
 

IV.  Raportare: 

Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” 
Piatra-Neamț 

Data organizării dezbaterii: 29.05.2019 

Coordonator dezbatere: Director,  
Prof. Paleu Mariana 

Date de contact: mail: colegiulcartianu@gmail.com 
marianapaleu@gmail.com 
www.colegiulcartianu.ro 
telefon: 0233 222 800 

Aspecte pozitive semnalate: - Stabilirea unei viziuni unitare a întregului 
sistem de învățământ 
- Definirea obiectivelor pentru fiecare etapă de 
școlarizare 
- Profilul de formare al absolventului pentru 
fiecare nivel de studiu este bine conturat 

Aspecte care îngrijorează, limite ale 
propunerii de viziune: 
 
 
 
 

- Durata anilor de studiu (3-18 ani) obligatoriu va 
accentua abandonul școlar, mai ales în mediul 
rural și în zonele sărace ale țării. 
- Examenele de absolvire și bacalaureat sunt 
rigide, cu o singură rută pe verticală; nu există 
flexibilitate și egalitate de șanse pentru toți 
elevii învățământului obligatoriu. 
- La învățământul profesional și tehnic, probele 
de examen de bacalaureat din științe vor duce la 
procente scăzute de promovabilitate. 

Recomandări și scenarii de implementare: 
 
 
 

- Programele școlare să fie corelate 
interdisciplinar pentru fiecare nivel de studiu cu 
o succesiune logică a conținuturilor.  
- Planurile cadru să conțină minim 3 ore la 
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dispoziția școlii și să nu depășească mai mult de 
6 ore pe zi la liceu și învățământul profesional. 
- Instruirea practică prin ateliere și laboratoare 
să se realizeze pe grupe de 10-12 elevi. 
- Numărul maxim de elevi într-o clasă să fie 24. 

Note generale despre dezbatere: 
 
 
 
 

- Au participat profesori, părinți și reprezentanți 
ai comunității locale. 
- Au fost mai multe întrebări despre finanțarea 
școlilor, în special pentru dotarea laboratoarelor 
și atelierelor cu aparatura necesară realizării 
instruirii practice. 
- Se propune mărirea burselor profesionale 
astfel încât să se asigure finanțarea cazării în 
internatele școlare. 
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lV. Lista de prezen;i

Lista de prezen|5 la dezbaterea viziunii,,Educafia ne unette"
Data:29.05.2019
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Subsemnatul declar ci sunt de acord ca fotografii li alte materiale care includ

imaginea gi numele meu sd fie folosite de Ministerul Educaliei Nalionale in
scopuri de informare cu respectarea Regulomentului privind proteclio dotelor
personale (GDPR).
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