
 

 

 

RAPORT 

PRIVIND RESPECTAREA DREPTULUI LA EDUCAŢIE A COPIILOR DIN  

RAIONUL ORHEI 

 

INTRODUCERE 

Acest raport este rezultatul unui proces de monitorizare desfăşurat pe parcursul a 8 
luni (septembrie 2011 – aprilie 2012) de 27 de copii cu vârste cuprinse între 12 şi 15 

ani, membri ai 9 Grupuri de Lucru pentru Drepturile Copilului (GLDC) din 6 localităţi 
ale raionului Orhei: com. Bieşti, s. Ciocîlteni, s. Dişcova, or. Orhei, com. Puţintei, s. 
Susleni. 

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 

Orhei şi cu suportul Reprezentanţei UNICEF în Moldova şi Fundaţiei OAK. 
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1. ACCESUL LA STUDII 

- Majoritatea copiilor au posibilitatea să frecventeze şcoala. Totuşi, pentru unii 
copii şcoala nu este accesibilă: 

o Copiii din familii cu venituri mici nu-şi pot permite să vină la şcoală 
fiindcă părinţii nu-şi permit să achite taxele cerute de şcoală, cu toate că 
învăţământul este gratuit şi obligatoriu, până în clasa a 9-a; 

o Adesea copiii din familii cu venituri reduse, de altă religie sau etnie, 
în special de etnie roma, nu frecventează şcoala deoarece profesorii şi 

alţi elevi îi discriminează, îi tachinează, îi umilesc, îşi bat joc de ei (copiii 
se uită la ei cu dispreţ deoarece au haine sărăcăcioase, demodate);  

o În unele cazuri copiii cu dizabilităţi nu frecventează şcoala deoarece ea 

este pregătită să primească copiii sănătoşi, nu şi pe cei cu dizabilităţi 
fizice sau mentale: nu este echipată pentru necesităţile lor, nu are 
materiale didactice adaptate, nu există programe pentru copii cu diferite 

dizabilităţi, profesorii nu sunt specializaţi şi, prin urmare, li se acordă 
puţină atenţie; 

o Copiii, ai căror părinţi nu se implică în educaţia şi dezvoltarea 
capacităţilor copilului lor, întâmpină dificultăţi în frecventarea şcolii, 
deoarece nu sunt pregătiţi şi nu fac faţă cerinţelor şcolii, nu are cine să-i 

susţină. 

o În unele cazuri copiii din familii cu venituri reduse, de etnie roma sunt 

forţaţi să muncească pentru a aduce venit în familie, a se putea 
întreţine. Din acest motiv mulţi dintre ei vin rar sau deloc la şcoală. 
Există cazuri când aceşti copii învaţă în clase mai mici decât copiii de 

vârsta lor, deoarece părinţii nu le-au permis să meargă la şcoală la 
timpul respectiv, din diverse motive: nu au avut posibilităţi materiale, i-
au neglijat sau i-au trimis la muncă.  

- Şcoala este accesibilă pentru toţi elevii, dar nu atât de gratuită, pe cât se 
menţionează în lege. În toate şcolile sunt colectaţi bani pentru:  

o reparaţia clasei /şcolii (de la 20 până la 70 de lei pe an; în unele cazuri – 
câte 500 lei pentru reparaţia capitală a clasei, 200 lei pentru reparaţia 
şcolii; pentru instalarea geamurilor noi – câte 250 lei fiecare elev); 

o fondul clasei – pentru a procura cretă, burete, ceainic, căldare, mătură 
(de la 5 lei pe lună până la 50 de lei pe an); 

o curăţenie în clasă, începând cu ciclul gimnazial (până la 10 lei lunar); 

o asociaţia şcolară / fundaţia şcolii (40 lei pe lună); 

o studierea în clasele francofone (de la 15 lei pe lună; de la 100 până la 400 

lei pe an); 

o multiplicarea fişelor de lucru, testelor de evaluare; 

o ajutarea colegilor în caz de accidente, evenimente; 

o achitarea daunelor pentru lucrurile deteriorate de elevi. 
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- Deşi se colectează bani, starea fizică a şcolii nu întotdeauna corespunde cu 

ceea ce se achită şi li se promite părinţilor şi elevilor. 

- Banii alocaţi de primărie pentru alimentarea copiilor din ciclul primar nu sunt 

suficienţi pentru o alimentaţie sănătoasă, de aceea în unele şcoli părinţii 
achită suplimentar câte 30-40 lei. 

- În unele cazuri profesorii fac aluzii pentru a primi cadouri cu diferite ocazii 

sau cer bani de la elevi pentru a le pune note mai mari, pentru a-i promova în 
altă clasă sau pentru a-i ajuta la examen. 

- Plăţile solicitate de la părinţi sunt mari şi reprezintă un obstacol serios 
pentru unii copii în frecventarea şcolii. Elevii care nu plătesc pentru reparaţie, 
multiplicarea testelor, nu achită taxele lunare/anuale pentru fundaţia 

clasei/şcolii, sunt adesea umiliţi, înjosiţi de alţi elevi, unii profesorii strigă la ei, 
îi iau în derâdere. Ca urmare, aceşti copii nu doresc să vină la şcoală.  

Recomandări: 

- Asigurarea învăţământului gratuit şi a unei şcoli accesibile pentru fiecare copil, 
aşa cum prevede legea, prin interzicerea oricăror taxe solicitate de şcoală. 

- Crearea condiţiilor fizice adaptate la necesităţile copiilor cu dizabilităţi. 

- Adaptarea curriculumului, elaborarea unor programe speciale pentru copiii cu 
diferite capacităţi, aşa încât profesorii să poată lucra cu copii cu capacităţi 

diferite. 

- Implicarea asistenţilor sociali în susţinerea familiilor vulnerabile sau aflate în 

dificultate pentru a asigura şcolarizarea copiilor. 

 

2. CONDIŢIILE FIZICE ŞI DOTAREA ŞCOLII 

- În unele şcoli, temperatura în clase nu este potrivită pentru desfăşurarea 
orelor din cauza că administraţia şcolii face economii, dând căldura la minim. 
Pentru a rezista frigului din clase, copiii sunt nevoiţi să stea la ore îmbrăcaţi cu 

haine groase, căciuli. În plus, pe timp de iarnă, durata orelor este redusă, iar 
materialul omis nu este recuperat, ci dat elevilor pentru lucru independent. 

- În majoritatea şcolilor nu sunt condiţii pentru spălat mâinile: apa este mereu 
rece, lipsesc robinete, săpun, uscător. WC-ul pentru elevi este amplasat afară, 
pe când cel pentru profesori de obicei este în interior. În consecinţă elevii 

întârzie la ore, sănătatea lor este afectată, iar siguranţa este în pericol din 
cauza conflictelor violente care apar (certuri, bătăi, copiii mai mari abuzează de 

cei mai mici). 

- Deşi situaţia este mai bună în şcolile care au beneficiat de proiecte, totuşi în 
multe şcoli mobilierul este vechi şi nu corespunde vârstei elevilor: elevii 

claselor 10-11 stau gârboviţi în bănci pentru copii de vârste mici, scaunele sunt 
învechite, rupte, băncile scârţâie şi elevii nu se pot concentra la lecţie. În unele 
şcoli, din cauza numărului mare de elevi în clase, aceştia sunt nevoiţi să stea 

câte 3 în bancă. 
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- Laboratoare de chimie, fizică şi biologie există aproape în toate şcolile. Ele nu 

sunt dotate cu echipamentele necesare pentru experimente, materialele sunt 
învechite şi nu sunt destule pentru fiecare elev. De cele mai multe ori acolo se 

desfăşoară numai lucrările de laborator. Profesorii sunt nevoiţi să predea lecţia 
neavând echipament necesar, iar ca urmare elevii nu înţeleg tema, partea 
practică a lecţiei nu este desfăşurată. 

- Doar în unele şcoli sala sportivă este renovată şi dotată adecvat. În majoritatea 
însă, ea este foarte friguroasă, neîncăpătoare şi fără echipament. De multe ori 

ora de educaţie fizică se desfăşoară în clasă, jucând şah sau dame sau, când 
este cald – afară, în parc, unde profesorul nu poate supraveghea spaţiul şi prin 
urmare adesea se întâmplă cazuri de hărţuire sexuală din partea trecătorilor. 

- Există şcoli în care cabinetul de informatică este dotat cu calculatoare 
conectate la internet, accesibile pentru toţi elevii. În majoritatea şcolilor însă, 
acestea sunt insuficiente, fără acces la internet, iar elevii stau câte 2-3 la un 

calculator. În unele şcoli internetul este accesibil doar pentru director sau 
profesorul de informatică. 

- În unele şcoli există cantină pentru alimentarea elevilor din ciclul liceal şi 
gimnazial, iar în altele – nu. Alimentarea este cu plată pentru elevii din ciclul 
gimnazial şi cel liceal, cu excepţia copiilor din familii cu venituri reduse. Unele 

cantine sunt mici, doar pentru clasele primare, în altele cantina este şi sala de 
festivităţi. 

- În liceele oraşului Orhei există punct medical, însă asistentele medicale sunt 
una la două instituţii, în timp ce unele licee nu au deloc punct medical. În 
unele şcoli unde există punct medical, copiii nu se adresează asistentului 

medical pentru că acesta fie nu este prietenos cu copiii, fie nu poate fi găsit la 
locul de muncă. 

- În unele şcoli clasele sunt insuficient iluminate, iar condiţiile sanitare lasă de 

dorit (miroase a mucegai, podeaua putredă, linoleum deteriorat). 

- Manualele se distribuie gratuit pentru elevii din ciclul primar.  

- Elevii care nu pot achita manualele uneori sunt scutiţi de această taxă, iar 
alteori li se permite să înveţe din ele, dar oricum trebuie să le achite până la 
sfârşitul anului. Există şi cazuri când copiilor nu li se dau manuale dacă nu 

achită taxa, în special la sate. Sunt familii care nu-şi pot permite să achite taxa 
pentru manuale şi copiii învaţă fără manuale. Primăria nu oferă ajutor în 

asemenea cazuri.  

- De multe ori elevilor din ciclul gimnazial nu le ajung manuale pentru toate 
disciplinele (geografie, religie, civică). În acest caz, manuale se distribuie după 

locul de trai (un manual pentru mai mulţi copii care locuiesc alături). 

- Adesea manualele primite sunt mai vechi de 5 ani, în stare proastă (rupte, 
decupate, fără foi), ceea ce afectează procesul de învăţare.  

- Uneori temele din curriculum nu coincid cu temele din manuale şi elevii 
sunt nevoiţi să conspecteze sau să caute materiale adăugătoare de sine 

stătător, în special la civică, biologie, informatică, istorie, chimie, limba rusă. 



5 

- În unele cazuri profesorii cer elevilor să cumpere cărţi pentru lectură, teste, 

caiete de lucru, pe care uneori nici nu le folosesc, iar cei care nu doresc să le 
cumpere, sunt hărţuiţi, tachinaţi.  

Recomandări: 

- Mărirea sumelor alocate din fondurile bugetare, necesare pentru lucrările de 
renovare a şcolii, dotarea laboratoarelor şcolare cu echipamente şi materiale 

suficiente pentru fiecare elev, curăţenie din fondurile primăriei.  

- Dezvoltarea capacităţilor profesorilor şi a elevilor de a scrie proiecte, a colecta 

fonduri pentru procurarea mobilei, echipamentelor, calculatoarelor.  

- Revizuirea criteriilor de acordare a ajutorului social, aşa încât familiile care nu 
pot achita taxa de închiriere a manualelor, să beneficieze de susţinere. 

- Elaborarea manualelor conform curriculumului şi publicarea lor într-un număr 
suficient, aşa încât toţi elevii care doresc să procurare manuale noi, să aibă 
această posibilitate. 

- Asigurarea procurării benevole de către elevi a materialelor didactice 
suplimentare şi monitorizarea folosirii acestora în cadrul orelor. 

 

3. OPINIA COPILULUI ÎN CADRUL ŞCOLII 

- Copiii aleg singuri instituţia de învăţământ, profilul şi clasa în care doresc să 

studieze, uneori intervenind şi părinţii.  

- Opiniile şi interesele, dorinţele şi capacităţile copiilor nu tot timpul sunt luate 

în considerare. Opiniile elevilor sunt luate în considerare în chestiuni mai 
puţin importante, de exemplu repartizarea sarcinilor în clasă, organizarea 
excursiilor. În ce priveşte subiectele mai importante pentru elevi, precum 

conţinuturile, calitatea predării, ei sunt întrebaţi doar formal, iar opinia lor nu 
se ia în considerare.  

- Unii profesori predau strict conform curriculumului şi nu sunt interesaţi de 

opinia elevilor referitor la conţinutul şi desfăşurarea lecţiei: dacă au înţeles 
tema, dacă le place, dacă s-au simţit bine în cadrul lecţiei, le dau multe teste de 
evaluare. 

- Elevii simt că profesorii nu iau în considerare opinia lor şi cer prea mult de la 
ei, fără să ţină cont de dorinţele şi aptitudinile individuale ale elevilor de a 

studia aprofundat o disciplină sau alta. Toţi elevii sunt obligaţi să studieze 
aceleaşi discipline în egală măsură, pentru că aşa prevede curriculumul. 

- Puţini profesori încurajează elevii neîncrezători în sine să-şi exprime liber 
opinia. Majoritatea însă fac să sufere elevii care au altă opinie, îşi arată 
nemulţumirile sau contrazic profesorii: îi tachinează, îi ignoră, îi ameninţă, le 

pun întrebări grele sau le scad nota. Unii profesori iau în derâdere unele opinii 
ale elevilor, ironizează pe seama lor. 

- Deseori, elevii care au note mari la anumite discipline şcolare sunt obligaţi să 

participe la olimpiade, ceea ce adesea provoacă conflicte cu profesorii. În plus, 
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de multe ori olimpiadele la diferite obiecte sunt în aceeaşi zi, iar copiii fizic nu 

reuşesc să participe, sunt suprasolicitaţi şi stresaţi. 

- În multe cazuri, în cadrul lecţiilor profesorii lucrează mai mult cu elevii care 

urmează să participe la olimpiadă, pentru a-i pregăti, în timp ce ceilalţi elevi 
„lucrează independent”. 

- Există şcoli în care elevilor li se respectă dreptul de a-şi determina obiectul 

opţional la care doresc să participe, scriind o cerere. Dar foarte frecvent orele 
opţionale sunt impuse de către profesori (de exemplu, religia) fie sub 

ameninţarea notelor rele la semestru la obiectul de bază, fie prin includerea 
elevilor în lista doritorilor fără a-i consulta, indiferent de preferinţele lor. Din 
această cauză orele opţionale devin o sursă permanentă de conflicte dintre elevi 

şi profesori (note scăzute, certuri, reţinerea după ore, invitarea părinţilor la 
şcoală).  

- În unele cazuri profesorii compensează la orele opţionale ceea ce nu reuşesc 

să facă la orele de bază. 

- În unele şcoli elevilor li se oferă posibilitatea să participe gratuit la diferite 

activităţi extraşcolare, secţii sportive, cercuri pe interese, cursuri opţionale de 
orientare profesională (mâini dibace, croşetare, dans, scout, cursuri auto), pe 
care şi le aleg de sine stătător. Copiii sunt implicaţi în diferite activităţi 

educaţionale indiferent de statutul social.  

- Deşi Consiliul elevilor există în toate şcolile, din el fac parte doar 

reprezentanţii claselor gimnaziale şi liceale. Funcţionarea lui este instabilă, iar 
membrii se întrunesc doar cu anumite ocazii, de exemplu organizarea zilei 
profesorilor. Elevii nu au informaţie despre activitatea Consiliului elevilor din 

şcoala lor.  

- Elevii din clasele primare nu sunt reprezentaţi în nici un organ şcolar de 
autoconducere. 

Recomandări: 

- Introducerea la nivel de administraţie a şcolii a unei proceduri/mecanism de 

consultare permanentă a opiniei elevilor privitor la conţinutul obiectelor şi 
calitatea predării lor. 

- Încurajarea profesorilor să ceară în permanenţă opinia elevilor despre lecţiile 

predate pentru a învăţa împreună cu elevii să analizeze lecţiile şi să 
îmbunătăţească desfăşurarea lor.  

- Asigurarea luării în considerare a opiniei copilului la alegerea orelor opţionale. 

- Crearea Consiliilor elevilor reprezentative pentru elevii de toate vârstele, 
inclusiv pentru clasele primare. 

- Organizarea activităţii Consiliului elevilor într-un mod transparent, prin 
informarea tuturor elevilor despre activităţile sale. 
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4. ROLUL CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

- Unii elevi consideră că multe cunoştinţe acumulate la şcoală sunt inutile în 
prezent şi nu vor fi utilizate nici pe viitor, deoarece nu-i ajută să se respecte pe 

sine şi pe alţii, să se descurce în diferite situaţii de viaţă, să se integreze în 
societate şi să obţină o profesie, să devină adulţi activi şi responsabili. Elevii 
spun că nu înţeleg care este sensul curriculumului, iar profesorii nu le explică 

cum cunoştinţele predate le sunt utile în viaţă. Elevii şi-ar dori ca programul să 
pună în discuţie subiecte legate de problemele din viaţa reală a adolescenţilor şi 

copiilor: conflictele, comunicarea cu semenii şi adulţii, educaţia sexuală, 
comportamentul în societate, formarea unei familii. 

- Unii profesori fac tot posibilul ca să pregătească elevii atât la obiect, cât şi 

pentru viaţa de adult (mod de viaţă sănătos, familie). Aceasta se întâmplă mai 
mult la obiecte precum educaţia civică, etica, educaţia tehnologică, unde se 
discută despre pregătirea pentru profesie, familie etc.  

- De cele mai multe ori teoria predată nu este echilibrată, nu este combinată 
cu exemple din practică (prea multă teorie şi puţină folositoare în viaţa de zi cu 

zi, curriculumul se bazează mai mult pe învăţat, nu cum să te descurci în 
viaţă).  

- Elevii consideră că programul şcolar este prea încărcat, conţinuturile sunt 

foarte greu de însuşit, iar pregătirea pentru lecţii le ocupă foarte mult timp (3-5 
ore). Din această cauză ei vin târziu de la lecţii, obosesc, au puţin timp liber 

pentru odihnă, joacă, relaxare, alimentare regulată şi sănătoasă. 

- Orarul lecţiilor nu este elaborat conform rezistenţei fizice, emoţionale, psihice 
şi morale a elevilor. El este foarte încărcat şi ne-echilibrat, din care cauză elevii 

nu reuşesc să se pregătească pentru toate disciplinele. Elevii simt că orarul 
este aranjat aşa încât profesorilor să le fie comod să-şi facă lucrul şi nu 
corespunde cu necesităţile copilului: orele uşoare la începutul săptămânii, orele 

grele la sfârşit; disciplinele simple într-o zi, cele mai grele în altă zi; lecţiile de 
educaţie fizică primele, după care elevii sunt nevoiţi să meargă la alte lecţii 

transpiraţi, obosiţi. De asemenea, orarul este instabil, ceea ce face dificilă 
planificarea timpului pentru elevii care doresc să frecventeze cercuri de muzică, 
dans etc.  

- În multe cazuri părinţii nu sunt pregătiţi să-şi ajute copiii la pregătirea 
temelor pentru că ei nu au învăţat temele date când erau elevi, sunt multe 

exerciţii grele, formule, programul se schimbă, se adaugă mai multe sarcini. 

- Elevii sunt informaţi despre drepturile copilului la deprinderi de viaţă şi 
educaţia civică în cadrul unei singure teme pe an, sau deloc. În opinia elevilor, 

curriculumul la educaţia civică include prea multe teme ce ţin de politică, 
organizarea statului, care sunt neinteresante pentru ei. 

Recomandări: 

- Revizuirea curriculumului şcolar şi adaptarea lui la necesităţile, interesele, 
problemele şi capacităţile copilului. 
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- Aranjarea lecţiilor în orar aşa încât acesta să corespundă cu posibilităţile şi 

rezistenţa copiilor, să nu dăuneze sănătăţii lor, iar opinia elevilor să fie luată în 
considerare la elaborarea acestuia. 

- Includerea drepturilor copilului în toate disciplinele din curriculumul şcolar şi 
pregătirea elevilor pentru a se descurca în viaţa de zi cu zi. 

 

5. METODELE DE PREDARE UTILIZATE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

- În multe şcoli lipsesc profesori pregătiţi pentru anumite discipline. Deseori 

unul şi acelaşi profesor predă câteva obiecte care nu au nimic în comun, la 
clasele primare şi la cele gimnaziale, nefiind specializat pentru fiecare domeniu 
(de exemplu, matematica şi istoria, educaţia tehnologică şi fizica). În 

consecinţă, aceşti profesori nu pot explica temele pe înţelesul elevilor. 

- De cele mai multe ori atunci când un profesor lipseşte o perioadă mai lungă de 
timp (de exemplu, 1-2 luni din motiv de boală) sau atunci când 2-3 profesori 

sunt bolnavi concomitent, orele sunt înlocuite de profesori specializaţi în 
altă disciplină sau nu sunt înlocuite deloc. Când revin la serviciu, profesorii 

vor să recupereze 2-3 teme la o lecţie, ceea ce este dificil pentru elevi. 

- În unele sate nu sunt suficiente cadre didactice, iar din cauza vremii sau din 
alte motive profesorii care vin din alte sate nu se prezintă la ore sau întârzie. 

- Deşi cabinetele nu sunt dotate cu echipament necesar, unii profesori folosesc 
metode interactive (lucrul în grup, jocuri), aplică diferite experimente pentru a 

putea explica mai bine materialul. Majoritatea profesorilor totuşi, în special 
cei care sunt pensionari, utilizează metode de predare bazate pe citire şi 
reproducere, folosesc cuvinte şi termeni învechiţi, adesea spun că sunt obosiţi. 

- De obicei metodele interactive sunt utilizate la orele deschise, profesorii 
folosesc prezentări power-point şi slide-show, în prezenţa asistenţilor, a 
părinţilor. Cu aceste ocazii, profesorii aleg teme mai uşoare, nu conform 

curriculumului, pe când la lecţiile obişnuite elevii primesc prea multă 
informaţie pe care nu reuşesc să o înţeleagă şi să o proceseze.  

- De multe ori elevilor le este greu să înţeleagă temele, deoarece profesorii pun 
elevii să citească sau nu explică pe înţelesul lor. Unii profesori fac acest lucru 
intenţionat, pentru a atrage elevii la ore adăugătoare contra plată. 

- Unii profesori predau într-un mod care dezvoltă capacităţile şi personalitatea 
copiilor, iar alţii predau într-un mod agresiv şi aplică violenţa verbală şi 

fizică asupra copiilor. Adesea atunci când elevii nu înţeleg ceva sau nu sunt 
atenţi la lecţii, profesorii strigă şi aplică forţa, în loc să explice pe înţelesul 
lor. Elevii doresc ca profesorii să folosească metode de educaţie care să-i facă să 

se simtă liber, confortabil şi să nu dăuneze stării lor psihologice şi fizice. 

- Atunci când elevii au un comportament care contravine regulilor, unii 
profesori aplică pedeapsă asupra lor: violenţa fizică şi emoţională (stau toată 

lecţia în picioare, cu mâinile ridicate în sus şi cu geanta în mână, reţin elevii 
după ore), munca fizică (să facă curăţenie). 
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- Deseori profesorii pun note negative sau de trecere elevilor care au capacităţi 

reduse şi rezultate scăzute fără a-i mai întreba (a le da o a doua şansă). Aceasta 
îi împiedică pe copii să-şi continue studiile pentru a căpăta o meserie, a se 

angaja la serviciu şi îi determină să lucreze în câmp. 

- Deseori profesorii dau mai multe probe de evaluare în aceeaşi zi, ceea ce este 
obositor, elevii sunt stresaţi, nu se pot concentra. 

- În curriculum sunt teme pe care nici profesorii nu le înţeleg, deci nu le pot 
preda, în special în cazul profesorilor care s-au recalificat în altă disciplină. 

- Unii profesorii vin nepregătiţi la ore, motiv pentru care pun elevii să citească 
singuri. 

- Unii profesori nu rezervă timp în cadrul orei pentru adresarea întrebărilor 

referitor la temă, motivând că întrebările sunt stupide, elevii întrerup lecţia, 
sunt mulţi în clasă sau nu au timp, lecţiile şi aşa fiind scurte. 

Recomandări: 

- Instruirea profesorilor, aşa încât să fie pregătiţi pentru a putea aplica metode 
interactive la toate disciplinele.  

- Implicarea profesorilor în proiecte pentru a putea să vadă cum aceste metode 
pot fi aplicate, să le exerseze, să facă schimb de experienţă cu alţi profesori. 

- Încurajarea administraţiei şcolii să monitorizeze mai frecvent utilizarea 

metodelor interactive. 

- Organizarea cursurilor de psihologie pentru ca profesorii să poată comunica 

mai liber, calm şi eficient cu elevii. 

 

6. RELAŢIILE DINTRE ELEVI, PROFESORI, PĂRINŢI ŞI PERSONALUL ŞCOLII 

- În şcoală există cel puţin un profesor care comunică cu elevii de la egal la 
egal, care este aproape de copii, căruia i se pot adresa cu o întrebare care îi 
deranjează, cu care pot vorbi despre teme care nu sunt legate de lecţii. 

- Majoritatea elevilor nu se simt confortabil în atmosfera şcolii deoarece sunt 
presaţi de profesori şi alţi elevi, sunt marginalizaţi, sunt trataţi prin prisma 

felului în care au învăţat şi s-au purtat părinţii, fraţii lor mai mari.  

- În unele şcoli sunt profesori care aplică violenţa asupra elevilor, iar elevii iau 
exemplu şi aplică violenţa în relaţiile lor cu semenii. Elevilor le este greu să 

găsească limbă comună cu profesorii şi părinţii, deoarece aceştia nu pot 
comunica asertiv cu ei. 

- Conflictele şi dificultăţile în comunicarea dintre profesori şi elevi apar din 
diverse motive: 

o Uneori profesorii lucrează cu un grup de elevi aleşi, care învaţă mai 

bine şi le atrag atenţie doar lor, le dau materiale suplimentare etc. De 
asemenea, atunci când explică temele, profesorii se orientează după 2-3 
elevi care prind mai bine, şi consideră că toţi trebuie să înţeleagă 

materialul („Am explicat la toţi totuna, de ce unii înţeleg, iar alţii – nu?”). 
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o Profesorii nu ajută elevii să rezolve conflictele, să se împrietenească, să 

aplaneze concurenţa care apare de exemplu, atunci când se unesc 
clasele. În multe cazuri profesorii înşişi sunt cei care provoacă 

conflicte între elevi, arătându-şi simpatia sau antipatia personală faţă 
de anumiţi elevi din clasă. 

o Elevii simt că sunt trataţi, judecaţi, apreciaţi de către unii profesori nu 

după învăţătură, ci după prima impresie, comportamentul de la alte 
discipline sau bunăstarea familiei (statut, reputaţie, serviciu, dacă le pot 

oferi careva servicii, beneficii, cadouri). De aceea copiii din familii cu 
venituri reduse nu pot să-şi dezvolte capacităţile, calităţile, talentele şi 
personalitatea. 

o De multe ori profesorii nu motivează notele pe care le pun, iar dacă 
elevii cer explicaţii, profesorii strigă, îi înjosesc, umilesc. Există cazuri 
când elevii se pregătesc pentru lecţii, dar nu sunt notaţi; în schimb, dacă 

sunt întrebaţi atunci când nu sunt pregătiţi, li se pun note negative. 

o Elevii nu pot vorbi cu profesorii de la egal la egal din cauza unor 

comportamente şi atitudini ale profesorilor: ei le spun elevilor cum 
trebuie să se comporte, însă ei înşişi nu se comportă conform regulilor; 
nu acceptă ideea că şi ei pot să nu cunoască ceva; nu recunosc atunci 

când greşesc; nu păstrează confidenţialitatea, transmit informaţia între ei, 
apoi o folosesc împotriva elevilor. 

- Părinţii nu sunt informaţi despre felul în care profesorii predau lecţiile. Copiii 
care sunt trataţi umilitor, înjosiţi de către profesori nu le spun părinţilor despre 
aceasta, deoarece sunt ameninţaţi cu note mici.  

- Unii părinţi sunt nemulţumiţi de faptul că profesorii nu îndeamnă copiii să-şi 
exprime liber opiniile, iar copiilor lor le este frică să se exprime. 

- Între elevi şi personalul şcolii (dereticătoare, bucătari, asistent medical etc.) 

se menţin relaţii favorabile, dar uneori mai apar şi mici conflicte din cauza 
curăţeniei, ordinii, disciplinei.  

Recomandări: 

- Pregătirea profesorilor să comunice în mod egal cu toţi elevii şi să-i trateze cu 
respect. 

- Dezvoltarea capacităţilor copiilor, dar şi a adulţilor, de a comunica non-violent. 
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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 curricula şcolară 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 

 


