
 

 

 

RAPORT 

PRIVIND RESPECTAREA DREPTULUI LA EDUCAŢIE A COPIILOR DIN  

RAIONUL LEOVA 

 

INTRODUCERE 

Acest raport este rezultatul unui proces de monitorizare desfăşurat pe parcursul a 8 
luni (septembrie 2011 – aprilie 2012) de 24 de copii cu vârste cuprinse între 12 şi 15 

ani, membri ai 8 Grupuri de Lucru pentru Drepturile Copilului (GLDC) din 5 localităţi 
ale raionului Leova: s. Borogani, s. Filipeni, or. Iargara, or. Leova, s. Tomai. 

Misiunea GLDC este să monitorizeze modul în care se respectă drepturile copilului în 

comunităţi şi să informeze titularii de obligaţii, inclusiv administraţia publică locală şi 
centrală,  despre gradul de respectare a acestora. De asemenea, membrii GLDC 

prezintă viziunea copiilor asupra măsurilor care se impun, pentru a ajuta 
profesioniştii care lucrează cu copiii în diferite domenii să îmbunătăţească serviciile 
sociale oferite copilului şi familiei. 

Raportul conţine rezultatele monitorizării dreptului la educaţie şi un set de 
recomandări privind îmbunătăţirea celor două aspecte monitorizate ale educaţiei: 

accesul şi calitatea. Monitorizarea s-a efectuat în baza articolelor 28 şi 29 ale 
Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului (anexa nr.1) şi a indicatorilor 
elaboraţi de membrii GLDC (anexa nr. 2).  

Raportul este adresat directorilor de instituţii, cadrelor didactice, autorităţilor publice 
locale, colaboratorilor Direcţiei Generale Raionale Învăţământ, Tineret şi Sport, 
precum şi Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova. Membrii GLDC aşteaptă ca, 

în urma examinării acestui raport, responsabilii de domeniul educaţie de la nivel local 
şi naţional să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea şi respectarea 

dreptului copiilor la educaţie, conform prevederilor Convenţiei şi a legislaţiei naţionale 
în vigoare. 

În acest proces, GLDC au fost susţinute de Centrul de Informare şi Documentare 

privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), în cadrul proiectului „Liber, 
Puternic şi Protejat – spre un sistem mai bun de protecţie a copiilor în Republica 
Moldova”, implementat în parteneriat cu Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului 

faţă de Copii (CNPAC), cu Direcţia Generală Raională Învăţământ, Tineret şi Sport 
Leova şi cu suportul Reprezentanţei UNICEF în Moldova şi Fundaţiei OAK. 
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1. ACCESUL LA ŞCOALĂ 

- În majoritatea localităţilor există copii care nu frecventează şcoala. Copiii cu 
dizabilităţi fizice nu frecventează şcoala deoarece aceasta nu corespunde 

necesităţilor lor (nu este dotată cu rampe, nu dispune de WC amenajat etc.) şi 
pentru că atât elevii, cât şi profesorii nu sunt pregătiţi să-i accepte.  

- În cazul copiilor care provin din familii social-vulnerabile, părinţii nu au suficiente 

resurse pentru a-i asigura cu îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şcolare şi alte 
lucruri necesare pentru şcoală.  

- Unii copii nu vin la şcoală pentru că se tem să fie etichetaţi, condamnaţi, 
discriminaţi din diferite motive (situaţia economică a familiei, reputaţia părinţilor, 
reuşita la învăţătură etc.), abuzaţi verbal şi emoţional de colegi sau de profesori: de 

exemplu copiii care primesc ajutor social adesea sunt înjosiţi, umiliţi, luaţi în 
derâdere, sunt tachinaţi de către colegi că au haine vechi, de la „gumanitarcă”, 
copiii în contact cu legea, rămaşi fără îngrijirea părintească. 

- Copiii din familii cu venituri reduse, orfani şi cei cu dizabilităţi beneficiază de 
ajutor social de la Primărie, inclusiv asigurarea meselor gratuite la cantina şcolii. 

Dar ajutorul oferit este simbolic şi nu acoperă cheltuielile pentru întreţinerea unui 
copil. În unele cazuri părinţii sau îngrijitorii folosesc ajutorul social primit în alte 
scopuri, deoarece autorităţile, asistenţa socială nu urmăresc modul în care copilul 

beneficiază de aceşti bani. În unele localităţi acestor copii li se oferă haine, 
manuale colectate de către elevi sau din fondurile Asociaţiei Părinţilor. Totodată, 

copiii, părinţii cărora au datorii la plata impozitelor, nu beneficiază de ajutor social 
şi alte indemnizaţii din partea primăriei. 

- Cifrele oficiale privind şcolarizarea copiilor nu întotdeauna corespund cu 

realitatea. În special, nu există o evidenţă strictă a copiilor care migrează împreună 
cu părinţii. 

Recomandări: 

- Crearea condiţiilor fizice pentru frecventarea şcolii de către copiii cu dizabilităţi, 
inclusiv pregătirea copiilor şi a adulţilor ca să-i accepte. 

- Îmbunătăţirea sistemului de evidenţă a copiilor în dificultate, pentru ca în el să se 
includă toţi copiii care sunt într-o situaţie dificilă. 

- Monitorizarea de către autorităţile competente a modului în care copiii în 

dificultate beneficiază de ajutorul social alocat şi le este respectată 
confidenţialitatea. 

 

2. CONDIŢIILE FIZICE ŞI DOTAREA ŞCOLII 

- Deşi unele şcoli sunt renovate şi mobilierul este înnoit, în majoritatea cazurilor el 

rămâne a fi vechi, deteriorat, insuficient sau nu corespunde cu vârsta elevilor (de 
exemplu, la unele obiecte elevii din clase gimnaziale stau în bănci pentru clasele 
primare). În unele şcoli mobilierul a fost înnoit doar în clasele primare. 

- Majoritatea laboratoarelor de chimie, fizică, biologie sunt dotate cu utilaje vechi, 
reactivele sunt insuficiente sau au termenul expirat, motiv pentru care sănătatea 
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copiilor este pusă în pericol, le este greu să înţeleagă informaţia, iar lecţiile nu sunt 

atractive. 

- Unele săli sportive sunt bine dotate, pe când altele nu corespund cerinţelor 

sanitaro-igienice: spaţiu mic şi umed care necesită reparaţie, podea denivelată şi 
putredă, fără echipament, cu utilaj uzat sau defect. În consecinţă, orele de educaţie 
fizică nu se desfăşoară conform programei, iar elevii se pot trauma în timpul 

activităţilor.  

- În toate şcolile există cabinete de informatică cu calculatoare, dar în majoritatea 

cazurilor ele sunt învechite, defectate, iar numărul lor nu corespunde cu numărul 
elevilor (2-3 elevi la 1 calculator, stau în rând câte 4).  

- În timpul iernii temperatura în sălile de clasă variază în diferite localităţi (de la 4-

8oC, până la 20-25oC). Din cauza temperaturilor joase elevii se îmbolnăvesc, nu se 
pot concentra asupra lecţiilor, le este incomod să scrie, să stea în bancă. 

- În majoritatea şcolilor WC-ul pentru elevi este amplasat afară, uneori departe de 

clădirea şcolii. Din această cauză, atunci când merg la WC, elevii întârzie la lecţii, 
intimitatea lor nu este respectată, iar securitatea le este pusă în pericol. WC-urile 

sunt reci şi nu sunt dotate cu apă şi săpun pentru spălarea mâinilor, ceea ce pune 
în pericol sănătatea copiilor. 

- În marea majoritate a şcolilor curăţenia în clase este menţinută de personalul de 

serviciu până în clasa 5-6, iar apoi de elevi. Există cazuri când salariul 
personalului de serviciu este achitat sau suplimentat din fundaţia şcolii.  

- În unele şcoli elevii se confruntă cu probleme legate de alimentaţie: pe de o parte, 
cantina şcolii nu are posibilitate fizică să hrănească elevii din clasele gimnaziale, 
iar pe de altă parte, elevilor nu li se permite să iasă din şcoală pentru a-şi procura 

ceva de mâncare de la magazin. De această situaţie profită agenţii economici 
prezenţi în şcoală, care comercializează produse dăunătoare pentru sănătatea 
elevilor, în condiţii ne-igienice şi la preţuri mari. 

- În multe instituţii elevilor nu le este asigurată asistenţa medicală. În unele şcoli 
este şi asistent medical, şi punct medical, dar medicamentele fie lipsesc, fie sunt 

insuficiente. În alte şcoli lipseşte fie punctul medical, fie asistentul medical, fie 
ambele. În multe cazuri asistentul medical nu respectă programul de lucru şi nu 
este pe loc atunci când elevii au nevoie, de aceea uneori profesorii sunt nevoiţi să 

ducă copiii direct la spital.  

- Începând cu ciclul gimnazial, elevii achită chiria pentru manuale. În cazul în care 

elevii nu-şi permit, taxa se plăteşte din asociaţia şcolii. La nivel gimnazial toţi elevii 
dispun de manuale, dar la nivel liceal acestea sunt insuficiente, elevii fiind nevoiţi 
să înveţe din conspecte sau să-şi procure manualele. Deşi o parte din cărţile 

închiriate sunt în stare bună, majoritatea sunt vechi, le lipsesc foi, imagini, fapt 
pentru care profesorii adesea învinuiesc elevii sau instituie taxe ilegale pentru 
„deteriorarea” cărţilor. 

- La unele discipline, cum ar fi educaţia civică, geografia, biologia, conţinutul 
manualelor nu corespunde cu curriculumul. În multe cazuri profesorii preiau 

informaţii din manuale de ediţie veche sau pentru clasele mai mari. 
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- Cu toate că în unele şcoli s-a renunţat la plata pentru Asociaţia părinţilor, în 

majoritatea instituţiilor de învăţământ părinţii contribuie la lucrări de reparaţie şi 
alte cheltuieli:  

o Fundaţia şcolii (între 10 şi 50-200 de lei pe an), folosiţi pentru decorarea 
coridoarelor, amenajarea şcolii;  

o Fondul clasei (lunar între 4 şi 7,5 lei; până la 100-150 lei pe an), folosiţi 

pentru curăţenia clasei, echipamente (căldare, teu), reparaţia clasei, caiete de 
teste, gazete de perete, multiplicarea unor materiale didactice. 

- Dacă în trecut banii erau colectaţi de către profesori, acum un părinte este ales 
pentru administrarea fondurilor asociaţiei. 

- Copiii, ai căror părinţi nu-şi permit să achite aceste plăţi, oficial sunt scutiţi, dar 

neoficial sunt arătaţi cu degetul, tachinaţi, umiliţi de alţi elevi, şi chiar presaţi de 
unii profesori. 

Recomandări: 

- Alocarea de către autorităţile locale a resurselor financiare necesare pentru dotarea 
şi renovarea şcolii şi a claselor, amenajarea sălii sportive şi a laboratoarelor de 

chimie, fizică, biologie şi informatică, procurarea mobilierului corespunzător cu 
vârsta şi numărul elevilor. Încurajarea parteneriatului public-privat în acest scop. 

- Monitorizarea condiţiei fizice şi dotării şcolii de către primar prin vizite în şcoală, 

discuţii cu elevii. 

- Asigurarea de către administraţia şcolii a respectării programului de către 

asistentul medical. Instruirea profesorilor să acorde primul ajutor medical în şcolile 
unde nu este asistent medical. 

- Luarea în considerare a cererilor elevilor care doresc să mănânce în cantină şi 

examinarea posibilităţilor de a-i alimenta în şcoală, inclusiv prin oferirea ajutorului 
din partea autorităţilor locale. 

 

3. CONŢINUTURILE EDUCAŢIEI 

- În mare parte, atunci când predau lecţia, profesorii urmează automat cele scrise în 

curriculum, fără a adapta informaţia la nevoile reale ale elevilor: cum să faci faţă 
emoţiilor şi trăirilor, specificul vârstei, pregătirea pentru carieră şi viaţa de familie, 
relaţiile cu ceilalţi, igiena personală, alimentaţia corectă etc. Subiectele 

importante pentru dezvoltarea copiilor sunt discutate, într-o măsură 
insuficientă, doar la orele de educaţie civică, etică, dirigenţie şi parţial la biologie.  

- Elevii nu percep sensul celor învăţate la lecţii, nu li se explică cum informaţiile 
predate sunt legate de viaţa lor reală, nu li se aduc exemple din realitatea lor. 
Disciplinele bazate pe lucrul practic, precum educaţia tehnologică, ajută elevii într-

o măsură mai mare să se pregătească pentru viaţă, să înţeleagă mai bine materia 
şi să se pregătească pentru ore. 

- Profesorii nu coordonează între ei sarcinile date elevilor, de aceea elevii primesc un 

volum mare de teme pentru acasă. Pregătirea temelor ia mult timp şi energie, este 
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un proces obositor, care nu le lasă copiilor timp pentru odihnă şi joacă, pentru 

viaţă personală, întâlniri şi comunicare cu prietenii. Din această cauză mulţi nu 
reuşesc să ţină pasul şi cedează, îşi pierd motivaţia să înveţe. Pe timp de iarnă, în 

unele şcoli lecţiile sunt scurtate până la 35 de minute. În legătură cu aceasta, elevii 
primesc mai mult lucru independent pe acasă, dar adesea nu înţeleg materialul. 
Totuşi, atunci când elevii spun că au de pregătit şi pentru alte obiecte, profesorii le 

răspund că obiectul lor este principal şi nu le pasă de alte obiecte. O parte din elevi 
simt că profesorii nu vor să înţeleagă problemele lor, nu-i cred când le spun că au 

avut de ajutat părinţii.  

- În unele şcoli au început să se desfăşoare activităţi privind drepturile copilului. 
În aceste instituţii se poate observa că elevii au devenit mai cointeresaţi de acest 

subiect, încearcă să nu-şi încalce drepturile unii altora.  

- În şcoli sunt organizate puţine activităţi extraşcolare care să ajute copiii să se 
relaxeze şi să-şi dezvolte capacităţile, interesele, să comunice cu semenii. 

Recomandări: 

- Asigurarea caracterului practic al celor predate în şcoală, accentuarea legăturii 

dintre curriculumul şcolar şi viaţa reală a copiilor. 

- Comunicarea între profesori în scopul coordonării sarcinilor pentru acasă date 
elevilor şi monitorizarea acestui proces de către administraţia şcolii. 

- Încurajarea profesorilor să comunice reprezentanţilor Ministerului Educaţiei 
responsabili de elaborarea şi adaptarea curriculumului despre dificultăţile din 

procesul educaţional întâmpinate atât de elevi, cât şi de profesori.  

- Integrarea drepturilor copilului în toate disciplinele predate în şcoală cu aplicarea 
lor practică, inclusiv revizuirea regulamentului instituţiei pentru asigurarea 

echilibrului între drepturi şi obligaţii. 

 

4. METODELE UTILIZATE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

- Majoritatea profesorilor au pregătirea necesară pentru obiectul pe care îl predau, 
dar există şi cazuri când profesorii predau obiecte pentru care nu au o 

pregătire specializată. De aceea, de multe ori, profesorilor le vine greu să explice 
definiţiile, iar elevii nu înţeleg tema. Adesea aceşti profesori înlocuiesc disciplinele 
pe care le consideră secundare cu lecţii la obiectul lor de bază. 

- Există cazuri când profesorii nu utilizează dotarea şi echipamentele existente în 
unele şcoli pentru că nu au pregătire specială şi nu ştiu cum să le folosească. 

- În toate şcolile există un număr mare de profesori pensionari. De cele mai multe 
ori aceştia folosesc un limbaj învechit, utilizează termeni depăşiţi, insistând să-i 
folosească şi elevii, care diferă de vocabularul din manualele noi. Metodele lor de 

predare sunt bazate pe reproducere („predau ca pe timpuri”), fără înţelegerea 
necesităţilor copiilor („pe vremea lor nu erau drepturi”), iar motivaţia de a răspunde 
necesităţilor elevilor este scăzută, sunt dezinteresaţi („mi-i totuna dacă o să 

înţelegeţi sau nu, eu am pensie”). Deşi există cazuri când profesorii pensionari îşi 
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îndeplinesc conştiincios munca şi predau bine, ei sunt departe de vârsta elevilor, 

nu îi înţeleg şi găsesc cu greu limbă comună. 

- Cel mai des metodele interactive de predare sunt folosite la disciplinele educaţia 

civică, istorie, la obiectele opţionale (etica, deprinderile de viaţă, orientarea 
profesională). 

- Atât în şcoală, cât şi la nivel de raion se organizează cursuri de instruire, seminare 

pentru profesori. În rezultat, unii profesori încearcă să aplice cele învăţate, să facă 
anumite schimbări („devin mai pozitivi, comunică mai calm”), iar alţii oricum nu-şi 

schimbă modul de predare, consideră că metodele violente de disciplinare sunt mai 
bune şi continuă la fel. Există şi profesori care refuză să meargă la instruiri pentru 
că se consideră bine pregătiţi şi nu au nevoie de aceasta, cu toate că elevii nu sunt 

mulţumiţi de comunicarea cu ei. 

- Adesea profesorii reţin elevii la lecţie după sunetul la pauză, afirmând că pauza 
este pentru ei, iar sunetul la clasă este pentru elevi. Ca urmare, elevii nu reuşesc 

să se recreeze, să se pregătească pentru ora următoare, nu-şi pot satisface 
necesităţile de bază, întârzie la alte lecţii, ceea ce provoacă conflicte cu alţi 

profesori.  

- De multe ori profesorii apelează la metode violente atunci când elevii spun că nu 
înţeleg tema sau răspund greşit: îi numesc urât, îi lovesc, atentează la proprietatea 

lor (le aruncă geanta), îi umilesc în faţa colegilor, utilizează pedepse (să facă 
curăţenie, note negative, micşorate sau fără să verifice tema).  

- Unii profesori nu sunt obiectivi în notarea elevilor: îi apreciază după cum au 
răspuns la începutul anului, îi discriminează după starea materială a familiei 
(haine bune – note bune). Cel mai des au de suferit elevii cu o reuşită mai slabă (cei 

mai buni nu sunt certaţi şi apreciaţi cu note negative). De asemenea, pentru a face 
elevii să frecventeze orele adăugătoare, unii profesori le micşorează notele. 

Recomandări: 

- Implicarea obligatorie a profesorilor în seminare de instruire la diverse teme, 
inclusiv utilizarea metodelor interactive, care permit implicarea tuturor elevilor în 

procesul educaţional. 

- Luarea măsurilor cu profesorii pensionari care nu sunt interesaţi şi nu doresc să 
schimbe modul de predare. 

 

5. LUAREA ÎN CONSIDERARE A OPINIEI COPILULUI ÎN PROCESUL DE EDUCAŢIE  

- Preferinţele elevilor sunt luate în considerare parţial la alegerea orelor opţionale: 
pe de o parte, unii profesori sunt supraîncărcaţi şi nu au timp pentru orele 
solicitate de elevi şi părinţi, pe de altă parte, profesorii care nu au ore presează 

elevii să scrie cerere pentru obiectul lor, promiţându-le note mari la obiectul de 
bază. 

- Deseori elevii care au note bune sunt impuşi să participe la olimpiade la mai 

multe discipline. De multe ori elevii nu reuşesc să se pregătească şi nici să 
participe fizic, deoarece olimpiadele la diferite obiecte sunt în aceeaşi zi. 
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- În unele şcoli unii profesori solicită opinia elevilor despre cum a decurs lecţia, ce au 

înţeles, ce le-a plăcut, iar alţi profesori refuză să ceară feedback-ul elevilor. Unii 
profesori le oferă elevilor posibilitatea să aleagă din mai multe variante modalitatea 

de desfăşurare a orelor.  

- În majoritatea instituţiilor de învăţământ organele de autoconducere ale elevilor 
(senatul liceului, consiliul şcolar, consiliul elevilor) sunt formale, există doar pe 

hârtie. Funcţiile lor nu sunt clare şi, atât membrii, cât şi ceilalţi elevi, nu ştiu exact 
cu ce trebuie să se ocupe un consiliu al elevilor. În unele şcoli există mai multe 

organe de acest fel care concurează între ele. Uneori membrii consiliului elevilor 
sau consiliului clasei sunt numiţi de către administraţia instituţiei de învăţământ 
sau profesori, chiar dacă elevii au alte preferinţe. Doar în cazuri singulare membrii 

consiliului elevilor sunt pregătiţi să activeze, dar, de cele mai multe ori, nu are cine 
să se ocupe de aceasta. Prin urmare, organele de autoconducere ale elevilor nu 
sunt implicate în luarea deciziilor importante pentru viaţa şcolară, nu au o 

influenţă reală, şi nu sunt luate în considerare. 

- Elevii simt că profesorii au mai multă încredere în elevii care se poartă frumos şi 

învaţă bine. Unii profesori implică elevii mai îndrăzneţi, mai descurcăreţi, cu 
rezultate bune la învăţătură în diverse activităţi educative şcolare şi extraşcolare, 
iar pe cei mai timizi şi din familii cu venituri reduse îi neglijează deoarece nu au 

timp să se ocupe de pregătirea lor. În unele cazuri profesorii au scenarii gata 
pregătite, iar în alte cazuri elevii vin cu ideile lor pentru organizarea unor activităţi 

în şcoală. 

Recomandări: 

- Încurajarea administraţiei şcolii să aibă o comunicare eficientă cu elevii, să-i 

asculte, să-i întrebe care sunt problemele lor, apoi să ia măsuri pentru a le 
soluţiona.  

- Instruirea profesorilor pentru a-i învăţa cum să implice toţi elevii în activităţi 

educative. 

- Stabilirea scopului, obiectivelor şi a funcţiilor organelor de autoconducere ale 

elevilor, pregătirea membrilor lor pentru a servi drept punte de legătură între elevi 
şi profesori. 

 

6. COMUNICAREA DINTRE ELEVI, PROFESORI ŞI PĂRINŢI  

- În şcoală sunt unii profesori cu care elevii pot discuta deschis, la orice teme, au 

relaţii de încredere. Aceştia fac tot posibilul ca să pregătească elevii atât la obiecte, 
cât şi pentru diferite situaţii din viaţă. 

- Există divergenţe şi tensiuni în relaţiile dintre elevi şi profesori. În majoritatea 

cazurilor acestea au loc în baza notării: unii profesori nu explică după ce criterii 
pun notele şi elevii simt că nu sunt apreciaţi corect.  

- De asemenea, comunicarea dintre elevi şi profesori depinde mult de dispoziţia 

profesorilor (dacă are probleme în familie sau s-a certat cu soţul – loveşte), de 
supraîncărcarea lor (sunt obosiţi), de relaţia profesorilor cu părinţii elevilor.  
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- De multe ori elevii care au opinie diferită şi se opun violenţei fizice şi verbale din 

partea profesorilor, primesc note mici.  

- În unele şcoli, reforma în învăţământ a dus la comasarea claselor, a şcolilor şi 

aceasta a creat dificultăţi în comunicarea dintre elevi cu alţi elevi şi cu profesorii, 
deoarece sunt mai mulţi elevi în clasă şi profesorilor le este greu să acorde atenţia 
necesară tuturor elevilor. 

- Unii profesori vorbesc despre respectarea drepturilor copilului, dar nu recunosc 
atunci când ei înşişi le încalcă: de multe ori înjosesc elevii, spunând despre ei 

cuvinte urâte, utilizează cuvinte vulgare, ofensatoare, aplică violenţa verbală şi 
fizică. 

- Deşi profesorii susţin că au aceeaşi atitudine faţă de toţi, adesea elevii se simt 

discriminaţi: există profesori care acordă mai multă atenţie elevilor cu capacităţi 
mai bune la carte, care le sunt rude sau provin din familii mai înstărite (sunt 
îmbrăcaţi mai bine, au mai multe accesorii, telefoane mobile mai la modă, mai 

performante). De obicei, elevii cu reuşita şcolară slabă au cele mai multe probleme 
în comunicarea cu profesorii, spre deosebire de elevii care învaţă bine. Elevii din 

sat care vin să-şi facă studiile în oraş sunt luaţi în derâdere, sunt discriminaţi atât 
de către elevii originari din oraş, cât şi de către profesori. 

- În general, relaţiile dintre elevi sunt bune. Uneori elevii din aceeaşi clasă sau din 

clase diferite se împart în grupuri de interese, care intră în conflicte, adesea 
violente. De regulă, elevii din clasele mai mari nu vorbesc cu cei mai mici, foarte 

des aplică violenţa asupra lor. 

- Adesea între părinţi şi profesori apar conflicte din cauza notării: părinţii doresc 
copiii lor să aibă note bune, dar ei nu cunosc capacităţile copilului, nu au timp să-l 

ajute, să-l susţină, le dau multe sarcini prin gospodărie.  

- În general, părinţii sunt satisfăcuţi de activitatea cercurilor pe interese pentru 
copii (desen, muzică). 

- Nu există o comunicare deschisă între copii, părinţi şi profesori. În majoritatea 
cazurilor părinţii nu ştiu despre conflictele dintre elevi şi profesori pentru că 

copiii nu le povestesc părinţilor de teamă să nu-şi agraveze situaţia. În unele 
cazuri, copiii le spun părinţilor despre conflictele cu profesorii sau cu alţi elevi, dar 
părinţii nu intervin, ca să nu facă mai rău sau îşi învinuiesc propriii copii de cele 

întâmplate. 

- În general, între elevi şi personalul şcolii se menţin relaţii satisfăcătoare, dar 

totuşi uneori apar conflicte. De cele mai multe ori personalul tehnic din şcoală nu 
ia elevii în serios, intră în conflicte cu elevii (îi fugăresc cu mătura). Sunt cazuri 
când personalul tehnic din şcoală este în stare de ebrietate (dereticătoarea, 

lemnarul). 

Recomandări: 

- Pregătirea profesorilor, psihologului şcolar pentru a ajuta elevii, a-i informa şi a 

lucra cu ei să se accepte unii pe alţii, cu toate diferenţele existente. 

- Pregătirea personalului tehnic pentru a comunica cu elevii şi monitorizarea 

activităţii lor de către administraţia şcolii. 
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Anexa 1. Dreptul la educaţie 

CONVENŢIA ONU CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI 

Art. 28. Dreptul la educaţie 

1. Statele părţi recunosc dreptul copilului la educaţiei în vederea asigurării exercitării acestui drept în mod 

progresiv şi pe baza egalităţii de şanse, în special: 

a. vor face învăţământul primar obligatoriu şi gratuit pentru toţi; 

b. vor încuraja diferite forme de învăţământ secundar, atât general cât şi profesional, le vor face 

deschise şi accesibile oricărui copil şi vor lua măsuri corespunzătoare, cum sunt instituirea gratuităţii 

învăţământului şi acordarea unui ajutor financiar în caz de nevoie; 

c. vor asigura tuturor accesul la învăţământ superior în funcţie de capacitatea fiecăruia, prin toate 

mijloacele adecvate; 

d. vor face deschise şi accesibile tuturor copiilor informarea şi orientarea şcolară şi profesională; 

e. vor lua măsuri pentru a încuraja frecventarea şcolii cu regularitate şi reducerea ratei de abandonare a 

şcolii; 

2. Statele părţi vor lua măsuri corespunzătoare pentru a asigura aplicarea disciplinei şcolare într-un mod 

compatibil cu demnitatea copilului ca fiinţă umană şi în conformitate cu prezenta Convenţie. 

3. Statele părţi vor promova şi încuraja cooperarea internaţională în domeniul educaţiei, mai ales cu scopul 

de a contribui la eliminarea ignoranţei şi analfabetismului în lume şi de a facilita accesul la cunoştinţe 

ştiinţifice şi tehnice şi la metodele de învăţământ moderne. În această privinţă se va ţine seama, în 

special, de nevoile ţărilor în curs de dezvoltare. 

 

Articolul 29. Scopul educaţiei 

1. Statele părţi sunt de acord că educaţia copilului trebuie să urmărească: 

a. dezvoltarea personalităţii copilului, a aptitudinilor şi a capacităţilor sale mentale şi fizice, la nivelul 

potenţialului maxim; 

b. dezvoltarea respectului pentru drepturile omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi pentru 

principiile consacrate în Carta Naţiunilor Unite; 

c. dezvoltarea  respectului  faţă de părinţi, faţă de identitatea, limba şi valorile sale culturale, precum şi 

faţă de valorile naţionale ale ţării în care trăieşte, ale ţării din care este originar şi ale civilizaţiilor 

diferite de a sa; 

d. pregătirea copilului pentru a-şi asuma responsabilităţile vieţii într-o societate liberă, în spiritul 

înţelegerii, păcii, toleranţei, egalităţii între sexe şi prieteniei între toate popoarele şi grupurile etnice, 

naţionale şi religioase şi persoanele de origine autohtonă; 

e. dezvoltarea respectului faţă de mediul natural. 

2. Nici o dispoziţie din prezentul articol sau din art. 28 nu va fi interpretată într-o manieră care ar aduce 

atingere libertăţii persoanelor fizice sau juridice de a crea şi dirija instituţii de învăţământ, cu condiţia ca 

principiile enunţate în paragraful 1 al prezentului articol să fie respectate şi ca educaţia dată în aceste 

instituţii să fie conformă normelor minimale pe care statul le prescrie. 

 

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA PRIVIND DREPTURILE COPILULUI  

Articolul 10. Dreptul la învăţătură 

(1) Fiecare copil are dreptul la instruire gratuită în limba de stat sau în altă limbă în şcoli 

de cultură generală, la continuarea studiilor în şcoli tehnico-profesionale, licee, colegii, instituţii de 

învățământ superior, în conformitate cu legislaţia. 

(2) Copiii cu handicap fizic sau mental au dreptul la instruire în şcoli speciale care funcţionează 

în conformitate cu regulamentele respective. 

(3) Copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijire părintească au dreptul la instruire şi la întreţinere gratuite în 

toate instituţiile de învăţământ. 
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Anexa 2 

INDICATORI DE MONITORIZARE A ARTICOLELOR 28 ŞI 29 ALE  

CONVENŢIEI ONU CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI 

NR. 
INDICATORI  

Articolul 28. Educaţia 

METODA DE 

COLECTARE A 

INFORMAŢIEI 

SURSA DE COLECTARE A 

INFORMAŢIEI  

1.  Numărul de copii de vârstă şcolară (6/7 - 15/16 ani) 

care frecventează şcoala din numărul total de copii 

din localitate. 

Interviul  Directorul şcolii, directorul 

adjunct pentru educaţie, 

primăria  

2.  Informaţii calitative despre condiţiile fizice în care 

se desfăşoară procesul de educaţie în şcoală 

(căldură, lumină, apă, WC, curăţenie, mobilier 

corespunzător cu vârsta şi dezvoltarea elevilor). 

Observaţia  Clasa, alte cabinete din 

şcoală 

3.  Informaţii calitative despre dotarea şcolii cu 

laboratoare echipate pentru orele de chimie, fizică, 

biologie; starea şi dotarea sălii sportive. 

Observaţia Şcoala  

4.  Disponibilitatea manualelor şcolare pentru fiecare 

elev la toate disciplinele şcolare. 

Observaţia, 

discuţii 

Colegii de clasă, elevii din 

alte clase (ciclul primar, 

gimnazial, liceal), 

bibliotecara 

5.  Existenţa profesorilor pregătiţi pentru fiecare 

disciplină şcolară  

Observaţia Şcoala 

6.  Informaţie despre luarea în considerare a opiniei 

copilului în procesul de educaţie (alegerea orelor 

opţionale, participarea la olimpiade, conţinuturile şi 

metodele de instruire, organizarea educaţiei etc.) 

Observaţia, 

discuţii 

La lecţii, elevii din alte 

clase 

7.  Informaţii calitative despre utilizarea metodelor 

interactive în procesul educaţional. 

Observaţia, 

discuţii 

La lecţii, elevii din alte 

clase 

8.  Numărul de copii care beneficiază de ajutor social 

pentru a frecventa şcoala. 

Interviul Directorul şcolii, directorul 

adjunct pentru educaţie, 

primăria, asistentul social 

9.  Informaţii despre plăţile solicitate de la părinţii şi 

copii şi în ce scop. 

Observaţia  Părinţii/tutorele, elevii din 

alte clase 

NR. 
INDICATORI  

Articolul 29. Scopul educaţiei şi al şcolii 

METODA DE 

COLECTARE A 

INFORMAŢIEI 

SURSA DE COLECTARE A 

INFORMAŢIEI  

1.  Informaţii calitative despre conţinuturile educaţiei: 

modul în care curriculumul şcolar contribuie la 

dezvoltarea personală şi socială a copilului, 

cunoştinţele acumulate sunt utile pentru a îmbrăţişa 

o meserie, a întemeia o familie sănătoasă etc. 

Observaţia, 

discuţiile 

Colegii de clasă, elevi din 

alte clase, absolvenţi ai 

şcolii voastre 

2.  Gradul de satisfacţie a părinţilor şi copiilor în 

legătură cu felul în care educaţia contribuie la 

dezvoltarea capacităţilor copilului, îl pregăteşte să 

facă faţă provocărilor zilnice, să relaţioneze cu 

semenii şi cu adulţii. 

Observaţia, 

discuţiile 

Părinţii, colegii de clasă, 

elevii din alte clase, 

absolvenţii şcolii în care 

învăţaţi 

3.  Informaţii despre comunicarea şi relaţiile elevi, 

elevi şi profesori elevi şi alţi adulţi din cadrul şcolii 

(soră medicală, bucătari, dereticătoare, paznic etc.) 

Observaţia, 

discuţii 

Colegi de clasă, elevi din 

alte clase 

 


