Propunerile
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3 iunie 2019, Zona Nord
1. Inducerea unui mediu prietenos în instituțiile de învățământ (renunțarea la vopsirea
tipizată a pereților și decorarea tipizată a instituțiilor de învățământ). Solicitarea
opiniei copiilor din gimnazii și licee - cum doresc să-și vadă instituția.
2. Susținerea și implicarea copiilor în activități civice (menținerea curățeniei în jurul
școlii, plantarea copacilor, activități de voluntariat, etc.) menite să formeze în viitorii
adulți o poziție de cetățeni activi.
3. Reducerea numărului de copii în clasă prin extinderea liceelor solicitate (deschiderea
de filiale).
4. Schimbarea accentului de pe teorie pe practică. Învățarea prin practică. Dotarea
școlilor cu laboratoare, mulaje, hărți, etc.
5. Introducerea elementelor de joc în clasele primare.
6. Orientarea pe profesii în liceu. Introducerea testelor doar la obiectele de profil.
7. Consilierea psihologică (inclusiv în grup) a profesorilor, elevilor și părinților în
vederea prevenirii conflictelor și atenuarea acestora.
8. Elaborarea și introducerea manualelor în conformitate cu curricula ce întră în
vigoare.
9. Combinarea manualelor electronice cu cele tipărite.
10. Eliminarea normativelor la educație fizică.
11. Adaptarea școlilor la necesitățile copiilor cu nevoi speciale.
12. Adaos la salariu profesorilor pentru CES.
13. Pregătirea profesorilor pentru lucru cu CES.
14. Schimbarea per general al atitudinii profesorilor față de procesul de învățământ în
corespundere cu noile valori promovate în Concept. Organizarea seminarelor, traingurilor, etc.
15. Inducerea prin intermediul profesorilor și administrațiilor instituțiilor de învățământ
a unei atitudini calme față de BAC în rândurile elevilor și părinților.
16. Introducerea temelor pe acasă opționale (doar pentru elevii care solicită).
17. Renunțarea la exerciții abstracte și introducerea practicii de rezolvare a unor sarcini
reale: de a crea ceva, de repara, de a găsi soluții pentru rezolvarea unei situații reale
din viață.
18. Părinții au semnalat îngrijorarea pentru copii din clasele a 5, care trec de la sistemul
descriptiv la cel de note.
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