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   PRECIZĂRI TEHNICE, METODOLOGICE ȘI OBSERVAȚII GENERALE  

              PRIVIND PLANURILE-CADRU ȘI SUGESTIILE FĂCUTE 

 

 

 

1. Apreciem dintru început calitatea foarte bună a propunerilor de planuri-cadru făcute 

de către echipa MEC, sub coordonarea dnei profesor dr. Anca Petrache. Ele reprezintă un pas 

serios înainte pentru structura, calitatea și finalitatea învățământului liceal pedagogic. 
 

2. Observațiile și sugestiile noastre nu propun și un modifică numărul de ore prevăzut 

la fiecare clasă/an de studiu de la profilul pedagogic, ele referindu-se la restructurări punctuale 

dictate fie de logica internă a învățământului pedagogic, fie de necesitatea aplicării exemplelor 

și modelelor de bune practici din licele și colegiile noastre pedagogice (centenare/bicentenare) 

de elită. 
 

3. Observațiile și sugestiile noastre sunt făcute cu claritate, pe o structură comparativă 

de tipul: în stânga, pe aceeași pagină, planurile MEC, în dreapta, pe aceeași pagină, propunerile 

noastre. 
 

4. Sugestiile și observațiile noastre sunt scrise cu culoare roșie, disciplinele considerate 

congruente și de zonă proximă, propuse spre unificare/îmbinare sunt marcate cu galben. 
 

5. Pentru o semnificație/distincție clară a dublei specializări in educația timpurie și 

educația preșcolară, am propus folosirea sintagmei educatoare ‒ educator-puericultor și nu 

educator ‒educator-puericultor, pentru a nu induce confuzia cu specializarea educator din 

învățământul special. 

(În perspectivă, s-ar putea pregăti o asemenea dublă specializare pentru învățământul special), 

situație în care ar fi nevoie de câteva discipline orientate în acest sens în curriculumul 

diferențiat: psihopedagogia specială, spre ex, acolo s-ar potrivi).  
 

6.  Întrucât domeniul artistic (aria curriculară Arte) este fundamental pentru educația și 

dezvoltarea copilului mic și a școlarului de primar, am propus atribuirea a câte o oră distinctă în 

planurile-cadru pentru disciplină, respectiv o oră distinctă pentru metodica predării disciplinei.  

Așadar, nu Educație muzicală și metodica educației muzicale - 1 oră, ci Educație muzicală 

- 1 oră, respectiv Metodica educației muzicale- 1 oră. La fel pentru Educație plastică și metodica 

educației plastice. Ele pot, însă, rămâne împreună la specializarea instructor de ed extrașcolară, 

specializare cu o altă orientare didactică și socială.  
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7.  La fel, disjuncția Literatura pentru copii. Elemente de metodica activităților de 

dezvoltare a limbajului, 1 oră, în Literatura pentru copii -1 oră și Elemente de metodica 

activităților de dezvoltare a limbajului - 1 oră. 
 

8. Alte sugestii și modificări se referă la mutarea unor discipline în altă clasă, păstrând 

nr. de ore pe disciplină și plan, în schimb cu alte discipline pe criterii de accesibilitate.  Ex. : Lit. 

pentru copii, Psihologia, Metodica științelor, Didacticile inovative. 
 

9. Unele denumiri ale disciplinelor sunt prea țintite pe înv. special, spre ex. 

Psihopedagogia specială, disciplină care, în varianta noastră la învățători-educatoare devine 

Educația copiilor cu CES. 
 

10. Pentru unele discipline cu conținut proxim s-a propus unificarea. Ex. : Metodica 

activităților liber-alese și Metodica activitatilor de dezvoltare personală devin Metodica 

activităților de dezvoltare personală și a activităților liber-alese, pt a economisi o oră și a da 

posibiltatea elevilor din clasa a XII-a sa aibă ore și la CDS în vederea pregătirii examenelor de 

certificare și a bacalaureatului. 

 Idem pentru Comunicare și discurs public, clasa a XII-a, Scriere creativă, clasa a XI-a devin 

în CD clasa a XI-a Scriere creativă și discurs public. 
 

11. Studierea disciplinei Tehnici de proiectare, organizare și desfășurare a activităților 

blended-learning/online, fiind o disciplină complexă (o sinteză de discipline), propunem să se 

facă în clasa a XII-a, odată cu Didacticile inovative, fiind, într-un fel, ea însăși o materializare 

educațională și tehnică a didacticilor inovative (și invers). 

 

În speranța că veți fi de acord cu propunerile noastre, propuneri făcute în urma unui larg 

consens al liceelor și colegiilor pedagogice și aunor dezbateri și întâlniri desfășurate inclusiv 

astăzi, vă multumim pentru susținerea constantă și anticipată a învățământului preuniversitar 

pedagogic. 

  
 
 
Preşedinte,        

             Prof. dr. MIRCEA BERTEA   

     

 

 

 
 
   

 

 

 

 


