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- Existența consilierului în carieră în școli 
- Traseul școlar stabilit sub îndrumarea consilierului în 

carieră 

- Obligativitatea învățământului preșcolar 
- Bacalaureatul diferențiat 
- Master diferențiat 
- Continuitatea între ciclurile curriculare 

- Păstrarea sistemului actual de evaluare națională 
pentru admiterea în liceu  

- Aprecierea pozitivă a evaluărilor standardizate  
- Trecerea treptată de la învățământul primar la cel 

gimnazial  

- Intenția de a flexibiliza sistemul educațional, de a 
forma tineri care se pot adapta și vor deveni 

responsabili, asumați  
- Dorința de a porni la un drum nou, cunoscând nevoile 

concrete ale  societății românești 
- Evaluarea cognitivă și socio-emoțională la intrarea în 

clasa I și sfârșitul clasei a III-a 
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- Obligativitatea consilierii în carieră începând cu clasa 
a VII-a – v. testele specifice, prognosticul și viziunea 
pe termen lung 

-  Autonomia școlilor 
- Accent pe evaluarea narativă 

- Accentul pus pe dezvoltarea socio-emoțională 

- Accent pus pe orientarea școlară și profesională 

- Liderul educațional – degravat de ore , pregătire 
specială  

- Pregătirea obligatorie și gratuită începând cu nivelul 

preșcolar până la cel  liceal pentru toți cetățenii acestei 
țări 

- La clasele primare învățarea se va face prin metode 
interactive, cu accent pe aspectele ludice 

- Rolul de diriginte preluat de către consilierul în carieră 

- Transdisciplinaritatea 

- Anul remedial- o șansă 

- Evaluarea la intrarea în clasa I – șanse egale 

- Anularea  contextelor în care pot fi etichetați copii în 
vreun fel  

- Accent pus pe partea practică a învățării  
 

Aspecte care îngrijorează, 

limite ale propunerii de 

viziune:  

 

 

 

 

 

 

- Statutul profesorului consilier școlar  
- Finanțarea pregătirii resursei umane 

- Finanțarea cabinetelor de consiliere școlară / consiliere 

a carierei  

- Existența unor concepte neclare , neconturate în 
dialogul din spațiul educațional: an suplimentar; adult 
flexibil 

- Anul suplimentar: obligatoriu sau opțional?  
- „Rolul fundamental în educarea copiilor îl are 

familiaˮ- sintagmă ce se poate înțelege sau dă prilej de 
a se înțelege în multe feluri, până la dreptul familiei de 

a  impune un stil de predare al profesorului pe o 

disciplină anume 

- Îngrădirea opțiunilor în alegerea viitorului profesional- 
traseul universitar 

- Limitarea disciplinelor la alegere în cazul  probelor de 

Bacalaureat (v. excluderea Psihologiei) 

- Rolul consilierului școlar și al instituției care îl 
absoarbe profesional – pare ceva incert 

- Statutul CJRAE ca structură educațională la nivelul 

sistemului de învățământ românesc  
- Preluarea secvențială din diferite sisteme educaționale 

și implementare în sistemul românesc fără o asimilare 
( firească, naturală sau învățată) prin adecvare la 
valorile morale, sociale, culturale, educaționale 
specifice României . Pare a fi o neasumare culturală și 
morală prin însăși filosofia educațională  

- Renunțarea la modelele tradiționale validate de 

generațiile anterioare în favoarea sincretismulu 
exagerat, neselectiv a unor concepții despre lume și 
viață neadecvate societății românești și filosofiei de 
viață din spațiul românesc 



- Apare destul de ambiguu rolul cadrelor didactice ( 

predare, transdisciplinaritate, interacțiuni ce pare că nu 
mai avem niște  granițe – v. ciclul gimnazial...)  

- Cine este consilierul în carieră ?  
- De fapt cine este profesorul consilier școlar? – Un 

psiholog, un psihopedagog sau iar, consilierul în 

carieră?  
- Transdisciplinaritatea – o viziune îndrăzneață pentru 

ceea ce există în acest moment  
- Pregătirea consilierului în carieră – formare 

universitară, profesională, ce instrumente va utiliza? 

- Par a fi multe obstacole în implementarea acestei legi ( 

descurajarea actorilor, în primul rând în rândul 

profesorilor...) 

- Rezistența la schimbarea a beneficiarilor : părinți, 
elevi  

- Obligativitatea înscrierii la grădiniță la 3 ani  
- Normele metodologice / cadrul legislativ adecvat 

pentru selectarea resursei umane calificate 

- Renunțarea la concursul de admitere la liceu  
- Familia pierde din importanță și autoritate; se 

îngrădește libertatea copiilor, a familiei  

- Viziunea prezentată- d.p.v. economic: este o utopie  

- Durata învățământului obligatoriu -15 ani- exagerat de 

mare ( intră chiar în contradicție cu dreptul la muncă- 

16 ani ; dreptul de a finaliza școala- 18 / 19 ani 

- Se pierde din vedere faptul că durata îmînvățământului 
obligatoriu nu este direct proporțională și fără absolut 
niciun efect asupra performanței școlare ( cauză- efect: 

cu cât stăm mai mult la școală, cu atât vom obține 
rezultate  mai bune...) 

- Care sunt prioritățile în implementarea acestei viziuni? 

-  Formarea inițială a profesorilor nu permite 
organizarea creativă a procesului instructiv-educativ în 

beneficiul copilului  

- Timpul foarte îndelungat necesar stabilirii condițiilor 
aplicării noii legi 

- Schimbările dese d.p.v. legislativ  
- Lipsa de adaptare a calificărilor profesionale la 

specificul/ cerințele pieței muncii   
Recomandări și scenarii de 

implementare: 

 

 

 

 

 

- Obligativitatea participării copiilor, la cursuri școlare , 
începând cu vârsta de 6-7 ani  

- Prioritate pentru a se începe cu formarea profesorilor – 

formarea de bază apoi celelalte etape : programe, 
conținuturi, curriculum 

Note generale despre 

dezbatere:  

 

 

 

 

- Asigurarea cadrului organizatoric: pornind de la 

locație până la reunirea unor actori principali în spațiul 
activității educaționale a CJRAE Prahova- o provocare 

care s-a concretizat cu sprijinul CCD Prahova, ONG 

Concordia  

- Cadrele didactice  au fost deschise, receptive la 

informație 



- Au apărut unele îngrijorări viz-a-vis de specificul 

activității CJRAE și a personalului didactic de predare 

: formare/ pregătire, statut profesional, rolul în școală, 
creditarea socio-profesională din partea MEN , 
valorizarea profesorului consilier școlar și/ sau 
logoped ca specialiști în domeniul cunoașterii, 
dezvoltării umane , al intervenției terapeutice de 

recuperare sau / și prevenție în domeniul sănătății 
mintale  

 

 

 

 

Director CJRAE Prahova 

Prof. Florina Simona Ionescu 
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