacă sunt 

copii de același nivel care doresc să participe la un opțional și sunt din clase diferite orarul tinde să se 

facă astfel încât în aceeași perioadă din orar să existe două trei opționale care se adresează mai multor 

clase. Ceea ce zic eu că este un câștig pentru că astfel copilul nu e obligat să meargă la opționalul ales de 

majoritatea din clasă.” (profesor, Cluj). De altfel, există elevi care își arată interesul față de tematici CDȘ 

propuse celorlalte clase din același an de învățământ, dar care nu pot opta sau participa la aceste ore, pentru 

că orarul nu le permite. Obligativitatea de a parcurge un opțional al cărui conținut este promovat ca fiind la 

alegere este un factor descurajator pentru elevi și deci, interesul pentru respectiva disciplină scade, fiind 

tratat cu superficialitate: „ar fi foarte bine dacă ni s-ar pune la dispoziție toate opționalele din școală, de 

exemplu și să alegem ce ne-ar plăcea nouă să facem cel mai mult. Nu să ni se impună opționale, ca să știm 

pe viitor ce vrem să facem.” (elev, Timiș). 
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Această situație nu este prezentă în toate școlile, dar ponderea celor care au semnalat această 

problemă în toate activitățile de cercetare derulate, arată generalizarea ei, mai ales în școlile mari cu un 

număr crescut de cadre didactice sau în cele percepute ca fiind mai performante, în care este un număr mult 

mai mare de elevi înscriși și în care infrastructura școlii în materie de clase și dotări nu poate face față, iar 

nici orarul nu poate fi armonizat din cauza organizării orelor în mai multe serii: „opționale nu se pot realiza 

din motive de sală pentru că, la un opțional din clasa a IX-a unde trebuie să iei din trei clase a IX-a elevi, 

ca să faci un opțional de calitate, îți trebuie o sală de clasă, își trebuie un orar aranjat în așa fel în cât 

toate clasele a IX-a să fie toate în același timp libere ca să poată participa la opționale, ceea ce nu-i posibil 

în școli mari cu mulți copii, cu sute de copii. Nici spațiul, timpul, un profesor care trebuie să predea, să se 

angajeze să facă un opțional extra materia pe care o predă și alte lucruri de genul, resursa umană, locul, 

timpul” (profesor, Cluj). O abordare similară, am întâlnit-o și la Galați: „dacă, în cele din urmă, un opțional 

se desfășoară la clasă e și în funcție de dotarea școlii, de dotarea materială și până la urmă, de resursa 

umană, degeaba își dorește un părinte un profesor de italiană dacă noi nu avem încadrarea aceasta.” 

(profesor, Galați). 

Cel de-al doilea aspect recurent semnalat este dificultatea organizării opționalului în spații alternative, 

unde elevii pot observa practic ceea ce studiază – o propunere care stârnește mult interes din partea elevilor: 

„este mult mai ușor să reținem informații dacă am merge la muzee, să nu mai fim tot la școală în bănci, ar 

fi diferit și poate ne-ar plăcea mult mai mult” (elev, Timiș). Propunerea a venit din partea elevilor și a 

părinților pe fondul nevoii de a  derula orele, utilizând metode interactive și experimente, care să exploateze 

mai mult dimensiunea aplicativă a procesului de învățare, însă, oricât de salutată ar fi de cadrele didactice, 

de cele mai multe ori, se lovește de birocrație: „este bine să avem și specialiști, dar este bine să mergem și 

noi în diverse medii cu copiii, cum s-a spus aici, nu să rămânem în clasă, ci să mergem în medii specifice 

CDȘ-ului. La informatică, să mergem, să spunem la o firmă, unde se programează sau se lucrează ce-și 

doresc copiii. Este nevoie însă de multe aprobări pentru a putea ieși din școală” (profesor, Dolj). Opinia 

este împărtășită și de cadre didactice din București: „teoretic, o mai mare flexibilitate a autorităților, să mă 

duc cu copiii la un târg de joburi și să ne facem acolo pe loc un CV. Nu prea ai cum că trebuie să faci toată 

procedura de plecare din școală, cu dosar trimis la inspectorat, aprobări de la toți, de la mama, de la 

tata...deci nu ai voie să faci un pas în afara școlii, tot ce faci în afara școlii este considerat procedură ca 

pentru tabără, excursie. Trebuie să faci un dosar cât casa, chiar și pentru o deplasare la 2 Km, nu contează. 

Și chestia asta este foarte neplăcută. Cred că mulți profesori și-ar dori să facă ora de biologie la Zoo (…) 

sau să te duci la Casa Experimentelor la fizică și să vezi refracția acolo, cu oglinzile și lupa etc. Altfel ar 

ține minte. Asta aș face dacă aș putea: să nu mai fie rigide, să poți să pleci cu copiii dacă ai nevoie pe 

undeva, să poți folosi alte resurse în afara celor aprobate de minister”, și tot același cadru didactic: „mulți 

profesori ar vrea să facă asta, să meargă la un muzeu, să facă acolo o ora, într-un loc mai interesant. Ți 

se face pur și simplu lehamite să te umpli de hârtii. Și trebuie depuse la inspectorat și să primești aprobarea 

de la inspectorat ca să te duci în parc. Se pune problema să ieși, dar te legi la cap dacă nu te doare, este 

prea mare bătaia de cap.” (profesor, București). 

Există și situații pozitive descrise de cadrele didactice în care s-a reușit organizarea măcar a unei 

ore de opțional în afara școlii, dar nu este o activitate regulată, din cauza resurselor pe care le implică și a 

responsabilității pe care cadrul didactic trebuie să și-o asume din momentul părăsirii perimetrului școlii. 

Cele mai multe dintre aceste activități au loc cu ocazia „săptămânii altfel” sau, pur și simplu, sunt lăsate 

exclusiv în seama activităților extra-curriculare organizate de organizații neguvernamentale și voluntari în 

școli și licee. Varianta de compromis este organizarea în mod atractiv a opționalului prin invitarea la oră a 

specialiștilor din diferitele domenii, pentru a le face elevilor scurte prezentări: „anul trecut, la un opțional 

de educație pentru sănătate, a fost o studentă de anul al III-lea de la facultatea de medicină și ei au 

interacționat foarte bine.” (părinte, Dolj). 

Există cadre didactice care ar reforma în totalitate modul de organizare al curriculumului la decizia 

școlii, astfel încât să se deruleze modular: „derularea ar putea fi modulară, pe un an, dar cu mai multe 
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module. Exista posibilitatea să îl propunem pe module, ține de profesorul îndrumător. Să împartă materia 

în module, la sfârșitul fiecărui modul să facă o evaluare și apoi evaluarea finală.” (profesor, București). 

Alți profesori ar opta pentru o organizare bazată pe modificarea orarului școlar și creșterea ponderii CDȘ 

în programă: „aș face pe școală o zi pe săptămână în care toată lumea să meargă la CDȘ, aș scoate notele 

și CDȘ-ul l-aș vedea ca niște ateliere în care, în primă fază, copii să experimenteze acest atelier, să vadă 

unde îi plac”. (profesor, Cluj). 

 

 

5.4.2. Opinii cu privire la resursele și oportunitățile de colaborare pentru 

derularea unui opțional de calitate 

 

A. Resurse interne 

 

Problema resurselor rămâne una de actualitate pentru derularea orelor de CDȘ, lipsa sălilor de clasă 

și a materialelor fac oferta școlară românească prea puțin competitivă, cu exemplele oferite de alte școli 

europene. Totodată, lipsa de resurse materiale din școală este întotdeauna privită ca factor care scade 

motivația, atât a profesorilor, cât și a elevilor pentru implementarea opționalelor: „ca să avem niște 

opționale ca în afară ar trebui ca noi să avem niște spații, mai ales dotări, laboratorul X, un institut pentru 

că am fost și cu colega într-un schimb de experiență, am văzut ce înseamnă și în altă țară și dumneavoastră 

și altcineva, clar îți poți desfășura ideea de CDȘ și de a-i ajuta.” (profesor, Dolj). Fără acestea, opțiunile 

copiilor, părinților și cadrelor didactice rămân doar un deziderat.  
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Fig. 22 Opiniile exprimate în unitățile de învățământ participante la cercetare, cu privire la resursele de 

care dispun pentru organizarea orelor de CDȘ 

 

 Resurse umane 

În ceea ce privește resursa umană, majoritatea profesorilor cu experiență și vechime în educație își 

evaluează pozitiv propria pregătire: „nouă ne este ușor pentru că avem o vechime de peste 30 și de ani și 

cred că ne alegem singuri drumul, dar mă gândesc la cei tineri care pleacă de pe băncile școlilor, iar noi 

suntem formați după niște principii, sunt învechite, îngălbenite, cu ghilimelele de rigoare, dar eu zic că 

suntem formați foarte bine.” (profesor, Timiș). Această afirmație este susținută și de rezultatele obținute în 

urma aplicării mecanismului CDȘ, potrivit cărora, cadrele didactice își evaluează pozitiv nivelul de 

pregătire. De altfel, pregătirea cadrelor didactice este printre primele resurse pe care 68% din unitățile de 

învățământ participante la cercetare au menționat-o ca fiind în mare măsură îndestulătoare. 

Aceștia recunosc însă și câteva vulnerabilități în nivelul de pregătire, derivate din decalajul între 

ceea ce sistemul, prin planurile cadru și programele școlare, solicită să fie implementat la clasă și nevoile 

efective din piață, asupra cărora părinții și elevii insistă de foarte multe ori: „Suntem depășite. Asta este 

părerea copiilor” (profesor, Cluj). Așadar, resursa umană, deși foarte bine pregătită la disciplinele din 

trunchiul comun, nu este întotdeauna calificată pentru a derula opționale pe temele de actualitate și de 

interes pentru elevi, de aceea este necesar sprijinul venit prin parteneriate din afara școlii și resurse externe: 

„cred că dacă am avea un parteneriat și am fi ajutați, am fi din start mult mai credibili pentru că ceea ce 

poate ne lipsește este profesionalismul care să ne ducă de la început până la final. Degeaba omul e bun 

profesor, poate nu e un bun comunicator, poate nu are o exprimare bună, anumite idei bune.” (profesor, 

Timiș). 

 La aceasta se adaugă și diferențele de stil didactic și utilizarea tehnologiei între cadrele didactice 

cu experiență, dar care nu sunt adaptate mijloacelor și resurselor moderne și profesorii tineri asupra cărora 

planează, din partea părinților, reticența cu privire la nivelul de experiență și lipsa metodei: „avem mulți 

profesori tineri care inventează fel si fel de metode. Cu cei care sunt mai aproape de pensie este mai greu... 

sunt obișnuiți cu ce au predat toată viața, modelul vechi, nu prea știu cu tehnologia, nu prea știu să o 

folosească și asta este, atunci se complică.” (profesor, București). Cadrele didactice susțin însă că aceste 

probleme sunt în permanență gestionate prin colaborare colegială: „colegii sunt în regulă, vorbim unde sunt 

clase cu probleme, colaborăm, uite site-ul asta...lucrăm împreună și propunem împreună” (profesor, 

București). 
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Pe de altă parte, remunerația rămâne principalul motiv de nemulțumire în decizia de a derula 

opționale. Printr-o simplă analiză cost-beneficiu din perspectiva unui cadru didactic, munca depusă pentru 

elaborarea dosarului unui opțional în vederea avizării este disproporționat mai mare decât remunerația 

acestora în prezent, cu atât mai mult cu cât derularea unui CDȘ nu este plătită suplimentar. În acest context, 

cele mai multe dintre cadrele didactice care derulează CDȘ-uri în școală sunt cele ale căror normă nu poate 

fi altfel acoperită, după cum chiar unii profesori recunosc: „haideți să fim cinstiți. Interesul unităților 

școlare este în această zonă de a planifica încadrările cu normele profesorilor, cu ore suplimentare, în 

unele școli având experiență și în alte domenii, foarte mult se merge pe <<n-ai normă întreagă, haide să 

facem un opțional>>” (profesor, Cluj). 

 

 Resurse materiale și echipamente 

„Dotarea materială este frustrantă. Acesta este aspectul neplăcut cu privire la CDȘ.” (profesor, 

Galați) – acesta este modul în care cei mai mulți dintre profesorii prezenți la focus grupuri și interviuri ar 

descrie pe scurt resursele de care dispun pentru derularea opționalelor. Pentru a face orele de CDȘ cât mai 

interactive și mai practice după cum își doresc elevii și părinții, este nevoie de resurse materiale, recuzită și 

papetărie: „eu cred că o barieră este și cea legată de partea materială pentru că ești limitat să faci acele 

cluburi care presupun materiale. La pictura, la modelaj ești limitat...și ca experiență. Din păcate nu exista 

susținere din acest punct de vedere. Și nici părinților nu ai voie să le ceri susținere, ca atare, ești blocat”. 

(profesor, București). La ciclul primar, mai ales, unde păstrarea atenției copiilor se face prin apel la elemente 

de ordin vizual și recuzită, unii profesori aleg să își achiziționeze singuri resursele de care au nevoie: 

„niciodată nu sunt suficiente resurse materiale. Trebuie să te gândești și la resursele pe care le ai. Nu poți 

să propui un opțional fără să te gândești că ai cu ce să lucrezi. Și atunci, unii profesori, din păcate, aleg 

metoda cea mai utilizată – să își achiziționeze singuri aceste resurse din banii proprii” (profesor, Timiș). 

Acolo unde cerințele din partea elevilor și părinților sunt mai mari cu privire la implementarea unui CDȘ, 

cadrele didactice pot veni cu idei creative și antrenante pentru elevi, însă costurile dedicate organizării unui 

astfel de opțional sunt suportate de părinți: „finanțarea este o problemă pentru ce ai vrea să faci. Colega 

mea ar vrea să facă cunoașterea orașului, cu ce te duci? Suportă părinții!”(profesor, Cluj) și „am avut un 

părinte care s-a oferit să o ajute pe doamna învățătoare, părintele venea și le arăta copiilor tot felul de 

lucruri, lucra în bancă. Chiar concret, a fost drăguț! A mers dincolo de materialul pe care l-au primit 

atunci. Și acum își amintește fiica mea de el, chiar spune ca a învățat atunci… a rămas cu niște noțiuni 

legate de bani.” (părinte, București).  

În ceea ce privește echipamentele și tehnologia indispensabile astăzi în procesul de învățare, atât 

prin prisma atenției și implicării de care elevii dau dovadă când este utilizată, cât și prin prisma adaptării la 

cerințele unui sistem educațional modern, european, părinții și profesorii sunt de acord că: „tehnica ne 

omoară (…) pe de-o parte este tehnica; videoproiectoarele nu merg, modelul fiind antic și de demult. De 

exemplu, tableta mea, pe care mi-am cumpărat-o eu din banii mei, videoproiectorul nu o vede, la cât este 

de vechi. <<Pe afară vopsit gardul, înăuntru leopardul>>, pe afară frumos, aparatul de fotocopiere este 

vechi, videoproiectorul este vechi, dar vrem metode moderne” (profesor, București) și  „plictiseală totală, 

cunoștințe învechite, calculatoare- niște râșnițe. Mai ales pentru copiii aceștia care sunt cu 

calculatoarele...” (părinte, București).  

Din rezultatele aplicării mecanismului de monitorizare, resursele materiale și echipamentele, dar și 

infrastructura școlară în materie de spații sunt considerate în bună parte satisfăcătoare pentru derularea 

CDȘ, dar nu suficientă. În aproximativ 68% din cazuri, unitățile de învățământ susțin că în mare măsură 

dispun de resurse materiale și echipamente pentru a derula CDȘ. Discrepanțele între perspective pot fi 

explicate prin nivelul diferit de așteptare pe care cadrele didactice îl au în funcție de tipul de CDȘ pe care 

aceștia îl implementează, respectiv alți factori subiectivi. 
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Fig. 23 Opiniile exprimate în unitățile de învățământ participante la cercetare cu privire la resursele 

necesar a fi investite pentru creșterea calității CDȘ 

 

 Resurse informaționale 

La capitolul resurse informaționale, profesorii își manifestă disponibilitatea de a urmări platforme 

online, grupuri de discuție, forumuri educaționale și de a participa la schimburi de experiență în vederea 

pregătirii opționalelor. Din acest punct de vedere, accesul la astfel de resurse este considerat ca fiind 

satisfăcător, însă programul încărcat pentru pregătirea orelor, corectarea lucrărilor și activitatea din comisii 

limitează timpul pentru documentare și actualizarea continuă a cunoștințelor care să stimuleze inovația și 

creativitatea în materia CDȘ, după cum atrag atenția unele cadre didactice: (...) aș avea nevoie permanent 

de ajutor pentru că nu ne putem focusa doar pe asta, fiind profesori și predăm, avem și examene. Nu cred 

că nici munca noastră în comisii e cea mai bună pentru că ea e doar o bucățică din întreaga noastră 

activitate și simt că am avea nevoie de cineva să-și dedice mai mult timp acestui lucru. Să meargă la ore 

de dirigenție, să prezinte, să ceară păreri, să stea pe platformă, pe Facebook, să ceară părerea, să dea 

exemple de bune practici să vedem undeva ce mi-a plăcut, ce am văzut acolo” (profesor, Timiș). Pregătirea 

individuală pentru orele de CDȘ, acolo unde acestea sunt discipline noi, este, până la urmă după cum chiar 

cadrele didactice atrag atenția, o problemă de disponibilitate, implicare și ambiție pentru a persevera din 

punct de vedere profesional: „dacă avem un profesor dedicat, activ, care vrea dezvoltare, care vrea să 

ducă copilul spre un progres, va fi o persoană activă care va propune an de an un opțional poate mai 

interesant ca cel de anul trecut. (...)Așa se întâmplă și cu opționalele, dacă avem persoane care sunt comode 

și vin doar pentru salariu și și-au predat ora și au plecat, acela nu va propune vreodată niciun opțional” 

(profesor, Timiș). 
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B. Disponibilitatea de a utiliza resurse externe și de a co-interesa terții în 

derularea orelor de CDȘ 

 

Utilizarea resurselor externe prin încheierea de parteneriate este descrisă ca dezirabilă de toate 

categoriile de participanți la activitățile de cercetare, însă în practică, utilizarea resurselor externe rămâne 

limitată la ora de opțional și mult mai prezentă în activitățile extra-curriculare pe care școala le întreprinde 

sau la care participă, cu precădere pentru programul „Săptămâna Școala Altfel”: „da, de obicei, ne vin chiar 

ei. Chiar am avut în școală (…) cu voluntari și cu Centrul Antidrog care au venit să facă acțiuni de 

prevenție în clasele de liceu. Aceștia au zis că putem să venim oricând, putem să ținem permanent un 

opțional de educație anti-drog. De asemenea am primit din partea unor asociații materiale despre educarea 

caracterului; au venit și au adus materiale, manuale: manualul profesorului, al elevului și iar a fost o 

propunere. Colaborările noastre se opresc la proiecte extra-curriculare!” (profesor, Timiș). 

Întrebați și despre opinia lor cu privire la implicarea resurselor umane care pot fi atrase din mediul 

extern pentru a susține orele de CDȘ, părinții și elevii se arată tot mai deschiși față de această opțiune care, 

inițial, era utilizată exclusiv în proiectele și programele extra-curriculare: „e fain să mai aduci noutate! Ei 

sunt foarte obișnuiți cu profesorii lor și atunci când vine un element nou sau o persoană nouă, de multe 

ori, au mai mult interes. Plus că s-ar putea să fie mai documentați.” (părinte, Timiș) și „studenți de la 

anumite facultăți sau chiar elevi de liceu veneau să ne povestească în clasele mici cum este la liceu sau 

care a fost experiența lor cu examenele.”(elev, București). Totuși, implicarea resurselor umane externe este 

privită cu ușoară reticență de cadrele didactice care au ținut, în mai multe rânduri, să sublinieze că întreg 

corpul profesional al școlilor este pregătit să susțină orice opțional, iar apelul la astfel de resurse se face 

doar pentru a aduce un plus de valoare abordării de la clasă, și nu pentru a înlocui dascălul. Explicația derivă 

din mai multe aspecte cum ar fi completarea normelor didactice, dar și provocările pe care însuși sistemul 

de educație românesc le ridică în contextul variantei de a derula un CDȘ în regim externalizat: „(...)în 

măsura în care constrângerile financiare ar fi eliminate sau diminuate ca presiune la angajarea cadrelor 

didactice sau a personalului, să nu zic cadre didactice, la un moment dat poate să fie un expert, un expert 

financiar din bancă care, la un moment dat, să vină și să-i învețe pe copii. Cred că lucrurile pot să ia o 

altă întorsătură. Oferta pe care o are școala vis a vis de ce este de interes pentru copii, nu este de interes 

pentru sistem.” (profesor, Timiș). În plus, oricât de atractivă ar fi ideea de implicare permanentă a 

personalului specializat din afara unităților de învățământ, lipsa pregătirii didactice și pedagogice reprezintă 

o provocare pentru oricine dorește să susțină, împreună cu profesorii, activități în orele de CDȘ: „la noi am 

avut neplăcuta surpriză să desfășurăm o activitate, iar fata respectivă a venit total nepregătită. În secunda 

aceea s-au retras trei sferturi. Nu era o colegă, era colaborator extern.”(profesor, București). În lipsa unor 

mijloace de monitorizarea a modului în care se derulează CDȘ și de analiză ex-post a impactului, derularea 

opționalelor de resurse externe specializate rămâne limitată.  

În orice caz, apelul la resursa umană externă pentru a sprijini ora de CDȘ nu poate fi însă susținut, 

momentan, decât prin voluntariat din partea celor interesați, pentru că încă o dată, lipsa resurselor școlii 

face imposibilă bonificarea sau remunerarea persoanelor și organizațiilor care sprijină derularea orelor de 

CDȘ, decât în cazuri foarte rare: „(…) au fost bine primite, dar din păcate cel care făcea lucrul acesta nu 

mai e...A început cu un cerc de teatru și pe urmă a făcut chiar un opțional la care toți doreau să meargă, 

dar nu s-a putut. Dacă apelezi la resurse externe, trebuie să-i plătești. Nu ai suficiente resurse 

extrabugetare și nu ai posibilitatea să-i plătești. Domnul X făcea fără bani. Trăim într-o lume în care 

fiecare te întreabă <<eu ce câștig?>>” (profesor, Dolj). Astfel, modul de colaborare cu persoanele 

interesate să participe la CDȘ este sub forma voluntarilor invitați la oră: „la clasa a III-a, doamna le mai 

aduce pe cineva să îi mai învețe despre alimentație, igienă (…)” (părinte, Timiș). 
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Fig. 24 Ponderea CDȘ-urilor derulate împreună cu terțe părți, în unitățile de învățământ incluse în 

monitorizare 

 

Cu privire la parteneriate inter-instituționale, cadrele didactice se arată foarte deschise față de 

colaborarea cu instituții și organizații care ar putea facilita derularea CDȘ, prin găzduirea orelor, invitați 

speciali și materiale informative: „Poate că  deschiderea instituțiilor de cultură, nu știu, muzeele, instituțiile 

publice să fie deschise, până la urmă, băncile să fie deschise la un parteneriat sau propuneri de opționale 

în care ei să ofere o infrastructură cât de cât accesibilă.” (profesor, Cluj), apoi în Dolj: „voluntarii de la 

Banca Națională, au mers și la liceu cu multe teme, dar și la clasele mici. Interesante și filmulețele de 

prezentare de la Banca Națională foarte frumoase și au prins bine.” (profesor, Dolj) și în Galați: 

„colaborăm cu Clubul copiilor, ne prezintă oferte, ne-au pus la dispoziție o persoană care să se ocupe de 

aceste aspecte.” (profesor, Galați). De altfel, alternativa parteneriatelor este cea mai utilizată și mai salutată 

variantă de unitățile de învățământ, pentru a organiza un CDȘ de calitate: „vorbim de parteneriate care se 

dezvoltă frumos, se dezvoltă fie ca oferta școlii către comunitate, fie a celorlalți către școală. Sunt 

frumoase, își ating obiectivele și copiii au satisfacția de a fi participat la altceva”. (profesor, Cluj). În ceea 

ce privește susținerea unor astfel de parteneriate, soluțiile de finanțare au fost propuse de părinți și cadrele 

didactice: „aici sunt și proiectele cu fonduri de toate neamurile și primăriile ar trebui să aibă un rol, pentru 

că în loc să finanțeze pe toate liniile de finanțare cluburi sportive (fotbal), poate mai finanțăm și altceva. 

Daca ar fi sport de masa, poate ar fi altceva...” (părinte, focus grup). Apelul la linii de finanțare 

nerambursabile din bugetele primăriilor locale, precum și donații și sponsorizări din partea companiilor 

pentru materiale didactice, sunt variante care pot fi accesate de școli cu sprijinul partenerilor guvernamentali 

și neguvernamentali, dar și al asociațiilor de părinți. Nu toate unitățile de învățământ se bucură însă de 

parteneriate inter-instituționale. Cele situate în mediul rural, cu precădere, nu beneficiază de sprijinul ONG-

urilor, iar sprijinul comunității și al decidenților este perceput ca limitat. În urma analizei cantitative a 

datelor din mecanismul CDȘ, puțin peste o treime din unitățile de învățământ includ parteneriatele și 

sprijinul venit din sectorul neguvernamental în categoria resurselor și expertizei de care beneficiază, și 1 

din 2 unități de învățământ se simte susținută de factorii decizionali sau de comunitate. 
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5.4.3. CDȘ la diferite cicluri de învățământ 

 

Între ciclurile de învățământ există diferențe justificate și nejustificate cu privire la curriculum-ul 

la decizia școlii. Diferențele justificate sunt cele care derivă din planul cadru, cum este numărul de ore și 

cele care derivă din adaptarea metodelor didactice și a tematicii, la elevii de diferite categorii de vârstă. 

Există însă și diferențe nejustificate între modul în care este privit CDȘ la diferitele cicluri de învățământ. 

Prima dintre ele este percepția încetățenită că opționalul trebuie să fie specific claselor primare: „La ciclul 

primar, opționalele sunt puțin mai distractive și învățătorul alege în funcție de elevi, are posibilitatea să 

stea mai mult timp cu elevii și să-i cunoască mai bine, poate face ce le place elevilor și poate să înființeze 

un opțional” (profesor, Timiș). Acest lucru se întâmplă din două motive. Pe de-o parte, CDȘ la școala 

primară este mai ușor de organizat, nu există o competiție între ofertele cadrelor didactice și nici 

constrângeri legate de conținut. De regulă, învățătorul este cel care agreează împreună cu părinții un 

opțional: „cred că pentru învățământul primar este mai ușor de ales din acea listă. Te poți consulta cu 

elevii pentru că depinde doar de învățător și elevi” (profesor, București). Pe de altă parte, opționalul la 

școala primară este utilizat ca o oră distractivă, de învățare prin joc, care să contribuie la tranziția micilor 

elevi de la învățământul preșcolar la cel școlar.  

La clasa a V-a însă, apoi la clasa a IX-a, se produce o ruptură în modul de abordare a opționalului 

pe care atât elevii și părinții, cât și profesorii o resimt: „până la clasa a IV-a se duc și fac opțional cu 

plăcere, ceva din clasa a V-a se întâmplă. Într-adevăr și copiii cresc (…), dar ceva se întâmplă din clasa a 

V-a. Ori nu-i capacitează suficient pe copii ori nu sunt suficient de atractive orele.” (părinte, Cluj). O 

problemă în ceea ce privește organizarea CDȘ la diferitele cicluri de învățământ este scăderea graduală a 

calității opționalului, de la clasele primare până la liceu:  „opționalele din școala generală erau mult mai 

interactive, puteam discuta între noi să facem proiecte, am învățat să comunicăm.” (elev, Timiș). În opinia 

profesorilor și a părinților, diferențele apar din mai multe motive. În primul rând, de la clasa a V-a și până 

la finalizarea școlii, programa devine foarte încărcată la disciplinele din trunchiul comun, ceea ce poate 

conduce la două situații. CDȘ este utilizat, cum atrăgeam atenția anterior, pentru a extinde sau aprofunda 

materia obligatorie: „eu cred că și părinții, când copiii ajung în clasa a VIII-a, vor să facă mai multă 

matematică, să facă mai multă română că știu că vine un examen. Sunt conștienți și cred că asta își dorește 

majoritatea părinților. Toate opționalele astea frumoase, ca arhitectură, se fac în clasele mici că după...” 

(părinte, Timiș). CDȘ nu mai are efectiv loc în programul școlar pentru că, mai ales la liceu, există diferite 

specializări intensive și bilingve care acoperă în totalitate numărul de ore pe care un elev le poate petrece 

la școală: „sunt mai puține în clasa a IX-a și cele mai multe sunt în clasele a XI-a și a XII-a. Sunt clase 

care, după știința mea, nu au opționale, pentru că sunt clase intensive de matematică, informatică, ei 

oricum au ore și dacă le-ar băga și opționale le-ar încărca foarte mult orarele. Legislația îți limitează 

numărul de ore.” (profesor, Dolj).  

În al doilea rând, unii dintre părinți sunt de părere că începând cu clasa a V-a, CDȘ nu mai este 

gândit să răspundă nevoilor elevilor, ci nevoilor cadrelor didactice care îl derulează, așa cum este întregirea 

normei didactice sau abordarea unor tematici facile, dar asemănătoare cu cele de la disciplinele obligatorii: 

„eu apreciam că învățătoarea se centra pe opționale care nu se regăseau nicicum în celelalte, era ceva 

nou, iar la a V-a este pur și simplu în funcție de nevoile profesorilor, de catedre.” (părinte, București). În 

al treilea rând, începând cu gimnaziul, posibilitatea ca opțiunile fiecărui elev să fie respectate sunt limitate 

de modul în care este derulată consultarea și de resurse, prin urmare, CDȘ nu este ales prin consensul 

părinților, ca la clasele primare, ci cu decizia majorității sau, în cazurile nefericite, cu un opțional impus de 

la nivelul conducerii școlii și comisiilor metodice: „la gimnaziu, copiii sunt puși în fața faptului împlinit, 

în căsuțe apare nu vrem, nu, nu, nu. Ei vor alte materii și ne trezim cu matematica, după caz. ” (profesor, 

București).  
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5.4.4. Metode de predare–învățare utilizate la derularea disciplinelor 

opționale 

 

Metodele de predare-învățare utilizate la disciplinele opționale reprezintă unul dintre cele mai 

disputate subiecte în timpul focus grupurilor și, de cele mai multe ori, depășesc discuțiile despre orice 

opțional, extinzându-se la o dezbatere despre metodele didactice utilizate și la disciplinele obligatorii. În 

ceea ce privește curriculum la decizia școlii, faptul că nu există un consens cu privire la așteptările părților 

derivă din experiența și modul în care fiecare proiectează „Opționalul”. Astfel, pentru unele dintre părți, 

opționalul ia forma unei aprofundări a materiei obligatorii și ajunge astfel să fie confundat cu disciplinele 

din trunchiul comun, atât ca metodă, cât și în ceea ce privește conținutul. Pentru alte părți, opționalul trebuie 

să extindă cunoștințele elevilor la disciplinele din trunchiul comun și este utilizat ca pregătire pentru 

olimpiade și concursuri și deci, presupune o altă formă de interacțiune între profesor și elev. Opționalul ca 

disciplină nouă este cea mai ofertantă situație pentru a experimenta la clasă, cu diverse metode didactice, 

probabilitatea de a derula ora sub forma unor activități non-formale, fiind cea mai mare.  

Unele dintre cadrele didactice încearcă însă să se adapteze și să îmbine metodele didactice pentru 

a reuși să capaciteze elevii și să depășească rigiditatea cu care aceștia sunt obișnuiți la școală, însă 

posibilitățile sunt limitate: „ideal trebuie să fie nu suprapus ci complementar, să stimuleze 

interdisciplinaritatea, nu să te ducă numai într-o anumită zonă. Să faci conexiuni, să îi înveți să lucreze în 

echipă. La oră nu prea poți să-i lași să lucreze în echipă pentru că trebuie să lucreze individual. Poți să le 

dezvolți și aptitudini care să-i ajute să-și rezolve problemele. Eu de exemplu la CDȘ folosesc brainstorming, 

iar la ore nu-mi permit să fac asta, trebuie să merg strict pe ce am la clasă. Si astea pot merge la CDȘ. 

Altfel gâfâi cu materia! Aici îți faci tu programa. Poți să personalizezi pentru fiecare clasă și în momentul 

în care ai personalizat care sunt nevoile clasei respective, poți.” (profesor, Dolj).  

Metodele de predare-învățare sunt de regulă proiectate în funcție de scopul, conținutul disciplinei, 

așadar există o mai mică posibilitate de a utiliza metode activ-participative și tehnici de educație non-

formală la opționalele de aprofundare a disciplinelor din trunchiul comun și la cele de pregătire pentru 

examenele naționale, pentru că s-a înrădăcinat ideea că <<nu trebuie să îți placă ce este obligatoriu>>. 

Astfel, în multe dintre cazuri, ora de CDȘ nu se desfășoară diferit de orele obișnuite din trunchiul comun: 

„reproducem cunoștințe deja prelucrate de profesor care li se pun pe tavă. Niciodată noi nu construim 

ceva, să le dăm niște repere și să tragă ei niște concluzii. (...) obligatoriu trebuie să facem niște discipline 

pe care să le facem teoretic, din care să înmagazinăm niște cunoștințe cognitive, opționalele ar trebuie să 

fie practice, de îndemânare, de formare de abilități practice, de aptitudini de care ei au nevoie foarte mult.” 

(profesor, Cluj) 

Există și alte constrângeri, la ciclurile de învățământ gimnazial și liceal, probabilitatea este ca aceste 

metode să fie mai puțin utilizate decât la ciclul primar, unde există o înțelegere mai mare față de adaptarea 

elevilor la climatul din școală. În plus, cadrele didactice prezente la activitățile de cercetare au atras atenția 

că se simt vulnerabile și în fața provocărilor pe care societatea informațională le ridică. Pe zi ce trece, elevii 

sunt mai greu de implicat în activitățile școlare, în favoarea rețelelor sociale și diferitelor website-uri și 

jocuri, cu atât mai mult cu cât, în contextul unui sistem educațional învechit, conservator, cu profesori 

neadaptați, fără resurse suficiente în școală pentru a ține pasul cu modernizarea tehnologică și problemele 

cu care societatea se confruntă, elevii tind să își piardă complet interesul față de școală: „întotdeauna avem 

aceeași întrebare <<La ce ne folosesc doamnă toate lucrurile pe care le învățăm la școală, la ce ne folosesc 

atâtea informații>> și atunci este un mod în care aplică ce învață la mai multe discipline. (La educație 

financiară) toate sunt jocuri de rol, sunt contabili, iau decizii, își construiesc bugetul de venituri, cheltuieli 

și atunci li se pare ceva util pentru viață, este foarte atractiv și sunt mulți interesați de ora aceasta de 

educație financiară.” (profesor, Dolj). Metodele interactive devin o soluție prin care elevul să fie capacitat; 
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profesorul face tot mai mult apel la mijloacele puse la dispoziție de tehnologie, pentru a atrage atenția 

elevilor la clasă: „generația asta tehnologizată, ei dacă ar putea să aibă cât mai mic efortul și cât mai mare 

beneficiul, ar fi perfect. Dacă se poate numai cu filme, aplicații pe telefon, jocuri, ar fi perfect: din păcate 

nu se poate numai asta, mai trebuie și combinate...toate aplicațiile: YouTube, eu încerc!” (profesor, 

București) și în județul Timiș: „la cei mici, jocuri, acele jocuri însoțite de instruirea asistată de 

calculatoare, acele software-uri naționale care de fapt transmit și creează niște competențe care sunt foarte 

valoroase și care se deprind prin joc. (…)Sunt mai aproape de ei, sunt mult mai ușor percepute când sunt 

asistate de calculator și de softurile indispensabile într-o eră tehnologizată, poate chiar portofoliul 

electronic, deși în școlile noastre, nu cred că se pune problema de a lucra exclusiv electronic pentru că 

nici măcar documentele școlii noastre nu sunt toate electronic la nivel național (…). Decât cu raportări de 

genul care oricum nu folosesc” (profesor, Timiș). 

De aceea, cadrele didactice care sunt orientate pe nevoile de învățare și dezvoltare ale elevilor își 

adaptează actul de predare, nu numai la CDȘ, cât și la disciplinele din trunchiul comun, astfel încât să-i 

cointereseze pe elevi – prin apel al tehnologie, la metode non-formale astfel că, în timp, metodele activ-

participative câștigă mai mult teren în preferințe. Totodată, cei mai mulți recunosc că utilizarea acestor 

metode este limitată, lăsând la o parte rigiditatea sistemului,  chiar de rigiditatea dascălilor - un aspect care 

trebuie îmbunătățit sau reformat: „copiilor le place să facă astfel de activități. Rigiditatea cred că ține mai 

mult de sistemul cadrelor didactice. Cred că acolo trebuie mai mult reformat.” (profesor, Cluj). Acolo unde 

se face apel la participarea activă a elevilor, tehnicile și metodele preluate din educația non-formală pentru 

a susține orele de CDȘ vizează creșterea interacțiunii și socializării: „elevii sunt încurajați să socializeze, 

să-și argumenteze și să-și susțină opiniile. (…) CDȘ-urile sunt necesare pentru a dezvolta abilități de 

comunicare și de socializare în rândul elevilor întrucât acestea aleg din ce în ce mai mult comunicarea 

virtuală”(profesor, Bacău). Totodată, implică tehnici de analiză și argumentare care să dezvolte gândirea 

critică și lucrul în echipă: „e clar, vorbim despre portofolii, brainstorming. Metode moderne.(…) ei își 

selectează în funcție de care este concepția personală ce cred că este corect sau greșit, dar condiția este 

să și argumentăm” (profesor, Timiș) și „nu se fac lucrări scrise, mai mult portofolii, proiecte, lucrări 

practice, cu notare în catalog, cu rubrică distinctă” (profesor, Galați). Unii profesori apelează la metode 

ludice de a-i implica pe elevii de la  clasele primare și acestea sunt bine primite: „eu în clasa a II-a am fost 

la un opțional care se chema (nume opțional) și acolo te învățau să joci de exemplu Go, un joc vechi 

chinezesc. Și acolo am învățat să joc șah, niște jocuri complicate cu pietricele. Să înveți logica lor. Nu știu 

ce m-a învățat, dar este ok.” (elev, București), însă și cei mai mari s-ar bucura dacă la unele discipline 

învățarea s-ar face prin jocuri adaptate: „dacă schimbă puțin stilul să nu ne predea aproape o oră și ar face 

puțin mai diferit sub formă de un joc sau mai multă interacțiune…” (elev, Timiș). 

 

 

Fig. 25 Opinia exprimată în unitățile de învățământ participante la cercetare cu privire la utilizarea 

metodelor din educația non-formală la ora de CDȘ 

 

Opinia elevilor este că CDȘ trebuie predat folosind tehnici de educație non-formală și de creștere 

a interacțiunii, stimularea inteligenței interpersonale și emoționale. Dincolo de CDȘ, elevii preferă, în 
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general, metodele interactive în care sunt implicați în procesul de predare învățare, în detrimentul prelegerii: 

„orice profesor îți poate face lecția, dar nu să ți-o citească ca o poezie și să ți-o explice, poate să 

interacționeze cu tine, să te întrebe, să îți aducă unele exemple, să facă un joc cu tine din care tu înțelegi 

mult mai ușor. Pentru că involuntar atenția îți dispare și nu o să mai fi curios și trece ora și nu rămâi cu 

nimic. Dacă ar fi ceva să te atragă, să îți dorești să răspunzi.” (elev, Timiș). Unele dintre observațiile 

elevilor de liceu cu privire la metodele clasice de predare, denotă însă mult realism și maturitate în abordare 

și chiar înțelegere și resemnare vis a vis de carențele sistemului de educație și limitările cadrelor didactice, 

însă înțeleg importanța utilizării metodelor clasice la unele discipline și dificultatea tranziției către metode 

moderne pentru profesorii în vârstă: „e trist că noi suntem obligați să învățăm, pot spune chiar să tocim, 

dacă ne-am baza mult mai mult pe experiment și lucruri pe care le descoperim noi, mult mai simplu am 

reține, poate așa ne-am da seama ce ne-ar plăcea să facem pe viitor.” (elev, Timiș).  De asemenea, elevii 

atrag atenția că unii dintre colegii lor, deși s-ar bucura de metodele moderne de predare, nu vor recunoaște 

efortul mult mai mare depus de profesor de a orchestra învățarea interactivă și se pot raporta cu 

superficialitate, minimizând de fapt implicarea acestuia: „totul depinde, de fapt, de abilitățile profesorului 

de a face ora cum ne dorim noi, dar și de posibilități, nu doar de cerințele noastre. Uneori suntem egoiști 

și spunem că am vrea să fie așa, am vrea să fie pe dincolo, cum vrem noi, dar niciodată nu ne gândim la 

munca pe care o depune profesorul și mai ales, la dorința noastră de implicare și care, din păcate, din nou 

este scăzută” (elev, Timiș). 

  În ceea ce-i privește pe părinți, perspectiva asupra metodelor interactive este eterogenă sau 

nuanțată. De regulă, aceștia își doresc ca la clasă, elevii să fie implicați și activitatea să fie una interactivă: 

„o variantă de educație non-formală sau alternativă ar fi minunată. Copiilor le place, dar dacă ar și face 

ceva. Copiii ar merge cu plăcere.” (părinte, Cluj). Pe de altă parte, aceștia sunt îngrijorați cu privire la 

modul în activitățile interactive nu sunt utilizate corespunzător și deghizează lipsa implicării cadrelor 

didactice la opțional: „faceți un proiect despre… și toată lumea caută pe Google și își face proiectul, nu! 

Să fie ceva care chiar să le pună mintea la contribuție că așa toți știm să căutăm pe internet. Să facă ceva 

practic, să-i ducă în natură și să învețe nu știu ce. E altceva decât să îi țină, dar să facem altceva decât la 

clasă.” (părinte, Cluj) și „dacă cu oră înainte caută tema despre care toată lumea se informează și venim 

și le adunăm ca să lucrăm împreună, să conlucrăm, atunci îi învățăm ceva. Le punem la dispoziție un 

carton, le dăm carioci, (…) ca să facă împreună lucruri. Nu mergem acasă la X, să mâncăm împreună 

pizza și să copiem de pe Google proiectul.” (părinte, Cluj). În afara acestui aspect, CDȘ este privit ca 

oportunitate de implicare a elevilor în activități practice care sunt bine primite de părinți: „opționalele să 

fie practice, de ce e așa, dar de ce e așa ? Dezbateri, brainstorming-uri. Sunt atât de multe fenomene și 

întrebări în jurul nostru încât poți face un studiu de caz la fiecare chestie. Putem să mergem pe metodele 

astea pe care ei le agreează și care nu se fac în predarea tradițională (...). Ar schimba puțin.” (părinte, 

Cluj). 

 

 

5.4.5. Notarea și evaluarea la clasă 

 

Notarea și evaluarea elevilor la disciplinele opționale este un subiect care este inevitabil corelat cu 

problema motivării. În mai multe focus grupuri a fost inițiată ideea de a fi eliminate notele la CDȘ și de a 

fi înlocuite cu alte metode de evaluare bazate pe calificative, premii și puncte care să nu fie contorizate la 

media anuală. Această propunere a venit în mod egal și de la unii profesori: „cred că și zona evaluării pune 

presiune pe CDȘ. Cred că dacă ar fi fără note, lucrurile ar fi mult mai… zic eu acum și am reflectat la asta. 

Dacă obiectivul pentru care tu ofertezi opționalul este complementar și simți că stai cu el confortabil, tu îl 

faci cu plăcere, copilul simte lucrul acesta. Dacă reușești să îl motivezi la acest parcurs de entuziasm pe 
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care tu îl prezinți în fața copiilor, copilul vine de plăcere.” (profesor, Cluj), dar și de la elevi: „din punctul 

meu de vedere, dacă materiile sunt opționale, nici n-ar trebui să fie notate. Pentru că stresezi copilul. El 

nu se mai apucă fiindcă îi face plăcere.” (elev, București). Așadar, un argument invocat de aceste părți 

pentru eliminarea notării este scăderea motivației pentru învățare, în avantajul motivației pentru a „vâna 

note mari”: „acum nici notele nu mai sunt atât de motivaționale pentru elevi deoarece sunt o parte cărora 

le pasă de notele pe care le au și cealaltă parte pe care nu-i interesează, mai ales că poate știu că studiezi 

materia asta un an, doi, trei și după aceea nu mai ai nevoie de ea. Este mai complicat, depinde și de elev, 

dacă el își dorește să aibă note bune” (elev, Timiș). În timp ce pentru unii dintre elevi, notele la opțional 

s-ar putea să nu-i preocupe într-atât încât să le schimbe nivelul de efort depus la școală, alții asociază notele 

cu un stres în plus, ceea ce le diminuează interesul față de învățătură: „dacă se dau note, este stresant, nu 

mai înveți de plăcere, să știi și tu, o faci ca să iei note. Primim note ca la o oră normală... ”(elev, București). 

Un alt argument este acela că acolo unde există în mod real posibilitatea de a opta pentru opționalele altor 

clase și elevii de la același ciclu de învățământ s-ar amesteca, tipurile de opționale și gradul lor de dificultate 

conduce automat la note mai scăzute la unele opționale, față de altele și deci la denaturarea procesului de a 

alege în funcție de preferințe și nu în funcție de opționalele care asigură note mari, pentru a nu fi stricată 

media anuală: „când sunt copii care se risipesc la diverse opționale, aș desființa nota și aș scrie în rubrica 

catalogului doar opțional. Fără nume și fără notă. Copilul s-ar orienta: eu vreau la română, dans, 

geografie, religie, și profesorul care a lucrat la modulul respectiv sau în direcția aleasă scrie nota copilului 

și în registrul matricol se va pune la rubrica opțional. ” (profesor, București) 

 

 

Fig. 26 Opiniile unităților de învățământ participante la cercetare cu privire la notarea elevilor la CDȘ 

 

Ideea stârnește însă multă dezbatere, întrucât contraargumentele se bazează tocmai pe faptul că 

elevii sunt, actualmente, greu de capacitat și implicat la școală, teama de note mici fiind singurul element 

care stă la baza motivației, după cum chiar unii elev recunosc: „la școală ești motivat de note, dar din 

păcate, noi vedem testarea și evaluarea uneori ca pe ceva rău, pentru că ea nu echivalează cu cunoștințele 

tale. Evaluarea trebuie făcută, dar este rolul profesorului să vadă cum s-a dezvoltat în funcție de 

cunoștințele pe care le are în momentul actual elevul. (…) Din păcate, trebuie să te folosești de note și de 

absențe și mai ales, dacă e o materie din cadrul unei programe, este normal să dai note.” (elev, Timiș). 

Viziunea este împărtășită și de cele mai multe dintre cadrele didactice: „trebuie să ai un feedback, o 

măsurare a ceea ce este opționalul. Dacă scoți notele se întâmplă ce s-a întâmplat și la BAC, la 

competențele de engleză. Înainte când probele erau scrise și nota de la BAC la engleză conta, își dădeau 

mai multă silință copiii. Acum vin la competențe așa, cu mâna în buzunar și bereta pe o ureche. Așa este și 

la opțional dacă se scoate nota și nu mai contează. Ei acum se străduiesc pentru că unii își doresc burse, 

și având motivația că or să primească niște bani. Primăria a completat și copiii sunt motivați, se străduiesc 

să ia acea bursă de 850 de lei. Și atunci orice medie contează. Dacă le scoți nota, efectul va fi dezastruos. 

Nemaifiind evaluați și notați n-o să-și mai bată capul foarte tare și atunci, cumva, lucrează împotriva 

opționalului. Deci nu, nu sunt de acord ca trebuie scoasă nota.” (profesor, București) 
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De fapt, evaluarea și notarea elevilor la opțional atrage diferite nemulțumiri din partea tuturor 

părților și din alte motive. O constrângere este aceea că este pus foarte mult accent pe notare, pe numărul 

de note și mai puțin pe evaluarea reală a competențelor pe care elevii le deprind, nu numai la disciplinele 

opționale, ci și la cele din trunchiul comun: „ca profesor care ai 7 ore la un obiect, regula este 2+1, am 

două ore, trebuie să am minim 4 note, am 3 ore, trebuie să am minim 6 note etc. Foarte greu să-i și evaluezi, 

foarte greu. Le dai lucrări scrise și se poate să nu fi învățat pe ziua aia, aia este nota. Nu știu ce se facem 

cu atâtea note, are 5 note, are 7 note, care-i diferența? (profesor, Dolj). Mai mult decât atât, condițiile care 

însoțesc numărul minim obligatoriu de note sunt privite ca barieră în asigurarea unui proces de evaluare de 

calitate: „de ce sunt note mici așa la opțional când ar trebui să aibă alt caracter? Notele ar trebui să fie 

într-o anumită formă, temele să fie creative, să stimuleze” (părinte, București). Obligația de a nota constant 

un număr mare de elevi devine o provocare pentru procesul de evaluare, care nu se axează pe monitorizarea 

măsurii în care elevii deprind competențe, ci pe evaluare teoretică, exclusiv prin teste și ascultări la clasă, 

nu prin proiecte, compoziții, concursuri și alte metode interactive, care necesită o mai mare resursă de timp 

din partea profesorului: am pățit să fim ascultați la aceste opționale cu veșnica tehnică de a reproduce ceea 

ce ni s-a spus. (elev, Dolj) 

Notarea este întotdeauna un motiv de neînțelegere și conflict între profesori, pe de-o parte, elevi și 

părinți, pe de alta: „(…) cea mai gravă problemă este legată de notare. Ori nu evaluează corect, ori 

profesorul nu are barem, ori favorizează pe unii și defavorizează pe alții. De obicei, de aici apare 

conflictul.” (profesor, București). La opțional, acest lucru se întâmplă nu doar din cauza metodelor de 

evaluare, ci și din cauza diferențelor de așteptări în ceea ce privește notele. Pentru cadrele didactice, efortul 

pentru crearea unui CDȘ și pentru întocmirea dosarului pentru avizare, îi face să trateze opționalul ca pe o 

disciplină obligatorie ceea ce este în total dezacord cu așteptările elevilor: „pretenția ca toți să aibă 10. 

Dacă stai să te gândești, opționalul este cel mai greu de predat și de evaluat, iar atitudinea lor este că 

trebuie să am 10 la CDȘ și îl tratează puțin mai superficial, ceea ce nu e așa” (profesor, Dolj). Această 

discrepanță derivă întocmai din presiunea notelor și necesitatea de a avea o medie anuală cât mai mare care 

să contribuie la admiterea la un liceu fruntaș sau chiar pentru admiterea la multe dintre facultățile a căror 

procedură este bazată pe întocmirea unui dosar și nu pe examen: „în general, opționalul este văzut ca o 

medie de 10 care trebuie să fie 10. La opțional nu poate să fie 8, 9, 7 pentru că nu va crește media finală. 

Alegem, deci opționale ca să ne facem viața mai ușoară.” (profesor, Cluj).  

Înscrierea la opțional ca metodă pentru creșterea mediei anuale este recunoscută și de elevi, iar cei 

care nu desfășoară astfel de opționale se simt discriminați: „opționalele îți aduc un punct în plus la media 

anuală. (...) Mie nu mi se pare corect pentru că uneori primesc un punct în plus și tu faci mai mult decât 

alții, dar la unele materii nu mi se pare normal să primești un punct în plus dacă tu nu ai fost (...) Nu e 

corect.” (elev, Cluj). De asemenea, părinții cunosc practica: „opționalul, opțional ori se face ori nu se face. 

Mulți copii merg pentru note pentru că le ridică mediile. Cu cât ai mai multe opționale și la noi în clasă s-

au făcut, și-au mers la trei opționale (...) și au ridicat foarte mult mediile, atât.” (părinte, Cluj), unii dintre 

aceștia propunând ca notele și rezultatele școlare să nu fie publicate: „poate notele și rezultatele lor să nu 

fie afișate în mod public.” (părinte, Timiș). Notarea implică și o dimensiune tranzacțională ceea ce creează 

așteptări nerealiste: „când le pui note sunt dezamăgiți: după ce că l-am ales, îmi mai dai și notă proastă!” 

(profesor, București), iar eșuarea din partea profesorilor de a răspunde acestor așteptări este privită 

condescendent nu numai de elevi, ci și de unii părinți: „<<după ce ca l-am ales, îmi dai mai puțin de 10>>. 

Elevii au impresia că ai opta pentru un opțional, trebuie să iei 10. Am auzit și nemulțumirea asta. Părintele, 

în general, este nemulțumit pentru că are copilul 10 la religie și tocmai la opțional are 9.” (profesor, 

București) 
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5.5. Procesul de raportare școlară. Monitorizarea și evaluarea eficienței 

CDȘ 

 

Evaluarea calității și eficienței unui opțional se face, de regulă, la nivelul școlii de profesori și în 

comisiile metodice, dar nu există o procedură sau vreo cerință la nivel central sau din partea inspectoratelor 

școlare județene care să formalizeze acest proces sau să îl facă unul obligatoriu. Rămâne așadar la 

latitudinea școlii dacă dorește să implementeze o măsură internă de evaluare a satisfacției elevilor sau a 

părinților cu privire la CDȘ sau altă disciplină de studiu. În unitățile de învățământ unde are loc o astfel de 

evaluare internă, procesul poate fi obligatoriu și organizat la nivelul întregii școli sau, de cele mai multe 

ori, este alegerea cadrului didactic dacă dorește să cunoască opinia elevilor cu privire la disciplina predată. 

În multe dintre cazurile prezentate în timpul focus grupurilor, evaluarea CDȘ se face prin distribuirea 

chestionarelor de evaluare a satisfacției: „selectăm cinci formulare pe clasă și vedem ce părere au. Cu 

întrebări simple. V-a plăcut? Ce ai îmbunătățit? Ce ai învățat? Trei lucruri pe care le-ai învățat? Ai mai 

vrea să se studieze și anul viitor? Recomanzi să menținem opționalul și la anul viitor? E 

plictisitor?”(profesor, Timiș). Alteori, evaluarea satisfacției față de CDȘ se face prin feedback solicitat în 

mod spontan la ședințele cu părinții: „pur și simplu spontan, la ședințele cu părinții sau la întâlnirile 

personale cu părinții. Sunt aprecieri sau sunt opinii și, mă rog, totul se poate îmbunătăți și dorința este să 

fie pentru binele copilului. Nu este deci o dată permanentă sau doar pe bază de calificative și de note.” 

(profesor, Cluj). În alte unități de învățământ, indicatorii de evaluare a eficienței CDȘ sunt gradul de 

promovabilitate, rezultatele la concursurile școlare și chiar gradul de angajare, iar nu consultarea cu privire 

la nivelul de satisfacție: „evaluarea se face prin participarea elevilor la concursuri si consultarea agenților 

economici la care se angajează elevii.” (profesor, Iași). De cele mai ori, evaluarea școlii cu privire la 

performanța unui CDȘ rămâne însă situația școlară a elevilor la final de an. În ceea ce privește monitorizarea 

opționalului pe parcursul anului, acest lucru se face, în teorie, prin urmărirea de cadrul didactic dacă au fost 

atinse obiectivele de învățare și dacă elevii au deprins competențele dezirabile: „profesorul ar trebui să 

facă un portofoliu care să urmărească nivelul de realizare al obiectivelor propuse.” (profesor, Iași) și 

„pentru inspectorat avem doar o fisă pentru opțional în care spunem dacă se regăsesc sau nu 

competențele.” (profesor, Galați). 

Cu privire la demersurile inspectoratelor școlare județene de a monitoriza și evalua calitatea și 

eficiența opționalelor, modul de organizare și operare este foarte asemănător în abordare, dar diferit în 

privința volumului de informații solicitate. Răspunsurile venite din partea celor douăzeci și unu de 

inspectorate școlare județene la cererile de informații publice evidențiază o procedură similară de 

monitorizare a derulării opționalelor prin inspecții generale și de specialitate/ tematice. În plus, cu câteva 

excepții, inspectoratele școlare județene colectează date despre opționale prin intermediul bazelor de date 

online: „pentru ARACIP e altceva și acela e un tip de informare pe care îl dăm în care se vede școala în 

ansamblul ei, dar și punctual, pentru opționale primim de la inspectorat solicitări să încărcăm pe Google 

forms” (profesor, Timiș). Informațiile colectate despre CDȘ diferă de la un inspectorat școlar la altul și 

vizează: mediul de rezidență al școlii, ciclul școlar și clasa pentru care este propus un CDȘ, numele 

responsabilului comisiei de curriculum din unitatea de învățământ, tipul CDȘ, denumirea, tipul programei, 

numărul de ore într-o săptămână, numărul de elevi înscriși etc. După avizarea opționalului, monitorizarea 

continuă se petrece pe tot parcursul anului școlar, iar datele colectate electronic și ca urmare a inspecțiilor 

de specialitate sunt folosite pentru întocmirea unor rapoarte la nivelul inspectoratelor, la finalul anului 

școlar. Cadrele didactice prezente la activitățile de cercetare s-au arătat, în general, mulțumite de relația pe 

care unitatea de învățământ o are cu inspectoratele școlare județene, dar cei mai mulți recunosc că nivelul 

de transparență cu privire la datele colectate din școli este unul minimal, iar informația se confirmă ca 

urmare a ratei scăzute de răspuns și formatului răspunsurilor la cererile de informații publice:  „inspectorul 

de specialitate ține evidența opționalelor dintr-o școală, fără să fie cunoscute de către alții. Se schimbau 

[inspectorii] de la an la an (...). Nu era nimeni specializat să țină aceasta evidența fiind un singur inspector 
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cu aceste activități. Și are suficiente de făcut ca să mai țină și baza de date cu opționalele din anul curent”. 

(profesor, București)  

 

 

Fig. 27 Opiniile unităților de învățământ participante la cercetare cu privire la aplicarea instrumentelor de 

evaluare a satisfacției elevilor după parcurgerea unui CDȘ 

 

Cu privire la ipoteza monitorizării mai aprofundate a opționalelor de inspectoratele școlare 

județene, cadrele didactice s-au arătat împotrivă: „feedback de la copii și părinți avem și nu simțim nevoia 

de un feedback oficial din partea inspectoratului.” (profesor, Cluj). Chiar mai mult decât atât, percepția în 

școală este că, actualmente, sistemul de învățământ este și așa foarte centralizat și că obligațiile de raportare 

către instituțiile centrale și județene sunt copleșitoare, în general. Aceste raportări trebuie încheiate la finalul 

anului școlar, iar timpul și resursele nu sunt suficiente, obligând profesorii să sacrifice orele în ultimele 

săptămâni de școală pentru a avea timp să închidă toate raportările: „descentralizarea învățământului nu 

există în România. E o super centralizare. În momentul în care fiecare școală trebuie să introducă copil cu 

copil rezultatele școlare de la pregătitoare, de la evaluarea de la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, cu itemul 

rezolvat sau nerezolvat. Practic, la fiecare copil tu completezi toată fișa de evaluare. Ceea ce este o mare 

aberație. Nu există nici un feedback (...). Noi muncim pe brânci, ieșim de la ore, căutăm suplinitori pentru 

că suntem în comisie, copii sunt scoși de la ore pentru că au evaluarea. Se corectează câteva zile bune, zi-

noapte pentru a fi în termen și preda rezultatele. La sfârșit, se introduc rezultatele pe această platformă 

căreia nu-i vedem scopul. Acolo există niște afaceri naționale cu aceste platforme și programe.” (profesor, 

Timiș). 

 

 

5.6. Percepții și opinii despre CDȘ percepute în relație cu școlile 

publice, private și sistemele alternative, cu privire la conținuturi și 

tematici 

 

Dacă în cazul elevilor și părinților există opțiunea de a avea măcar o oră de opțional organizată 

după modele din alte state europene, care înregistrează performanțe la capitolul educațional, cadrele 

didactice se poziționează foarte diferit față de modele internaționale și sistemele alternative. În primul rând, 
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există o categorie a cadrelor didactice care recunosc defectele sistemului educațional românesc, dar pe 

termen lung, îl consideră mai bun decât alte sisteme: „sunt mult mai stresați, dar totuși copiii noștri când 

ajung în alte părți sunt mai buni decât cei din Anglia, cei din Germania în toate domeniile și limbi străine 

și matematică, că tot vorbeam de liceu, fie fizică, biologie. E adevărat că poate ei sunt mult mai stresați 

decât ceilalți copii (…). Asta pentru că ne dorim noi foarte mult pentru copiii noștri. Vrem să fie de zece 

peste tot. Nu se prea poate, dar ne dorm noi pentru ei foarte mult” (profesor, Timiș). În al doilea rând, 

există o categorie de cadre didactice cu atitudini moderate care se declară parțial mulțumiți de performanțele 

sistemului românesc de educație, dar sunt deschiși și față de împrumuturile de modele educaționale din alte 

state doar pentru a reforma acolo unde este nevoie de îmbunătățire: „cred că finlandezii au timp și resurse 

financiare de au făcut lucrul ăsta, oricum tindem să ajungem acolo. Finlandezii au rezultate extraordinar 

de bune pentru că sunt foarte liberi și deschiși la tot ce înseamnă nou și profesorii sunt altfel. (...) Și 

învățământul românesc are multe lucruri la care nu trebuie să renunțăm numai de dragul de a fi la fel ca 

în alte părți. Deci, trebuie să păstrăm ceea ce este bun la noi și să adaptăm eventual ce se poate adapta.” 

(profesor, Dolj). 

  O altă categorie de cadre didactice s-a arătat mult mai deschisă față de reformarea din temelii a 

sistemului educațional românesc, propunând transplantarea unui întreg model, nu doar a modului în care se 

derulează CDȘ în alte sisteme educaționale, criticând astfel inițiativele de a „petici” și a da naștere unui 

sistem eclectic: „nu poți să iei așa la întâmplare ce fac francezii la matematică, englezii la limba maternă, 

americanii la proba practică. Dacă găsești un sistem care să funcționeze foarte bine, îl împrumuți integral. 

Nu începi să iei de colo un pic, de colo un pic și să faci un sistem eclectic care nu merge bine, nu merge. 

Și să și spui că <<eu am revoluționat>>, pentru că fiecare sistem care vine spune că a revoluționat. Este 

ca și când ai avea un sac și-l peticești.  Trebuie găsit un sistem care merge, nu inventăm noi roata. Trebuie 

găsite niște modele. Trebuie schimbat din temelii. Sunt țări care au investit mult în cercetare.” (profesor, 

Dolj). Eclectismul sistemului educațional este condamnat și prin prisma efectelor pe care le are asupra 

elevilor: „noi dăm teste PISA, dar nu predăm interdisciplinar, despre ce vorbim? Totul este o varză. Vrem 

și teste PISA, vrem și european, vrem și modele nu știu de care, dar noi tot tradițional mergem, iar toate 

chestiile astea se varsă în capul copiilor care nu mai știu. Problema e să luăm un sistem de la început până 

la sfârșit, adică nu pic de aici, un pic de dincolo și facem noi ceva. Nu, deci un sistem cu totul luat și 

implementat cap-coadă. Adică, nu luăm noi un pic de aici, un pic de dincolo și facem noi ceva ca să dea 

bine pe România.” (profesor, Cluj).  

Nu în ultimul rând, o categorie a cadrelor didactice prezente la focus grupuri a adoptat atitudini 

pesimiste sau nuanțate cu privire la posibilitatea ca modelele internaționale odată preluate, să fie asimilate 

corespunzător în condițiile specificului autohton, astfel încât să fie performante: „modelul finlandez a fost 

nociv din punctul meu de vedere. A lăsat copilul să facă ce dorește oricând, dar societatea noastră nu e 

societate finlandeză. În relația cu societatea nu e de aceeași factură. Din păcate, dacă așa am fost noi 

etatizați, noi nu putem funcționa pe orizontală, noi funcționăm pe verticală. Și dacă va încerca cineva să 

ne convingă că va fi altfel, vom suferi eșec după eșec. Și avem nevoie de psihologi, de sociologi să ne fixeze 

odată un profil existențial, psihologic, afectiv după care funcționă, și pe baza lui să facem programe de 

dezvoltare a societății, nu pe baza unor realități străine nouă. Din acest punct de vedere. (…) la noi au dat 

greș toate formele alternative: Step by Step, Montesorri. Nu se potrivește pe ceea ce suntem noi.” (profesor, 

Timiș). Printre constrângerile menționate de cadrele didactice cu privire la împrumutul unor modele 

educaționale care se bazează pe o cu totul altă relație între actorii educaționali, ca cel finlandez, au 

menționat, în primul rând, dezacordul lor: „asta ar presupune cadre didactice care ar rămâne fără slujbe 

pentru că ar cădea un număr foarte mare de ore și ar presupune o reformă pe care nu și-o dorește absolut 

nimeni.” (profesor, Cluj). A doua constrângere menționată este cea venită din partea părinților și a societății, 

care nu este momentan pregătită pentru o astfel de schimbare: „să faci o reformă ca cea finlandeză sau una 

japoneză unde copilul își face ordine în bancă, despre ce discutăm aici? Aici dacă l-ai pus pe copil să-și 

adune de pe bancă spun că l-ai pus să muncească și i-ai scăzut demnitatea că l-ai pus să măture.” (profesor, 

Cluj).  
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În raport cu școlile private românești, profesorii care au trecut prin experiența predării la acele clase 

constată diferențe majore în ceea ce privește CDȘ: „am lucrat în domeniul privat, unde opționalele erau la 

ordinea zilei și au un impact pozitiv asupra dezvoltării copiilor. De curând am ajuns în domeniul de stat 

unde sunt cumva interzise cele extra și impuse cele de care este nevoie pentru a întregi norma cadrelor 

didactice deja existente în școală, lucru care nu știu cât de benefic este pentru copil și cât ajută la 

dezvoltarea generațiilor viitoare.” (profesor, București). În raport însă cu standardele de evaluare și 

așteptările față de elevi la examenele românești, elevii pregătiți în școlile private și în cele cu profil de 

învățare alternativ sunt percepuți ca neadaptați și nepregătiți.  
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6. Analiza modelelor și bunelor practici europene și internaționale   

 

În analiza modelelor și bunelor practici internaționale pornim de la premisa că nu există sisteme 

educaționale perfecte, ci doar perfectibile. Am pornit în documentarea noastră de la analiza unuia dintre 

cele mai performante sisteme de învățământ din lume (finlandez) și am continuat cu analiza CDȘ din 

Estonia și Polonia, foste state comuniste, al căror parcurs istoric mai asemănător cu cel al României poate 

justifica o potențială comparație. La nivelul Uniunii Europene au avut loc progrese susținute în realizarea 

efectivă a unui spațiu european al educației, în perspectiva cerințelor societății bazate pe cunoaștere. Astfel, 

contextul european actual oferă o serie de documente de referință, cu rol important în regândirea, 

reorganizarea și armonizarea sistemelor de învățământ, din perspectiva asigurării calității educației și a 

mobilității profesionale și de studiu. Sistemul finlandez de educație  a fost desemnat unul dintre cele mai 

bune din lume în anul 2016, în urma realizării unui clasament de către World Economic Forum15. Potrivit 

celor care au reformat sistemul educațional finlandez, școala trebuie să poată anticipa schimbările din cadrul 

societății, trebuie să fie capabilă de schimbare, tocmai pentru a răspunde nevoilor concrete din lumea în 

continuă transformare.  

Remarcabilă este, în ultimii ani, ascensiunea Poloniei care a reușit performanța de a realiza o reformă 

a programelor post-comuniste și a reușit acesta la aproape 25 de ani de după ieșirea din blocul comunist, 

dezvoltând un sistem performant de educație (potrivit testelor PISA). Nu în ultimul rând, raportat la același 

indicator, rezultatele elevilor din Estonia sunt printre cele mai bune din lume, după ce, aceștia au dezvoltat 

un sistem școlar bazat pe echitate și incluziune. 

 

 

6.1. Finlanda16 

 

După aproximativ 50 de ani de reforme în sistemul educațional, cu investiții pe măsura obiectivelor 

propuse, Finlanda ocupă un loc onorabil în clasamentele internaționale, cu cei mai pregătiți elevi și cu 

rezultate remarcabile. Educația în Finlanda a avut cel mai mare salt calitativ începând cu anii 1970. Astfel, 

s-a mărit numărul cursurilor de  formare a profesorilor, iar cei mai bine pregătiți dintre aceștia ajung să 

predea, având libertate în abordarea curriculumului și  fiind încurajați să identifice noi metode de predare. 

Unul dintre principiile de bază ale educației finlandeze este faptul că toți oamenii trebuie să aibă 

acces egal la educație și formare de înaltă calitate. Aceleași oportunități educaționale ar trebui să fie 

accesibile tuturor cetățenilor, indiferent de originea lor etnică, vârstă, avere sau în funcție de mediul în care 

trăiesc. Educația este gratuită la toate nivelurile, de la învățământul preșcolar la învățământul superior. 

Gradul de descentralizare a sistemului educațional este maxim, autoritățile locale determinând cât de multă 

autonomie este permisă școlilor. Instituțiile de învățământ au dreptul de a furniza servicii educaționale în 

funcție de propriile lor aranjamente administrative și viziuni, atâta timp cât funcțiile de bază, stabilite prin 

lege, sunt respectate.  Profesorii au autonomie pedagogică, ei se pot hotărî metodele de predare precum și 

manuale și materiale necesare actului educațional. 

Educația timpurie sprijină dezvoltarea copiilor și învățarea, iar învățământul preșcolar este 

obligatoriu pentru copii, începând de la vârsta de șase ani. Învățământul preșcolar este asigurat atât în 

grădinițe cât și în școli. La învățământul preșcolar copiii adoptă abilitățile de bază, cunoștințele și 

capacitățile din diferite domenii de învățare, în funcție de vârsta și abilitățile lor, astfel că învățarea prin joc 

este esențială. Educația de bază este prevăzută într-o structură unică care începe de la 7 ani și durează nouă 

                                                           
15 6 motive pentru care Finlanda are un sistem educațional foarte eficient, accesată în decembrie 2018, URL, 

https://revistacariere.ro/antreprenor/strategie/6-motive-pentru-care-Finlanda-are-un-sistem-educational-foarte-eficient/ 
16 Ministry of Education and Culture and Finish National Agency for Education, Finish Education in a Nutshell, ,2017 

https://revistacariere.ro/antreprenor/strategie/6-motive-pentru-care-Finlanda-are-un-sistem-educational-foarte-eficient/
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ani. Educația de bază este asigurată într-o singură structură, neexistând o diviziune în învățământul primar 

și secundar inferior. Curriculumul național de bază lasă loc pentru opțiunile educaționale locale. 

Curriculumul național de bază pentru educația de bază este gestionat de Agenția Națională Finlandeză 

pentru Educație. Acesta conține obiectivele și conținutul esențial al diferitelor discipline, precum și 

principiile evaluării elevilor, educației privind nevoile speciale, bunăstarea elevilor și orientarea 

educațională. Principiile unui mediu de învățare bun, abordările de lucru, precum și conceptul de învățare 

sunt, de asemenea, abordate în curriculumul de bază. Curriculumul național de bază este reînnoit la 

aproximativ zece ani. Furnizorii de educație întocmesc propriile curriculumuri în cadrul curriculumului 

național de bază, lăsând loc și pentru specificul local sau regional. Totuși, toate curriculele locale trebuie 

să definească valorile, principiile fundamentale, precum și obiectivele educaționale și de predare generale.  

 În Finlanda, tipul principal de evaluare a elevilor este evaluarea continuă pe parcursul studiilor și 

mai apoi, evaluarea finală. Evaluarea continuă este oferită pentru a ghida și a ajuta elevii în procesul de 

învățare. Fiecare elev primește un raport, cel puțin o dată în fiecare an școlar, și nu există teste naționale 

pentru elevii din învățământul de bază finlandez. Prin urmare, curriculumul național de bază conține 

orientări de evaluare pentru toate subiectele comune. O sarcină a educației de bază este de a dezvolta 

capacitățile elevilor de autoevaluare. Scopul acestui sistem este de a sprijini creșterea abilităților de auto-

cunoaștere și de studiu și de a ajuta elevii să învețe să cunoască progresul și procesul de învățare.  

Învățământul secundar superior general este organizat flexibil. Programa de învățământ secundar 

superior general este proiectată să dureze trei ani, dar elevii o pot finaliza în 2 până la 4 ani. Actul 

educațional este organizat modular, nu pe clase/cicluri de ani și elevii pot decide cu privire la programele 

de studiu individual, în mod liber. Fiecare curs este evaluat la finalizare și atunci când un elev a finalizat 

numărul necesar de cursuri, care include studii obligatorii și opționale, primește un certificat de învățământ 

secundar superior general. Agenția Națională pentru Educație finlandeză decide cu privire la obiectivele și 

rezultatele de învățare ale diferitelor discipline și module de studiu pentru învățământul secundar superior 

general. Pe baza planului național de învățământ, fiecare furnizor de educație pregătește apoi curriculumul 

local. Datorită structurii modulare a învățământului secundar superior, elevii pot combina studii din 

învățământul general și superior, cu educația și formarea profesională, cu științele.  

Curriculum de bază în Finlanda este documentul cadru pentru actul educațional care are loc în școli 

și reprezintă poziția națională privind cerințele de bază pentru școlarizarea tuturor copiilor. Este datoria 

municipalității și a altor furnizori de educație, a se asigura că fiecare dintre școlile lor dezvoltă un 

curriculum școlar, care este în concordanță cu acest conținut. Acest proces în sine poate arăta diferit în 

funcție de zona în care se află instituția de învățământ. În unele zone, municipalitatea creează propriul 

curriculum, bazat pe curriculum nucleu la care se adaugă elemente potrivite scopurile lor. În alte zone, 

fiecare școală dezvoltă propriul curriculum bazat direct pe curriculum nucleu. Din 2014, Finlanda și-a 

propus ca curriculumul de bază să  reprezinte un angajament care să conducă la o viziune orientată spre 

viitor a educației.  

Curriculumul apare astfel ca fiind  un proces interactiv și de importanță strategică.  Curriculumul 

național de bază, curriculumul municipal, programa școlară și planul de învățământ sunt create într-un 

proces deschis, extins și interactiv - curriculumul fiind mai mult un proces, decât un produs.  
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6.2. Estonia 

 

Strategia estoniană de învățare pe tot parcursul vieții, 2020, vede învățarea ca pe un stil de viață. Și 

aceasta începe odată cu educația generală, motiv pentru care, în Estonia, există un sistem comun aplicat 

pentru învățământul general. Aceasta înseamnă că un curriculum comun este predat la toate nivelurile de 

învățământ, indiferent de limba de studiu. Durata perioadei de studiu este formată din cel puțin 175 de zile 

de predare, aproximativ 35 de săptămâni și patru intervale de vacanță. Părinții pot influența dezvoltarea 

școlară prin intermediul consiliului școlii. Curriculumul național pentru ciclul preșcolar, pentru cel de bază 

și pentru cel din învățământul secundar superior stabilește standardele naționale pentru învățământul 

general.  

Curriculumul național constă dintr-o parte generală și din anexe. Anexele sunt grupate în funcție 

de programele aferente fiecărui domeniu și în funcție de programele analitice de teme trans-curriculare 

(cross-curricular)/inter-curriculare. Învățământul general este împărțit în învățământ preșcolar, învățământ 

de bază și învățământ secundar superior. Învățământul preșcolar este livrat copiilor cu vârste între 18 luni 

și șapte ani, în instituții de învățământ specifice. Facilitățile pentru învățământul preșcolar sunt furnizate de 

către autoritățile locale, la cererea părinților. Educația de bază este stabilită ca fiind minimul obligatoriu al 

cerinței educaționale generale și poate fi achiziționată parțial în școlile primare (clasele I până la a VI-a), 

în școlile de bază (clasele 1 la 9) sau în învățământul secundar superior. Școala de bază este împărțită în 

trei etape: Etapa I, clasele I-III, etapa II, clasele IV-VI, etapa III, clasele VII-IX. Educația de bază este 

reglementată prin intermediul a două programe naționale; curriculum național al învățământului de bază și 

curriculum simplificat pentru școala de bază17.  

Pentru absolvirea școlii de bază este necesar ca elevul să asimileze elemente din curriculumul 

național, la un nivel cel puțin satisfăcător, ca mai apoi, după absolvirea acesteia, să poată opta pentru 

continuarea traseului educațional. Învățământul secundar se fundamentează pe educația de bază și este 

împărțit în învățământ secundar general,  pus la dispoziție de școlile secundare superioare și învățământ 

secundar profesional, pus la dispoziție de către instituțiile de învățământ profesional. Învățământul secundar 

general este constituit dintr-un set de cunoștințe, aptitudini și competențe, stabilite în curriculumul național 

pentru învățământul secundar superior, iar achiziția acestora de către elevi este necesară pentru continuarea 

traseului educațional în universități și în instituții de învățământ profesional. Învățământul secundar general 

are menirea de a-i ajuta pe elevi să devină cetățeni activi, creativi, maturi din punct de vedere social, le 

oferă acestora șansa de a-și descoperi menirea, potrivit intereselor și capacităților individuale, care să-i ajute 

în traseul educațional. Programul de studiu la acest nivel este alcătuit din cursuri obligatorii și din cursuri 

opționale/voluntare. Pentru absolvirea liceului superior, elevul trebuie să absolve un curriculum format din 

cel puțin 96 de cursuri individuale, la un nivel satisfăcător, cel puțin, să absolve examenele de limba maternă 

și să realizeze cel puțin un proiect de cercetare sau o lucrare practică pe parcursul întregii perioade de 

studiu18.  

Curriculumul național stabilește următoarele discipline și programe școlare: limba și literatura, 

matematica, științele naturii, studii sociale, discipline artistice, studii religioase. Toate acestea sunt 

discipline obligatorii ce fac parte din curriculum național. Pentru fiecare dintre aceste cursuri, elevii pot 

alege și ore de opțional, în funcție de interesele personale și locale, precum, “Oratorie și dezbatere ", „Mit 

și literatură ", „Literatură și societate ", „Dramă și teatru", „Literatură și film", ” Biologie aplicată",  „ 

Principiile proceselor chimice ", „Chimia elementelor", „Chimia vieții", „Fizică și inginerie", „Modelarea 

                                                           
17National curriculum for upper secondary schools, accesată în decembrie 2010, URL, 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/524092014009/consolide. 
18National curriculum for basic schools, accesată în decembrie 2010, URL  

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/524092014014/consolide 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/524092014009/consolide
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3D", „Desenul tehnic", Istorie generală-istoria lumii: Civilizații din afara Europei ",  „Psihologie”,  

„Introducere în filosofie”, „Filosofia astăzi”. Sistemul educațional eston pune la dispoziția elevilor 

posibilitatea optării și pentru cursuri/teme trans-curriculare/inter-curriculare. 

Temele trans-curriculare sunt un mijloc de integrare a competențelor generale și și a celor practice, 

și sunt luate în considerare în dezvoltarea mediului școlar. Temele trans-curriculare cuprind numeroase 

discipline și sunt prioritare pentru societate, și permit crearea unei idei de dezvoltare a societății în 

ansamblu, sprijinind capacitatea elevului de a aplica cunoștințele sale în situații diferite. Organizarea acestor 

tipuri de cursuri se poate face în cooperare cu școala sau cu alte instituții abilitate, cu instituții regionale, cu 

întreprinderi, cu asociații civice sau cu asociații culturale, dând șansa elevilor de a participa la proiecte 

județene, naționale și internaționale. Școlile respectă curriculumul național care are ca priorități limba, 

matematica și științele, însă are în vedere și alte aspecte ale dezvoltării19  

 

 

6.3. Polonia20 

 

Polonia a regândit sistemul de educație printr-o serie de reforme menite să scadă rata abandonului 

școlar și să crească nivelul actului educațional. Începând cu 2017, o nouă structură a învățământului școlar 

este pusă în aplicare în  Polonia, potrivit căreia, învățământul obligatoriu cu normă întreagă durează timp 

de 9 ani (ultimul an al învățământului preșcolar și 8 ani de învățământ primar).  

Sistemul de învățământ polonez este împărțit în învățământ obligatoriu cu normă întreagă și 

învățământ obligatoriu cu frecvență redusă. Învățământului obligatoriu cu normă întreagă se aplică elevilor 

cu vârste cuprinse între 7-15 ani, în timp ce învățământul obligatoriu cu frecvență redusă se referă la elevi 

cu vârste cuprinse între 15-18 și poate avea loc fie în instituții de învățământ (un elev poate frecventa o 

școală secundară superioară) sau în afara mediului școlar (de exemplu, un elev urmează o instituție 

profesională de formare, oferită de angajatori). 

În Polonia, curriculumul de bază pentru învățământul preșcolar și învățământul general în anumite 

tipuri de școli formează documentul de bază care descrie obligatoriu, într-un anumit stadiu al educației, 

setul de obiective educaționale și conținuturile predate, care trebuie să fie încorporate în programa pusă în 

aplicare. Obiectivele educaționale (cerințele generale) și conținuturile de predare (cerințe specifice), așa 

cum sunt descrise în programa de bază, trebuie să permită stabilirea criteriilor de evaluare școlară internă 

și îndeplinesc rolul standardelor de examinare în sistemul de examene. Curriculumul de bază se referă la 

învățământul preșcolar (3-5 ani ), primii ani de învățământ (vârste cuprinse între 6-8 ani), școala primară 

(vârste între 9-11 ani), învățământul secundar inferior (vârstele 12-15 ani) și învățământ secundar superior 

(în funcție de tipul de școală, între 16-19 ani). În Polonia, învățământul obligatoriu se referă la copiii de la 

vârsta de 6 ani până la finalizarea școlii secundare inferioare, nu mai mult decât până la vârsta de 18 ani. 

Obligația de a studia se referă la acei elevi care au finalizat școala secundară inferioară, dar sub 18 ani. Ei 

continuă studiile în școlile secundare superioare de diferite tipuri sau în alte instituții de învățământ21. 

                                                           
19 Secondary education, accesat în luna noiembrie 2018, URL, https://www.hm.ee/en/activities/pre-school-basic-and-secondary-

education/secondary-education 
20 Bazat pe The Polish Education System in Brief 2017/18, Further information may be found on the websites: Ministry of National 

Education, Ministry of Science and Higher Education, Central Statistical Office (statistical data). 
21Polish Eurydice Unit in consultation with the experts from the Ministry of National Education, the Ministry of Science and Higher 

Education and Refernet. (Co - operation Fund Foundation),  The sistem of Education in Poland, Warsaw 2010, 
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Scopul educației primare este determinat de trei elemente: curriculum de bază, schița orară și 

standardele educaționale. Curriculumul principal trebuie să fie respectat de fiecare școală. 

La nivelul școlii primare, există minimum 18 lecții obligatorii  pe săptămână (clasele I-III) și 24 în 

clasele superioare (IV-VI). Pe lângă aceste lecții, 2 ore de religie sau etică (care nu sunt obligatorii) sunt  

adăugate la toate nivelurile și 3 până la 4 ore lăsate la latitudinea directorului școlii. 

În plus față de aceste ore obligatorii, au fost introduse următoarele teme trans-curriculare:  educația 

pentru sănătate, învățământ ecologic, educație filosofică, lectură și mass-media,  educația pentru societate, 

educație pentru viața de familie, patrimoniul cultural al regiunii, educație patriotică și civică. Conducerea 

instituției de învățământ este responsabilă pentru includerea temelor trans-curriculare în programa școlară. 

Profesorul alege un curriculum școlar și un manual (manuale sunt alese din lista aprobată de Ministerul 

Educației Naționale. Fiecare curriculum este aprobat de către conducătorul instituției respective. 

Consiliul părinților stabilește propriile regulamente privind activitățile și poate coopera pe baza 

unor proceduri stabilite de comun acord. Acesta poate emite avize cu privire la programul și calendarul de 

îmbunătățire a eficienței în procesul de predare sau de îngrijire la școală avize cu privire la planul financiar 

propus de către directorul școlii. 
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7. Concluzii  

 

Curriculumul la decizia școlii reprezintă un instrument prin care instituțiile de învățământ au 

libertatea de a introduce un nou obiect de studiu, în afara celor prevăzute în trunchiul comun, la un anumit 

profil si specializare. Modificările aduse inițial curriculumului în învățământul românesc indică faptul că a 

fost conștientizată necesitatea promovării unei noi logici a actului didactic care transformă „școala centrată 

pe profesor” în „școala centrată pe elev”. Dintre toate modificările aduse de reforma curriculară, CDȘ este 

segmentul cu cel mai mare potențial de inovare. Cu toate acestea, importanța CDȘ a fost minimizată 

începând cu factorii decizionali și conținând în multe unități de învățământ care l-au înțeles și utilizat într-

un mod similar disciplinelor obligatorii și de examene.  

Așteptările elevilor față de disciplinele opționale sunt ambivalente. Pe de-o parte, CDȘ este privit 

ca oportunitate pentru a compensa acolo unde disciplinele din trunchiul comun încă se confruntă cu 

probleme prin depășirea nivelului de pregătire bazat doar pe cunoștințe teoretice și obținerea de competențe 

care implică abilități practice. Pe de altă parte, chiar și pentru elevi, CDȘ este un mod pragmatic prin care 

poate fi compensată pregătirea la unele discipline obligatorii și de examene asupra cărora tot sistemul de 

educație românesc pare a fi centrat. Relația dintre școală, elevi și părinți cu privire la orele opționale pare 

să fie deficitară, generată de așteptările diferite ale fiecărei categorii de actori implicați. Implementarea 

eficientă a CDȘ este afectată și de lipsa infrastructurii școlare și de supraaglomerarea școlilor care 

îngreunează posibilitatea de a armoniza orarele școlare și posibilitatea elevilor de a alege opționalul unei 

alte clase.  

În ceea ce privește relațiile dintre profesori și părinți cu privire la CDȘ, acestea sunt nuanțate, 

cadrele didactice care doresc să propună materii noi de studiu la CDȘ se simt constrânse de opțiunile 

pragmatice ale părinților în această materie. O primă categorie de părinți are tendința de a opta pentru CDȘ 

de aprofundare sau extindere în vederea înlocuirii orelor de meditații de acasă și pregătirea elevilor pentru 

examene. Ce-a de-a doua categorie, în antiteză, solicită discipline opționale cât mai aplicate și mai cantonate 

în temele de interes din societate. Percepția profesorilor este că părinții țin cont de ceea ce consideră ca 

fiind nevoile copiilor și mai puțin de preferințele lor, ceea ce este valabil pentru părinții implicați în educația 

școlară. Observația profesorilor este că cea mai mare parte dintre părinți nu se implică, nu oferă feedback 

și sunt reticenți față de disciplinele alternative, considerându-le inutile.  

Numărul insuficient de programe de pregătire continuă a cadrelor didactice pentru a putea derula 

opționale mai creative și mai centrate pe problemele cu care societatea, actualmente, se confruntă sau alte 

teme de interes este chiar depășită de lipsa investiției, din toate punctele de vedere, în profesia de dascăl. 

Astfel, după absolvire, acei studenți care acceptă catedra o fac mai mult din compromis ca alternativă la 

alte locuri de muncă pentru care nu s-au calificat inițial și mulți trec cu greu de examenul de titularizare. În 

același timp, cadrele didactice cu experiență rămân la catedră și după vârsta pensionării din cauza deficitului 

de resursă umană, iar cei care au vocație și respect față de această profesie se confruntă cu lipsurile din 

școala românească. Lipsa resurselor materiale și informaționale creează piedici în derularea CDȘ și sunt 

completate de deficitul parteneriatelor între școli și factorii interesații la nivel local. Utilizarea resurselor 

externe în actul educațional, prin încheierea de parteneriate (cu ONG-uri, organizații, asociații, care ar putea 

facilita derularea CDȘ) este dezirabilă de către toate categoriile interesate, însă poate fi susținută doar prin 

voluntariat, școlile neputând face posibilă remunerarea acestora. 

În plus, în contextul supraîncărcării programei școlare și a creșterii timpului pe care elevii îl petrec 

la școală, am constatat și o diminuare a interesului pentru utilizarea CDȘ, dinspre școala primară și 

gimnazială și mai ales spre liceu, producându-se o ruptură în privința modalității de abordare a acestor ore. 

Cercetarea calitativă și datele strânse de la unitățile de învățământ participante ne-au arătat că CDȘ  este 

gândit, de cele mai multe ori, în funcție de disciplinele obligatorii, de norma cadrului didactic și de nevoia 
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de pregătire la materiile de examen. Deoarece școlile nu sunt obligate să implementeze curriculum la decizia 

școlii și lipsa fondurilor pentru aceste ore elimină motivația din partea multor profesori titulari de a derula 

ore în plus față de trunchiul comun, cu excepția situațiilor în care opționalul este utilizat pentru întregirea 

normei. La liceele cu profil tehnologic, CDȘ este doar pe specializările liceului. La școlile cu profil 

vocațional, CDȘ este înlocuit de CD (curriculum diferențiat) care cuprinde disciplinele de specialitate, așa 

încât, orele de opțional vin în completarea orelor de specialitate. 

Pe de altă parte, cercetarea a scos la lumină și o perspectivă optimistă asupra oportunităților pe care 

le oferă opționalul precum: posibilitatea inițierii în domenii și tematici care pot răspunde nevoilor de 

pregătire profesională și cerințelor pe piața muncii și facilitarea deprinderii unor abilități sociale și 

emoționale. Profesorii consideră necesară dezvoltarea de competențe și educarea elevilor în spiritul unor 

valori sau abilități sociale și emoționale, precum cultivarea abilităților de relaționale interpersonală, 

înțelegerea alterității etc. Elevii sunt deschiși în a fi implicații în deciziile la nivelul școlii care îi afectează. 

Alegerea orelor de CDȘ se face prin decizia majorității, din oferta prezentată de profesori, în teorie, în 

funcție de nevoile exprimate de elevi într-o etapă de consultare anterioară. 

O analiză corectă a CDȘ nu poate fi finalizată fără a lua în calcul și bunele practici europene și 

internaționale. Deopotrivă inovatoare și atractive, cele trei sisteme educaționale amintite mai sus (finlandez, 

polon și eston) sunt considerate drept unele dintre cele mai eficiente din lume, fără a încerca să facem un 

clasament al acestora. Politicile educaționale ale acestor state, dintre care, două foste state comuniste, sunt 

rezultatul dialogului deschis și colaborării pe termen lung între decidenți și toți factorii interesați în 

domeniul educației. Participare, implicare și descentralizare sunt cuvintele care caracterizează cel mai bine 

aceste sisteme educaționale. Școlile respectă /urmează liniile directoare ale curriculumului național însă, 

autoritățile și școlile sunt cele care elaborează propriul curriculum.  

Este de la sine înțeles că interesul elevilor ar trebui să predomine în actul educațional. Principiul de 

la care ar trebui să se pornească în alegerea orelor de CDȘ este acela potrivit căruia interesele și scopurile 

elevilor determină programul educațional. Alegerea CDȘ ar trebui să se bazeze pe cunoașterea nevoilor și 

intereselor elevilor și a diagnosticării corecte a nevoilor și intereselor acestora. Scopul principal al actului 

educațional este acela de a-i pregăti pe tineri pentru rolurile sociale. Aceasta se realizează doar prin 

expunerea la nenumărate experiențe, pe care societatea le-a sistematizat și livrat prin intermediul 

curriculumului.  
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8. Recomandări 

 

8.1. Pentru Inspectoratele Școlare Județene și Ministerul Educației 

Naționale 

 

 Simplificarea procedurii de avizare a CDȘ, astfel încât să fie stimulată autonomia școlii în procesul 

de propunere a curriculumului și introducerea unor mijloace de monitorizare continuă și evaluare 

ex-post a eficienței opționalului.  

 Simplificarea procedurilor de organizare a opționalului în spații culturale și educaționale din afara 

școlii. 

 Prelungirea avizului pentru un CDȘ care se repetă, fără reluarea întregii proceduri. 

 Asigurarea transparenței datelor colectate la nivelul ISJ și MEN cu privire la CDȘ și prezentarea 

lor într-un format deschis. 

 Organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la CDȘ, pentru a asigura captarea așteptărilor 

tuturor părților interesate în ceea ce privește acest subiect.  

 Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală pentru profesorii care pun la dispoziția 

colegilor lor din alte unități de învățământ, a materialelor elaborate pentru avizarea unui CDȘ, prin 

intermediul platformelor online.  

 Regândirea programei școlare și reducerea gradului de încărcare pentru disciplinele din trunchiul 

comun și examene cu scopul de a face loc unei mai largi palete de tematici pentru discipline 

opționale. 

 Lărgirea ofertei CDȘ puse la dispoziție de Ministerul Educației Naționale pentru fiecare ciclu de 

învățământ, astfel încât să includă tematici adaptate la contextul și provocările globale, dar și la 

nevoile reale de învățare ale elevilor, care să-i pregătească pentru viitor.  

 Venirea în sprijinul profesorilor cu surse bibliografice și resurse educaționale care să susțină 

programa și planificarea noilor CDȘ-uri. 

 Facilitarea accesului școlilor și cadrelor didactice din zone defavorizate și din mediul rural la 

proiecte și programe europene, pentru a stimula procesul de învățare continuă pe tot parcursul vieții 

și intensificarea parteneriatelor cu organizațiile neguvernamentale pentru a sprijinii acest proces la 

firul ierbii. 

 

 

8.2. Pentru profesori și școli 

 

 Alocarea sălilor de clasă și a spațiilor neconvenționale din incinta școlii pentru derularea CDȘ, 

armonizarea orarului astfel încât ora de opțional să fie programată concomitent la toate clasele din 

același an școlar, pentru a permite elevilor să ia parte la opționale propuse altor clase. 

 Încheierea de parteneriate cu instituții, organizații neguvernamentale, autorități, companii, etc. 

pentru punerea la dispoziție a spațiilor pentru derularea orei CDȘ, precum și a specialiștilor care 

pot fi invitați la astfel de ore.  

 Derularea unor campanii de strângere de fonduri din surse private prin programe de CSR ale 

companiilor, iar banii strânși să fie utilizați pentru dotarea orelor de CDȘ, astfel încât să poată 

susține dezvoltarea practică a elevilor. 
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 Publicarea pe website-ul școlii în fiecare an, a ofertei educaționale în materia CDȘ, astfel încât 

elevii și părinții să poată lua decizii informate cu privire la acest aspect. 

 Utilizarea mai amplă a noilor tehnologii în procesul de predare a CDȘ (video, platforme 

educaționale, cursuri online, cărți electronice și audio, etc.).  

 Utilizarea formularelor de evaluare a satisfacției pentru elevi și părinți la finalul CDȘ. 

 Apelarea la sprijin instituțional și neguvernamental pentru a susține implementarea programelor și 

proiectelor europene de schimb de experiență în străinătate și învățarea continuă, pe tot parcursul 

vieții pentru cadrele didactice. 

 

 

8.3. Pentru elevi și părinți 

 

 Crearea unor grupuri de inițiativă ale părinților care să faciliteze legătura cu instituții, organizații 

neguvernamentale, autorități, companii care să sprijine transformarea orelor de opțional prin 

punerea la dispoziție a spațiilor pentru derularea orei CDȘ, precum și a specialiștilor care pot fi 

invitați la astfel de ore. 

 Implicarea comitetului de părinți și a consiliului elevilor în propunerea ideilor și temelor noilor 

opționale în procesul de comunicare și consultare cu restul elevilor și părinților pentru alegerea 

CDȘ și în evaluarea gradului de satisfacție al elevilor după derularea CDȘ. 

 

 

8.4. Pentru organizații neguvernamentale în domeniul educației și 

institute de cercetare în educație 

 

 Derularea unor campanii de informare pentru capacitarea elevilor și părinților de a se implica în 

deciziile școlii și de a participa activ la îmbunătățirea orelor de CDȘ. 

 Facilitarea relației școlii cu organisme de finanțare și donatori privați, pentru atragerea de fonduri 

nerambursabile și finanțare prin CSR care să poată fi utilizate pentru infrastructura școlară și pentru 

îmbunătățirea logistică a orelor de CDȘ. 

 Derularea de campanii de informare și promovare a ideilor de opționale și capacitarea profesorilor 

în implementarea lor, prin materiale informative, training-uri și work-shopuri.  

 Analiza periodică statistică și calitativă cu privire la CDȘ din punct de vedere al eficienței 

educaționale și a gradului de satisfacție a părților interesate. 

 Facilitarea și medierea schimbului de bune practici între școli, între școli și instituțiile din domeniul 

educației (ISJ, MEN) și între școli și factorii interesați (alte instituții, organizații private) pentru 

apropierea școlii românești de nevoile din piață. 

 Promovarea modelelor de bună practică din școli pentru replicarea lor. 

 Sprijinirea școlilor, elevilor și cadrelor didactice în a accesa programe europene pentru schimburi 

de experiență și învățare continuă pe tot parcursul vieții și derularea în parteneriat de proiecte cu 

finanțare europeană care le-ar putea deschide orizonturile în materia CDȘ. 
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disciplinele opționale. Anexa II - Disciplinele/temele opționale ce pot fi incluse în "Curriculum la 

decizia școlii". 

MEN - Ordin nr. 3513/1999 privind descentralizarea învățământului preuniversitar și consolidarea 

autonomiei instituționale a școlilor și liceelor. 

MEN - Ordin nr. 4224/22.07.1998 referitor la Metodologia privind regimul disciplinelor opționale, în 

perspectiva aplicării Planului-cadru de învățământ pentru învățământul primar și gimnazial, 

începând cu. anul școlar 1998-1999; Anexa I -Metodologia privind regimul disciplinelor opționale 

(clasele I-V) 

MEN Ordin nr. 4150 din 13.07.1998 cu privire la aplicarea noului Plan-cadru pentru învățământul primar 

și gimnazial, începând cu anul școlar 1998-1999 (Anexa I, 2) 

MEN- Ordin nr nr. 5739/14.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018 

Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. NR. 4619/22.09.2014, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Metodologie privind elaborarea şi aprobarea curriculumului școlar – planuri - cadru de învățământ și 

programe școlare, aprobată prin O.M.E.N. NR. 3593/18.06.2014. 

Nota M.E.C. Nr. 39595/18.09.2006 privind tipurile de CDȘ valabile pentru anul școlar 2006-2007  

Ordin nr.4122/18.05.2005 referitor la aprobarea planurilor de învățământ pentru Planurile -cadru pentru 

învățământul obligatoriu. 

Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice.  

Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar, aprobat cu nr. 

5079/31.08.2016  

Recomandarea Parlamentului European și Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competențele cheie 

de învățare pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC) 
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www.cedu.ro - Site-ul Centrului Educația 2000 + 

http://www.rasfoiesc.com/educatie/didactica/DOMENIILE-CURRICULUMULUI-TIPUR51.php 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/524092014014/consolide 
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http://www.edu.ro/
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https://lege5.ro/Gratuit/gezdqmzygyya/capitolul-v-consiliul-reprezentativ-al-parintilor-asociatia-de-regulament-titlul-ix-partenerii-educationali?dp=geydimjzhe3doni
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http://www.rasfoiesc.com/educatie/didactica/DOMENIILE-CURRICULUMULUI-TIPUR51.php
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