
 

                             

 

Dezbatere  

Proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional  

29 Ianuarie 2021, Online - Zoom, 17:00  

   

Asociația “Ține de Noi” împreună cu Fundația Hanns Seidel – România și Asociația AD REM,  vă invită 

să participați la dezbaterea publică având ca temă Proiectele planurilor-cadru pentru învățământul 

liceal și profesional, ce se va desfăşura online în data de 29 ianuarie 2021, între orele 17.00-19.00. 

Prin aceasta activitate urmărim crearea unui spațiu de reflecție și de dezbatere pentru actorii interesați 

cu privire la variantele de planuri-cadru lansate în consultare de Ministerul Educației şi Cercetării în 

această lună. În egală măsură, ne dorim ca această consultare să ofere un cadru de evaluare a 

principiilor și criteriilor fundamentale care stau la baza proiectării noului curriculum național. 

În ultimele 7 luni am organizat 21 conferințe cu tema educația online în România - provocări și 

perspective viitoare pentru învățământul pre-universitar, universitar, și pentru învățământul preșcolar 

și primar, precum și Conferința Națională în Domeniul Educației. Ultimele evenimente organizate au 

fost “Strategia privind digitalizarea educației din România” și “Starea de bine a profesorilor”, precum 

și 6 dezbateri din cele 8 grupuri de lucru pentru Strategia digitalizării în România lansată de Ministerul 

educatiei. Toate aceste evenimente arată foarte clar preocuparea noastră pentru îmbunătățirea 

sistemului educational din România.  

Evenimentul va avea 2 părți, dezbatere și sesiune de întrebări și răspunsuri.  

Panelul este alcătuit din reprezentanți ai sistemului educațional din cinci județe diferite, care 

reprezintă liceul teoretic, tehnologic, vocațional, pedagogic și liceul din zona rurală.  

Toți actorii din sistemul educațional care au expertiză sau preocupare precisă în zona resurselor 

educaționale deschise sunt invitați să participe, pentru a reprezenta, din diferite perspective, sistemul 

de învățământ: profesori, elevi, părinți, specialiști în educație din societatea civilă sau instituții publice.  

 

 



 

 

 

Participarea în cadrul acestui eveniment se face accesând link-ul de mai jos, plus introducerea 

parolei care este menționată mai jos: 

https://us02web.zoom.us/j/7776541230  

Parola: 2020 

 

Organizatorii își propun să încurajeze și să consolideze dialogul dintre principalii actori interesați de 

sistemul educațional și să faciliteze promovarea modelelor de bune practici. 

În ultimii cinci ani, sub diverse forme organizatorice, cu sprijinul altor asociații, am organizat 

numeroase evenimente care abordează subiectul educației, reunind un număr de peste 5000 de actori 

relevanți în educație: profesori, reprezentanți ai sindicatelor, directori, reprezentanți ai Ministerul 

Educației și agenților din subordine, precum și o serie de persoane publice implicate în deciziile privind 

sistemul de învățământ, dintre care și Președintele României și Ministerul Educației și Cercetării. 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/7776541230

