ANEXĂ
Propunere pentru PARLAMENTUL ROMÂNIEI
La Legea nr. 1/2001
Cap. II. Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
se adaugă o nouă secţiune.
Secţiunea a 10-a 1 Învăţământul pedagogic

Art. 421
(1) Învăţământul pedagogic se organizează pentru elevii cu aptitudini în acest domeniu.
(2) Organizarea și funcționarea învăţământului pedagogic preuniversitar se face prin regulament specific, aprobat prin
ordin al ministrului educației naționale.
(3) Unităţile în care se organizează învăţământ preuniversitar pedagogic sunt liceele/colegiile pedagogice cu tradiție,
licee/colegii existente care au cel puțin două clase de profil pedagogic pe nivel sau unități de învățământ nou-constituite
în acest scop, la propunerea motivată a inspectoratelor şcolare și cu aprobarea Ministerului Educatiei Naționale.
(4) Dat fiind specificul acestor licee, particularitățile încadrării cu personal didactic și obligativitatea existenței școlilor de
aplicație, învățământul pedagogic nu se poate inființa în regim de o clasă pe nivel în cadrul liceelor/colegiilor de alt profil.
(5) În învăţământul pedagogic şcolarizarea se realizează începând cu clasa a IX-a (ciclul inferior al liceului).
(6) În învăţământul pedagogic elevii pot fi înscrişi numai pe baza testării aptitudinilor specifice.
(7) Planurile-cadru de învățământ sunt adaptate specificului învățământului pedagogic preuniversitar, iar programele
școlare respectă obiectivele educaționale stabilite pentru acest profil.
(8) Inspectoratele școlare au obligația de a sprijini unitățile de învăţământul pedagogic să își constituie grădinițe și școli
primare de aplicație proprii.
(9) Pentru grădinițele și școlile primare de aplicație ale liceelor/colegiilor pedagogice, date fiind unicitatea și specificitatea
profilului, un există circumscripții școlare. Înscrierea copiilor în grădinițele și școlile de aplicații ale liceelor/colegiilor
pedagogice se face pe baza unor criterii proprii, aprobate de către consiliile de administrație ale acestor licee/colegii.
Art. 431
(1) Pentru sprijinirea activității liceelor/colegiilor pedagogice Ministerul Educatiei Naționale organizează competiții, tabere
de creație, concursuri, olimpiade, festivaluri, acordă burse și alte forme de sprijin material.
(2) Pentru profilul pedagogic, în structura Ministerului Educatiei Naționale se constituie organisme de colaborare cu
Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România, cu Institutul de Științe ale Educației și cu
universitățile de prestigiu din țară.

