
Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Cluj-Napoca  

Concluzii pe scurt de la ședința de dezbatere pe tema ”Educația ne unește” din data 

de 15 .05.2019 

- Elevii de la profilul matematică –informatică obțin și ei certificate de 

competențe profesionale, dar nu sunt în domeniul tehnic; 

- Să se poată face o glisare de la pregătirea în profil tehnic la cel teoretic și 

invers; 

- Prin restricționarea orientării școlare elevilor de la învățământul tehnic, 

acestora li se limitează accesul spre pregătirea universitară tehnică 

- Admiterea la liceu să fie condiționată de obținerea notei 5 la probele de la 

Testarea Națională la clasa a VIII-a  

- Este necesară Testarea Națională, dar trebuie accentuată orientarea în carieră 

- Anul suplimentar la sfârșitul clasei a IX-a poate fi perceput ca o discriminare 

a anumitor elevi, iar problemele acestora este posibil să rămână 

nesoluționate   

- S-a propus un număr mai mic de elevi /clasă pentru eficientizarea predării 

(20 de elevi) 

- Se consideră că elevul trebuie să petreacă un număr prea mare de ani cu un 

singur profesor pentru la învățământul primar /învățător  

- La clasă trebuie să predea specialiști în educație pregătiți să formeze elevii 

conform vârstei lor 

- Geografia a fost atractivă ca optiune pentru bacalaureat, iar rezultatele 

elevilor au fost bune, în consecință,  s-a propus reintroducerea ei ca opțiune 

la proba scrisă la alegere la bacalaureat și integrarea acestei discipline în aria 

curriculară ,,Matematică-Științe” în loc de ,,Om și societate” 

- Participanților la dezbatere nu le-a fost clar cum se cuantifică ”atitudinile ”și 

”creativitatea”. 

- Este nevoie de o metodologie clară și aplicabilă/lege prin care elevii și 

părinții să fie responsabilizați, astfel încât formulările să nu lase loc de 

interpretări  

- Este necesară rectualizarea programelor școlare  

- Viziunea pe termen lung a comunității să fie un punct de reper în orientarea 

școlară 

- Se consideră inutile testările la clasele II, IV și VI 



- Elevii cu Bacalaureat tehnologic nu au posibilitate de a se înscrie la o 

facultate tehnică, cu toate că dețin cunoștințe și au bune abilități specifice 

meseriei pentru care s-au pregătit  

- Orientarea școlară nu funcționează așa cum s-ar aștepta toți partenerii 

implicați în actul educațional, elevilor le lipsește viziunea de ansamblu 

- Există o ruptură între programul de formare profesională și cele teoretice 

- Învățământul obligatoriu să fie până la vârsta de 16 ani în loc de 18 

- Părerile au fost împărțite în privința notelor la educație fizică, muzică, desen: 

unii au susținut că sunt importante pentru calculul mediei generale care se ia 

în calcul la trecerea de la gimnaziu la liceu, respectiv de la liceu la facultate, 

alții au subliniat ideea că nu toți elevii au abilități identice (nu au înclinații 

sportive, nu au ureche muzicală sau talent la desen), deci ar fi mai potrivite 

calificativele. 

- Se propune optimizarea timpului școlar și aerisirea programelor școlare 

- La înscrierea la liceu să conteze doar rezultatul Evaluării Naționale și să nu 

se ia în considerare cei 25 % din mediile anilor de gimnaziu 

- Există profesori interesați de activitatea de mentorat cu condiția de a fi 

retribuiți 

- Consilierul de carieră să preia rolul diriginților 

- La clasele gimnaziale să se reintroducă activitățile practice menite să 

dezvolte diverse abilități ale elevilor 

- Să se organizeze activități de tip ,,Job shadowing”  

- Să se organizeze vizite la diverse fabrici/ateliere pentru elevii de gimnaziu 

astfel încât aceștia să înteleagă specificul fiecărei meserii în vederea unei 

bune orientări în carieră  

- Propunem o singură sesiune de bacalaureat organizată în perioada iunie-iulie 

 

 


