
Soluţii posibile analizate
â

1. Eliminarea anumitor materii din curriculumul obligatoriu școlar
(Delia Neghină)

Avantaje: Dezavantaje:

mai puține ore de curs și o programă școlară mai
aerisită

lipsa unor noțiuni generale despre anumite lucruri pe care elevii nu le
accesează pentru că nu știu nimic despre ele

eliminarea anumitor materii care nu sunt de
interes pentru elevi

lipsa unor cunoștințe  de bază care pot forma cultura generală a
elevului 

axarea pe materii de interes care să țină cont de
preferințele elevului pentru un anumit domeniu

Un bagaj de cunoștințe limitat care nu-i oferă elevului posibilitatea de a
avea mai multe opțiuni de dezvoltare personală sau profesională 

2. Cei de a-8-a sa aiba ore suplimentare de pregatire (Aron Şerbănescu)

Dupa parerea mea, aceasta problema poate avea si avantaje, dar, in acelasi timp si dezavantaje. Pe deoparte aceste
ore extrascolare pot ajuta elevii sa aprofundeze ce au invatat la orele de curs si sa aiba o intelegere mai buna asupra
subiectelor de capacitate. Totusi, prin existenta acestor ore elevii au mai putin timp sa invete la alte materi
importunate de care ar putea avea nevoie dupa admiterea la liceu. De asemenea, din puncte de vedere organizatoric ,
ar fi foarte complicat pentru elevi sa mai aiba pe langa orele de curs 3 -4 ore suplimentare.!

Avantaje Dezavantaje

1.Avem mai mult timp pentru a ne recrea intre ore. 1.Exista sansele ca  unii profesori sa nu aiba timp sa termine
de predat.

2. Daca orele ar fi mai scurte timpul ar fi mai bine
valorificat, fiindca copiii incep sa iși piarda interesul si
rabdarea stând in bancă minute in șir.

2.Din moment ce orele se scurtează ,dar structura anului
ramane neschimbata există șansa de a nu se termina materia.

3.Profesorii au mai mult timp de a se deplasa de la o clasa la
alta fara a se grabi.

3. Daca timpul orelor ar fi mai scurt, profesorii ar preda lectia
pe grabă din cauza presiunii timpului, iar din aceasta cauza
exista riscul ca elevii sa plece cu lectia nelamurită acasă.

3. Orele să fie mai scurte (orele de 35-40 de minute si pauzele de 15-20 de minute,iar
copiii sa termine orele mai devreme).(Mara Petrescu)


