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Promovarea ca valoare fundamentală a educaţiei, a
încrederii în şcoală şi ca principiu fundamental
flexibilitatea astfel încât fiecare copil să aibă
asigurat un parcurs şcolar optim.
Introducerea în fiecare unitate de învăţământ a
consilierii în carieră realizate de un profesionist în
domeniu.
Colaborarea profesorilor pentru învăţământul primar
cu profesorii de specialitate până la clasa a VI-a.
Degrevarea totală a liderului educaţional.
Creşterea procesului de autonomie instituţională.
Obligativitatea programului „Şcoală după şcoală”
care nu generează costuri suplimentare pentru
familie.
Responsabilizarea familiei ca factor educaţional.
Aspecte care îngrijorează, limite ale Evaluarea reciprocă a şcolilor.
Resurse materiale neadaptate nevoilor unităţilor
propunerii de viziune:
şcolare.
Numărul prea mare de Evaluări standardizate.
Continuarea finanţării per capita.
Debirocratizarea sistemului educaţional.
Recomandări şi scenarii de
Revizuirea programelor şcolare.
implementare:
Implementarea viziunii să se realizeze în etape, pe
baza unei metodologii clare adaptate realităţii
societăţii noastre.
Reducerea numărului de elevi la 15 – 20/clasă.
Sistem unitar de notare, cu note, pe toată perioada
şcolarităţii.
Flexibilitate în privinţa posibilităţii de reorientare a
copiilor/tinerilor
în
raport
cu
rutele
educaţionale/profesionale alese.
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Menţinerea profesorilor de specialitate (Limbă
modernă, Religie, Educaţie fizică) şi la clasele mici.
Organizată sub forma unor ateliere de lucru mixte,
Note generale despre dezbatere:
dezbaterea a scos în evidenţă avantajele şi limitele
noii viziuni, participanţii oferind astfel feed-back
constructiv, dar şi sugestii pentru îmbunătăţirea unor
aspecte relevante.
Participarea a fost dinamică, activă, constructivă
bazată pe lucru în echipă şi dreptul la liberă
exprimare, cei prezenţi acordând un interes maxim
temei abordate.

