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Obiectul tntrebdrii: Cu privire la ordinul care reglementeazd probele de aptitadini

Stimat5 Doamn5 Ministru"

Din datele fumizate de institulia pe care o conduce{i, sunt 250.000 de elevi frrd acces la

internet sau laptop, dar cu siguranla numdrul este cu mult mai mare, iar responsabilii din educalie

nu au incd solu{ii concrete pentru toli dintre ei. Doar 60% dintre elevi au participat pAnd acum la

cursurile online. DupI aceste numere ingrijordtoare, care arutd clar cI educaJia nu este pregltitd

acum, in mai 2020, pentru predarea Ei pentru evaluarea online, Ministerul Educaliei a anunlat

oficial, luni dimine a\d, cda aprobat noul calendar privind admiterea la liceu 2020. inscrierea pentru

probele de aptitudini se va realiza in perioada 2-5 iunie, dar soluliile gdsite pentru .,bifarea"

acestora sunt realmente in afara oricSrei posibilitdli de evaluare obiectivS.

Sd ludm doar c6teva exemple:

Pentru profilul Artistic - arte vizuale: specializdrile Arte plastice, Arte decorative, ArhitecturS, Arte

ambientale, Design, Conserare - restaurare bunuri culturale: evaluarea unui porlofoliu de lucrdri.

Pentru profilul artistic, specializarea Muzicd - Seclia Instrumentald 9i Seclia Artd vocalS

interpretativS se va desligura pe baza evaludrii unei inregistrdri audio-video a repeftoriului

instrumentallvocal. Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere in invdtdmdntul liceal
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vocafional, profil artistic, specializarea Muzicd-Seclia Teoreticd se vor sus{ine on.line, pe una din

platformele comunicate de unitatea de inv6!6m6nt care organizeazd,probele.

Pentru profilul artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolven{ii claselor a Vlll-a, specializarea

Coregrafie se echivaleazd cu media aritmeticd a mediilor generale ob{inute de candidat in ultimul

an de studiu la disciplinele Dans Clasic qi Dans romdnesc. Pentru absolvenfii invApmantului

gimnazial, altul decat specializarea Coregrafie, proba de aptitudini constd in evaluarea unei

inregistriri pe suport CD/DVD (audio-video) transmise de candidat.

Pentru profilul aftistic, specializarea Arta Actorului, examenul de admitere se va realiza pe baza

evaludrii unei inregistrdri pe un CD/D\ID (audio-video) cu evolufia candidatului, conform

cerinlel or confinutului probelor.

Date fiind acestea, vd rog s[ rdspundeji urmdtoarelor intreb[ri:

l. Cum prezintd un CD/ DVD unul dintre cei 250 000 de elevi care nu au un laptop?

2. Ce garanlie avem c[ lucrdrile din portofoliul artistic al elevului care doreste sd studieze arte

vizuale chiar il au drept autor pe candidat?

3. Care au fost rezultatele consultdrii publice inainte de a lua aceste mdsuri?

4. Aveli un studiu de impact pentru deciziile pe care le-ali luat?

5. Cum veli gestiona eventualele contestalii Ei revolte in rdndul elevilor gi al parinlilor, care

vor considera inechitabile aceste mdsuri?

Cu mullumiri,

Dan USR de Prahova




