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CUVÂNT INAINTE 

Raportul de cercetare Împreună pentru o școală prietenoasă. Abordare 
participativă în căutarea mijloacelor de ameliorare a mediului școlar 
completează povestea proiectului Școala DA!. Copiii care au generat această 
poveste sunt autorii morali ai ideii de proiect adaptată nevoilor și propunerilor a 
ceea ce ghidurile de finanțare denumesc rece: „grup țintă”. Conceptul de școală 
prietenoasă le aparține pentru că beneficiarii proiectelor noastre solicită acest 
„prietenos” dintotdeauna. Ei sunt cei care se plictisesc la orele neprietenoase, ei 
sunt cei care percep violența de orice fel din școli sau din societate și ne spun nouă 
că

 

trebuie îmbunătățită abordarea de la adult către copil sau de la instituția școlii 
către instituția copilului. Școala DA! a propus activități pentru antepreșcolari, 
preșcolari, școlari mici și mari, pentru copii din mediul rural și urban, pentru copii 
cu dificultăți de învățare, dar și pentru copii cu rezultate remarcabile în învățare, 
dar care nu au posibilități materiale. Au fost vizate și cadrele didactice care au 
beneficiat de formare didactică, cât și personalul de îngrijire din creșe care a 
dobândit o calificare în domeniul protecției și educației timpurii. De asemenea, în 
cadrul proiectului au fost consultați elevii și profesorii pentru a elabora o serie de 
recomandări cu privire la transformarea instituției școlii într-una prietenoasă. 
Raportul de cercetare poate fi util tuturor celor care sunt implicați sub diverse 
forme, în creșterea calității învățării în școală și prin școală. Lucrarea poate avea și 
rol de ghidare spre o școală prietenoasă,  deoarece conține o serie de aspecte 
fundamentale în demersurile de refacere a „atmosferei” de predare-învățare. 
Capitolul I descrie conceptul de şcoală prietenoasă prin prisma drepturilor 
omului, în general, și a drepturilor copilului, în particular. Unul dintre elementele 
caracteristice ale mediului școlar prietenos, descrise în acest capitol, se referă la a 
implica o pluralitate de actori interesaţi de bunăstarea copiilor. Se relevă astfel 
faptul că, de fapt, toată societatea se învârte în jurul educației prietenoase și toți 
ne-o dorim – părinți, profesori și orice alt adult care are conexiuni directe sau 
indirecte cu mediul școlar. E simplu! Fiecare are un rol decisiv și complementar în 
creșterea gradului de prietenie dintre școală și copii. 
Capitolul II reactualizează cadrul de reglementare internațional și național de 
politici. Un posibil demers național în reglementarea conceptului de școală 
prietenoasă poate utiliza ca resursă această sinteză și analiză a legislației și 
strategiilor naționale relevante care fac trimitere la educație în contextul cercetării. 
Existând o legătură directă între școala prietenoasă și abandonul școlar, în capitol 
se face trimitere la setul european de instrumente şcolare propus de Comisia 
Europeană pentru promovarea educaţiei incluzive şi combaterea abandonului 
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şcolar timpuriu. Autorii propun în acest capitol abordarea holistică asupra școlii 
prietenoase, inspirată din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. Astfel, 
simpla prezență a unor instituţii de învățământ nu înseamnă neapărat centrare pe 
elev și nici o performanță socială remarcabilă. Instituția de învământ devine 
pilonul esențial în atragerea copiilor spre cunoaștere prin stimularea curiozității, 
plăcerii de a învăța și prin contribuția directă la eradicarea sărăciei și 
vulnerabilității.  

Capitolul III descrie o serie de instrumente de evaluare a cadrului școlar având ca 
principii fundamentale: incluziunea, eficienţa, protecţia, aspecte de gen, implicare 
multilaterală. Aceste principii reliefate de UNICEF pot reprezenta un instrument 
eficient pentru o macro-evaluare (la nivel național, regional sau județean, 
reflectată în politicile specifice) sau pentru o micro-evaluare (la nivelul fiecărei 
instituții educaționale, reflectată în planul managerial individual). 

Capitolul IV prezintă percepţia mediului şcolar din România prin utilizarea, pe de 
o parte, a drepturilor copilului drept grilă de examinare a dificultăţilor cu care se
confruntă copiii în acest mediu şi, pe de altă parte, caracteristicile şcolii
prietenoase, pentru a sesiza viziunea elevilor şi a profesorilor lor asupra şcolii pe
care o frecventează. La sondarea opiniei prin chestionare au participat 323 elevi
dintre care 165 de nivel liceal şi 158 de nivel gimnazial, respectiv 125 de cadre
didactice. Aproximativ 50 de copii au participat la interviuri individuale sau de
grup. Alţi 8 profesori și-au împărtășit părerile lor în cadrul unor interviuri
individuale. S-a urmărit identificarea percepției copiilor asupra relației acestora cu
dascălii, cu colegii și cu mediul școlar, în general. De asemenea, un rol important
l-a avut exprimarea părerilor profesorilor despre aceste aspecte. Cercetarea a
abordat teme extrase din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.
Trecând cu lupa peste răspunsurile copiilor, în ceea ce priveşte abandonul şcolar,
unii dintre aceștia consideră că dezinteresul faţă de şcoală este atras de maniera
„neatractivă” în care este predată materia şi de „distanţa mare dintre cadrele
didactice şi elevi” menţinută de primii. Printre cauze ar mai fi şi „lipsa finalităţii
practice a şcolii pentru viaţa adultă”. Durata prea lungă a şcolii „determină foarte
mulţi adolescenţi să părăsească şcoala după clasa a X - a şi poate chiar mai
devreme”.

Capitolul V propune o serie de recomandări pentru implementarea conceptului de 
şcoală prietenoasă adresate școlilor (recomandări pentru personalul auxiliar, 
recomandări pentru cadrele implicate în activitatea didactică şi/ sau de 
management al unităţilor de învăţământ, recomandări pentru copii), comunităților 
în care există școli și societății civile.
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Raportul de cercetare este complementar proiectelor implementate de Organizația 
Salvați Copiii Filiala Iași și reflectă spiritul și principiile Convenției ONU cu 
privire la drepturile copilului. Nerespectarea sau încălcarea drepturilor copilului în 
România a devenit un subiect tolerat și acceptat social, copiii neavând exercițiul 
socio-democratic de a reacționa și de a semnala inadvertențele dintre realitate și 
principiile Convenției ONU cu privire la drepturile copilului. Această lipsă de 
reacție arată că la peste 30 de ani de la ratificarea Convenției de către România, 
participarea civică a copiilor este încă un deziderat dificil de atins și reprezintă un 
indicator al cunoașterii și diseminării filosofiei Convenției. Această problemă are 
o serie de nuanțe specifice, cum ar fi faptul că drepturile copiilor sunt respectate
aleator și neunitar în diferite instituții și zone geografice din România. Această
stare de fapt transformă copiii din România într-un grup vulnerabil. Cu toate
acestea, România a făcut pași importanți în implementarea Convenției în
România. Organizația Salvați Copiii România a contribuit semnificativ la
diseminarea principiilor Convenției prin proiectele naționale, implicarea în
îmbunătățirile legislative și strategice naționale, rezolvarea unor situații dificile cu
care se confruntau copiii și semnalarea constantă a blocajelor sau derapajelor
politice care se reflectă asupra calității vieții copiilor. Includerea în structura
instituțională a statului a unui mecanism de monitorizare independentă a
respectării drepturilor copilului, a reprezentat mult timp o temă de campanie
publică a Organizației Salvați Copiii România, fiind evidentă necesitatea creării
unei instituții naționale de tipul „Avocatul Copilului”, dedicată drepturilor
copilului. Rapoartele alternative de țară realizate de Organizația Salvați Copiii
România au condus la formularea unor recomandări esențiale pentru România din
partea Comitetului ONU cu privire la Drepturile Copilului.
Organizația Salvați Copiii Filiala Iași continuă să sprijine prin acest raport de
cercetare participarea civică reală și de bună calitate a copiilor, pentru a le oferi
posibilitatea de a-și exprima opiniile, de a fi implicați în luarea decizilor care îi
privesc sau de a acționa.

Organizația Salvați Copiii Filiala Iași 
Președinte,  

Ioana ATASIEI 
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NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

A. Problematică
Noul statut al copilului în conformitate cu exigenţele Convenţiei ONU cu

privire la drepturile copilului (CDC) obligă statele semnatare, printre care şi 
România, să adopte o abordare participativă cu privire la chestiunile care privesc 
copiii (art. 12)1. Opinia copilului trebuie luată în considerare cu respect, în funcţie 
de vârsta şi de gradul său de maturitate.  

În domeniul educaţiei abordarea participativă include cel puţin două aspecte: 
accesul copilului la informare corespunzătoare, necesară pentru dezvoltarea sa 
(art. 17, CDC) şi dreptul la educaţie propriu-zis (art. 28, CDC) care implica 
obligaţia statului de a organiza învăţământ gratuit şi obligatoriu cel puţin de nivel 
primar. Totodată, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prevede ca regulă 
generală faptul că nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire (art. 2 din 
Protocolul nr.1 adiţional la CEDO). În acelaşi timp, Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene cuprinde, pe de o parte, un „nucleu dur” al 
drepturilor copilului care include dreptul la protecţie şi îngrijiri necesare pentru 
asigurarea bunăstării lor şi dreptul copiilor la liberă exprimare şi la informare, 
constrângând totodată statele membre să ţină cont de interesul superior al 
copilului în toate acţiunile sale (art. 24). Pe de altă parte, Carta consacră dreptul la 
educaţie obligând statele să presteze servicii educaţionale gratuite accesibile 
tuturor persoanelor de pe teritoriul lor (art. 14).  

1 La nivel european, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a adoptat o Recomandare pentru 
statele membre privind participarea copiilor şi a tinerilor ţinând cont de o serie de alte documente 
internaţionale care angajează statele în această privinţă, Recommendation CM/Rec(2012)2 of the 
Committee of Ministers to member States on the participation of children and young people under 
the age of 18 (Adopted by the Committee of Ministers on 28 March 2012 at the 1138th meeting of 
the Ministers’ Deputies).  

Statisticile recente ale Eurostat2 relevă o situaţie îngrijorătoare cu privire la 
fenomenul abandonului şcolar în România, ţară care se situează pe locul trei la 
nivelul UE în ceea ce priveşte acest fenomen. Între anii 2006 şi 2016 rata 
abandonului şcolar a înregistrat o creştere de la 17,9 % la 18,5%. Deşi în anul 
2018 s-a observat o scădere a acestei rate (16,4%)3 situaţia rămâne în continuare 
foarte îngrijorătoare prin comparaţie cu alte state europene. Mai mult decât atât, 
rezultatele PISA pentru 2018 arată că România are cele mai slabe rezultate din 
ultimii nouă ani la toate cele trei domenii de testare: citire, matematică şi ştiinţe4. 
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Toate aceste date justifică pe deplin necesitatea continuării cercetărilor privind 
posibilitatea îmbunătățirii mediului şcolar în această ţară, revelarea cauzelor 
abandonului şi eşecului şcolar şi căutarea creşterii gradului de participare la 
educaţie a copiilor din mediile vulnerabile, expuşi în continuare riscului de 
abandon şcolar.  

B. Metodologie
Prezentul studiu are la bază o cercetare fondată pe o abordare

interdisciplinară pentru care au fost utilizate studii existente, realizate de experţi în 
domeniul educaţiei, drepturilor copilului, psihologi, sociologi, profesionişti în 
domeniul sănătăţii şi în domeniul dezvoltării, pentru a trasa un cadru teoretic larg 
asupra conceptului de şcoală prietenoasă ca mijloc de combatere a abandonului 
şcolar. Obiectivul orientat spre impact al cercetării se referă la promovarea 
reintegrării copiilor în sistemul şcolar şi susţinerea continuă a acestora prin 
transformarea şcolilor defavorizate în şcoli sigure şi prietenoase pentru toţi copiii, 
fără discriminare. Studiul a luat în considerare drepturile copilului într-o dublă 
ipostază: de instrument analitic precum şi de concept normativ, cu scopul de a 
observa în ce măsură sistemul şcolar românesc poate fi considerat a fi unul 
incluziv şi conform cu exigenţele promovate de instrumentele internaţionale de 
protecţie a drepturilor copilului la educaţie şi instruire.  

Totodată, elaborarea acestui studiu a implicat combinarea unor metode 
participative de cercetare (interviuri, chestionare, focus-grupuri) cu analiza 
calitativă a politicilor existente privind şcoala prietenoasă şi inclusivă, precum şi a 

2 Eurostat, Early leavers from education and training by sex and labour status, on line la: 
appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/print.do, (data consultării 10.03.2020). 
3 Eurostat, Europe 2020 education indicators in 2018, News release 72/2019, 26 aprilie 2019, on 
line la: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9751510/3-26042019-AP-
EN.pdf/49c38a50-52b5-4f97-95f7-483a570fbb36 (data consultării 10.03.2020). 
4 Rezultate disponibile on line la: https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results-
volume-i-5f07c754-en.htm.  

politicilor de combatere a abandonului şcolar prin devoalarea cauzelor acestui 
fenomen. Vom lua în considerare atât doctrina privind subiectul în chestiune 
precum şi legislaţia (adaptată sau nu) la exigenţele instrumentelor internaţionale 
de protecţie a drepturilor copiilor la educaţie, bunăstare, dezvoltare, sănătate, 
familie ş.a. drepturi care susţin accesul tuturor copiilor la educaţie incluzivă. Fără 
îndoială, încălcarea unora dintre aceste drepturi poate atrage violarea dreptului 
copiilor la educaţie şi dezvoltare.  

Interviurile cu beneficiarii direcţi (copii) precum şi cu unii beneficiari 
indirecţi (cadrele didactice) au revelat o perspectivă multidimensională, pe de o 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9751510/3-26042019-AP-EN.pdf/49c38a50-52b5-4f97-95f7-483a570fbb36
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9751510/3-26042019-AP-EN.pdf/49c38a50-52b5-4f97-95f7-483a570fbb36
https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results-volume-i-5f07c754-en.htm
https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results-volume-i-5f07c754-en.htm
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parte, asupra dificultăţilor cu care se confruntă copiii care prezintă risc de abandon 
şcolar şi, pe de altă parte, asupra problemelor pe care le întâlneşte şcoala şi care o 
pot transforma într-un mediu neprietenos pentru aceşti copii în special, dar şi 
pentru ceilalţi copii în general.  

Naraţiunile copiilor ne-au ajutat la elaborarea unei perspective avizate 
privind rolul şcolii şi al societăţii în ansamblu în satisfacerea necesităţilor lor, a 
dorinţelor pe care le au precum şi în protecţia şi promovarea dreptului copiilor la 
educaţie şi dezvoltare. În calitate de organizatori ai cercetării am ţinut cont de 
gradul înalt de subiectivitate al surselor orale, cu toate acestea „subiectivitatea” 
ne-a permis cunoaşterea percepţiei copiilor cu privire la propriile lor experienţe. 
Aplicând principiile cercetării participative cu implicarea copiilor, deşi în acest 
studiu obiectivele şi protocoalele au fost elaborate de către adulţi, copiii au 
devenit subiecţi (versus „obiect”) ai cercetării prin intermediul contribuţiei lor la 
generarea datelor pentru analiza calitativă.  

Interviurile şi / sau discuţiile de tip focus-grup cu cadrele didactice ne-a 
permis decelarea unor păreri avizate cu privire la experienţele copiilor în 
dificultate, expuşi riscului de abandon şcolar, dar şi cu privire la dificultăţile 
celorlalţi copii în mediul şcolar.  

Ţinând cont de complexitatea fenomenului de abandon şcolar studiul a luat 
în considerare teoria intersecţionalităţii căutând să reveleze în ce măsură 
abandonul şcolar şi rezultatele şcolare slabe sunt rezultatul impactului unor 
caracteristici biologice, sociale sau culturale precum genul, etnia, clasa, 
dizabilitatea, religia, vârsta, mediul de trai (urban/rural/periferii urbane) ş.a.   
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CAPITOLUL I - Descrierea conceptului de şcoală prietenoasă 

1. Abordarea educaţiei prin prisma drepturilor umane

Valoarea educaţiei în termeni de drept uman reiese din rolul pe care îl are
aceasta la nivel personal, al fiecărui individ, începând din copilărie, dar şi la 
nivelul societăţii, fiind un element vital pentru dezvoltarea întregii comunităţi a 
oamenilor asigurându-i continuitatea, dezvoltarea şi prosperitatea (Lansdown, 
2001; Quennerstedt, 2015). Pe lângă faptul că dreptul la educaţie este 
incontestabil unul dintre drepturile fundamentale ale copilului acesta este totodată 
catalizatorul principal pentru valorificarea altor drepturi umane.  

Implicaţiile dreptului la educaţie depăşesc necesitatea primirii unor 
informaţii pentru formare. Majoritatea copiilor îşi petrec cea mai mare parte a 
timpului în instituţiile educaţionale, care reprezintă în acelaşi timp mediul de 
interacţionare cu semenii şi de formare a unor legături sociale. Din păcate, mediul 
şcolar nu este mereu unul sigur şi prietenos, mulţi copii trăiesc aici experienţe 
dificile caracterizate prin excludere, umilire, violenţă şi chiar abuzuri. Acesta este 
unul dintre argumentele care justifică necesitatea abordării educaţiei întotdeauna 
prin prisma obligaţiei protecţiei şi valorificării drepturilor copilului. Vom distinge 
în continuare dreptul la educaţie de drepturile în cadrul educaţiei (Lundz, 2012) 
căutând să observăm aceste drepturi în relaţia cu educaţia prin prisma a trei 
aspecte specifice (Quennerstedt, 2015):  

 acces la educaţie
 conţinut al educaţiei
 protecţia drepturilor în cadrul educaţiei

Toate cele trei aspecte sunt strâns legate de conceptul de şcoală prietenoasă 
contribuind totodată la combaterea abandonului şcolar atunci când sunt 
valorificate de către autorităţile statului care au obligaţii în acest sens.  

În sensul CDC dreptul la educaţie nu poate fi interpretat în termeni 
reductibili la simplul acces la educaţie (art. 28), acest drept priveşte în aceeaşi 
măsură conţinutul educaţiei. Astfel, educaţia va viza o serie întreagă de valori (art. 
29) conforme obiectivelor fundamentale ale acesteia. Potrivit Comitetului ONU
pentru drepturile copilului5 obiectivele educaţiei tind să promoveze, să sprijine şi
să protejeze valoarea esenţială a demnităţii umane inerentă fiecărui copil care
dispune de drepturi egale şi inalienabile. Dispoziţiile acestui articol subliniază
necesitatea axării educaţiei pe drepturile umane fiind adaptată necesităţilor

5 Observation générale No. 1: Les buts de l`education, CRC/GC/2001/1, 17 avr. 2001. 
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copiilor. Educaţia la care au drept toţi copiii vizează dezvoltarea aptitudinilor 
necesare vieţii, precum şi a capacităţii copiilor de a beneficia de ansamblul 
drepturilor lor. Prin urmare, obiectivul educaţiei este de a dezvolta autonomia 
copiilor, stimulându-le competenţele, capacităţile de a învăţa şi alte aptitudini de 
care dispun, stima şi încrederea în sine. În acest context, educaţia depăşeşte 
limitele învăţământului şcolar formal, cuprinzând o serie întreagă de experienţe de 
viaţă şi procese de învăţare care să permită copiilor, individual sau colectiv, să-şi 
dezvolte propria personalitate, talentele şi capacităţile lor, cu scopul să-şi poată 
trăi viaţa din plin şi satisfăcător în societate (Meunier, 2002). În consecinţă, 
instituţiile şcolare deschise copiilor trebuie să fie primitoare şi să încurajeze 
participarea copiilor la viaţa şcolară dezvoltând un sistem educaţional participativ, 
inclusiv la stabilirea măsurilor disciplinare şcolare în cadrul procesului de 
învăţare6.  

2. Drepturile copilului în şcoala prietenoasă

Conceptul de şcoală prietenoasă este strâns legat de cel al drepturilor
copilului. Pe de o parte, lipsa şcolarizării este preponderent rezultatul încălcării 
unor drepturi ale copilului, ducând la creşterea abandonului şcolar. Pe de altă 
parte, neşcolarizarea atrage încălcarea unor drepturi fundamentale în perioada 
copilăriei, dar şi a unor drepturi umane pe termen lung.  

Şcoala prietenoasă este de fapt o şcoală bazată pe respectarea drepturilor 
copilului. Prin urmare, o cercetare privind abandonul şcolar trebuie să aibă în 
vedere examinarea situaţiei drepturilor copilului în societatea în chestiune. Astfel, 
utilizarea drepturilor copilului în calitate de grilă de lectură pentru studiul 
fenomenului de abandon şcolar este pe deplin justificată. Avem convingerea că o 
şcoală poate deveni prietenoasă prin protecţia eficientă a drepturilor copilului, aşa 
cum sunt acestea interpretate în baza CDC. Gama drepturilor garantate de CDC 
este descrisă adesea prin prisma celor trei „P”: Prestare, Protecţie şi Participare. 
Copiii au dreptul de a obţine prestarea unui număr de elemente şi servicii printre 
care şi educaţia. Ei au dreptul de a fi protejaţi împotriva tuturor faptelor care le-ar 
putea atinge demnitatea umană şi încălca drepturile. Totodată, copiii au dreptul de 
a participa la deciziile care îi privesc personal precum şi la cele care se referă la 
comunitatea din care fac parte.  

CDC are la bază patru principii generale ce traversează întreaga Convenţie 
şi de care vor ţine cont statele semnatare atunci când pun în aplicare aceste 

6 Ibidem. 
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drepturi prin intermediul legislaţiei lor interne, precum şi toţi cei care 
interpretează drepturile copilului în acord cu Convenţia. Astfel, au fost identificate 
câteva valori fundamentale strâns legate de realizarea drepturilor tuturor copiilor, 
precum: non-discriminarea, interesul superior al copilului, supravieţuirea şi 
dezvoltarea copilului şi respectarea opiniei sale sau dreptul copilului la 
participare.   

O şcoală prietenoasă, bazată pe drepturi, va ajuta copiii să aibă acces la o 
educaţie de calitate, prin care să-şi poată realiza toate drepturile. O astfel de şcoală 
va ţine cont întotdeauna de interesul superior al copilului, fiind totodată deschisă 
ascultării copilului, dându-i o voce pentru exprimarea opiniilor sale. Totodată, 
într-un mediu şcolar prietenos copilul este ajutat să înţeleagă ce are nevoie să 
înveţe pentru dezvoltarea sa personală în acord cu obiectivele dezvoltării durabile 
la nivelul societăţii. O şcoală prietenoasă va da acces egal tuturor copiilor la 
şcolarizare, în mod nediscriminatoriu, şi totodată va ţine cont de particularităţile 
unor copii, adaptându-se potrivit necesităţilor lor în vederea realizării aceluiaşi 
obiectiv al accesului real la şcolarizare pentru înlăturarea oricărei discriminări. O 
şcoală prietenoasă oferă un mediu adecvat pentru protecţia sănătăţii şi a bunăstării 
copiilor, le garantează un spaţiu propice pentru învăţare, protejat de violenţă şi 
abuzuri, le stimulează motivaţia şi mobilizează susţinerea comunităţii pentru 
educaţie.   

Potrivit UNICEF7 o şcoală prietenoasă, bazată pe drepturi, înglobează două 
caracteristici de bază:  

- Este o şcoală care caută copiii – identificând în mod activ copiii
excluşi cu scopul de a-i reinclude în mediul şcolar şi de învăţare, tratând 
copiii în calitate de subiecţi cu drepturi. În acest caz este vorba despre 
punerea în aplicare a obligaţiei statului a de realiza şi proteja drepturile 
copiilor, promovându-le şi ajutând la monitorizarea protecţiei drepturilor şi 
a bunăstării tuturor copiilor pe teritoriul său.  

- Este o şcoală centrată pe copii – acţionând în interesul superior al
copilului, care duce la realizarea întregului potenţial al copilului şi care se 
îngrijeşte atât de bunăstarea copilului (inclusiv sănătatea şi nutriţia lui), cât 
şi de fericirea copiilor (inclusiv în familie şi comunitate) înainte, în timpul 
şi după şcoală.  

7 UNICEF, A framework for rights-based, child-friendly schools, online: 
https://www.unicef.org/french/lifeskills/index_7260.html#A%20Framework%20for%20Rights-
Based,%20Child-Friendly.  

https://www.unicef.org/french/lifeskills/index_7260.html#A%20Framework%20for%20Rights-Based,%20Child-Friendly
https://www.unicef.org/french/lifeskills/index_7260.html#A%20Framework%20for%20Rights-Based,%20Child-Friendly
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3. Elemente caracteristice ale mediului şcolar prietenos

O şcoală prietenoasă bazată pe drepturi şi care pune în aplicare obiectivele
CDC în domeniul educaţiei va reprezenta un mediu caracterizat de câteva 
elemente esenţiale:  

 Este incluziv pentru toţi copiii;
 Este eficient prin promovarea învăţământului de calitate;
 Este sănătos şi protector pentru copii;
 Ţine cont de gen;
 Implică o pluralitate de actori interesaţi de bunăstarea copiilor.

Prin urmare, un cadru şcolar prietenos bazat pe drepturi are cel puţin o dublă 
menire: reprezintă un instrument puternic pentru a realiza drepturile copilului şi, 
totodată, un cadru adecvat pentru prestarea unor servicii educaţionale de bună 
calitate.  

Aceste principii reliefate de UNICEF pot reprezenta un instrument eficient 
atât pentru ameliorarea cadrului normativ naţional, cât şi pentru dezvoltarea unor 
politici eficiente în combaterea abandonului şcolar. Ele pot fi folosite, de 
asemenea, la toate nivelurile de către comunitate, şcoli, părinţi, pentru atingerea 
scopurilor educaţionale precum şi pentru ameliorarea, planificarea şi gestionarea 
cadrului educaţional, mobilizând resursele necesare pentru protecţia drepturilor 
copilului într-un mediu şcolar prietenos.  

Pornind de la caracteristicile şcolii prietenoase bazată pe drepturi, în 
continuare vom utiliza în cadrul acestui studiu drepturile copilului în calitate de 
grilă atât pentru revelarea dificultăţilor cu care se confruntă copiii în mediul 
şcolar, cât şi pentru decelarea viziunii lor asupra şcolii prietenoase, punând 
accentul pe importanţa participării copiilor la elaborarea şi adoptarea deciziilor în 
domeniul şcolar, decizii care îi privesc în mod direct.  

Toate aceste elemente caracteristice şcolii prietenoase prezintă avantaje 
demonstrate cu privire la stimularea dezvoltării cognitive a copiilor, contribuind în 
acelaşi timp la bunăstarea şi dezvoltarea lor psiho-emoţională. Totodată, un mediu 
şcolar prietenos stimulează dezvoltarea unor relaţii sociale favorabile între semeni 
(copii), precum şi între copii şi adulţi (cadre didactice). Aceste efecte imediate 
sunt generatoare de efecte favorabile pe termen lung, dezvoltând capacitate de 
adaptare socială multidimensională în termeni de relaţii sociale la nivelul 
comunităţii, precum şi de dezvoltare a relaţiilor profesionale viitoare.   
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CAPITOLUL II – Cadru de reglementare 

1. Internaţional

La nivel european conceptul de şcoală prietenoasă serveşte drept grilă de
referinţă pentru elaborarea unor politici de eficientizare a învăţământului 
promovate de sus în jos, pornind de la recomandările Uniunii Europene, alături de 
cele ale unor organizaţii internaţionale şi ONG-uri (Consiliului Europei8, 
UNICEF9, Save the Children10, Terre des hommes11 ş.a.) care caută să promoveze 
şi să susţină implementarea standardelor caracteristice acestui concept în ţările 
europene. Aceste iniţiative vin, totodată, în sprijinul aplicării unuia dintre 
Obiectivele dezvoltării durabile referitor la Educaţie de calitate (nr. 4)12. 
Atingerea acestui obiectiv implică pe de o parte asigurarea accesului la o educaţie 
de calitate, în mod egal şi fără discriminare pentru toţi copiii, şi pe de altă parte 
promovarea posibilităţilor de instruire pe tot parcursul vieţii.  

Setul european de instrumente şcolare propus de Comisia Europeană13 
pentru promovarea educaţiei incluzive şi combaterea abandonului şcolar timpuriu 
cuprinde câteva recomandări pentru îmbunătăţirea prezenţei la ore şi reducerea 
abandonului şcolar, pentru implicarea părinţilor în şcoală, precum şi pentru 
introducerea unor abordări ale predării şi învăţării bazate pe colaborare. Acest set 
de instrumente este împărţit în 5 domenii care corespund necesităţilor esenţiale de 
intervenţie la nivelul şcolilor, familiei şi al copiilor: 1) managementul şcolilor; 2) 
cadrele didactice; 3) sprijinul pentru elevi; 4) implicarea părinţilor; 5) implicarea 
părţilor interesate. Pentru fiecare dintre aceste domenii sunt propuse acţiuni de 
intervenţie la nivelul şcolilor în funcţie de provocările aferente.  

8 https://www.coe.int/en/web/children/violence-in-schools.  
9 https://www.unicef.org/publications/files/Child_Friendly_Schools_Manual_EN_040809.pdf.  
10 https://www.savethechildren.net/research-reports/search?search=child%20friendly%20schools  
11 https://tdh-europe.org/news/romania-investing-in-education-health-and-social-services-and-
infrastructure-in-37-communities/7359.  
12 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/ ; https://rm.coe.int/prems-064718-gbr-
2508-brochure-sdg4-web-16x24/16808c490f.  
13 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-
docs/infosheet_seg_ro_0.pdf  

Potrivit unui studiu comparativ al Comisiei Europene privind asigurarea 
calităţii în şcolile ţărilor europene14 capacitatea sistemelor şcolare de a răspunde 
provocărilor societăţii depinde în mod esenţial de adaptarea mecanismelor de 
predare şi învăţare. Eşecul în a adapta aceste mecanisme atrage multiple efecte 
negative precum creşterea abandonului şcolar, dificultăţi în adaptare pe piaţa 

https://www.coe.int/en/web/children/violence-in-schools
https://www.unicef.org/publications/files/Child_Friendly_Schools_Manual_EN_040809.pdf
https://www.savethechildren.net/research-reports/search?search=child%20friendly%20schools
https://tdh-europe.org/news/romania-investing-in-education-health-and-social-services-and-infrastructure-in-37-communities/7359
https://tdh-europe.org/news/romania-investing-in-education-health-and-social-services-and-infrastructure-in-37-communities/7359
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/
https://rm.coe.int/prems-064718-gbr-2508-brochure-sdg4-web-16x24/16808c490f
https://rm.coe.int/prems-064718-gbr-2508-brochure-sdg4-web-16x24/16808c490f
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/infosheet_seg_ro_0.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/infosheet_seg_ro_0.pdf
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muncii, integrare socială slabă. Acest studiul comparativ asupra statelor UE arată 
un impact mai degrabă slab al politicilor privind asigurarea calităţii rezultatelor 
educaţionale în şcoli. În termeni generali, în majoritatea cazurilor s-a observat o 
capacitate limitată de adaptare a acestor politici în practică ceea ce dovedeşte un 
impact slab al politicilor de asigurare a calităţii în termeni de schimbare şi 
ameliorare a practicilor în instituţiile educaţionale. Cu toate acestea, studiile de 
caz din unele ţări relevă că activităţile efective privind asigurarea calităţii în 
educaţie au contribuit în mod considerabil la schimbări pozitive în predare şi 
învăţare, în managementul sistemelor şi în măsurarea performanţelor, în 
schimbarea atitudinii şi comportamentului în raport cu asigurarea calităţii, precum 
şi în ameliorarea calităţii sistemelor de învăţământ şi a culturii de evaluare a 
acestora.  

Criteriile promovate de UNICEF în domeniul şcolii prietenoase includ 
autoevaluarea ca fiind o componentă esenţială în procesul de implementare şi 
menţinere a standardelor acestui tip de şcoală. În acelaşi sens, la nivel european, 
cel mai recent raport al Grupului de lucru pentru educaţie şi formare privind 
şcolile, din mai 202015, referitor la autoevaluarea şcolilor ca mecanism esenţial 
pentru dezvoltarea acestora, arată importanţa autoevaluării pentru îmbunătăţirea 
calităţii vieţii şcolare. Acest proces contribuie, în mod decisiv, la identificarea 
priorităţilor pentru dezvoltarea şcolilor, încurajează formarea profesională 
colaborativă în rândul cadrelor didactice şi poate conduce la îmbunătăţirea 
rezultatelor şcolare şi neşcolare ale elevilor. Factorii de decizie politică la nivel 
naţional şi regional trebuie să se implice în acest proces pentru a permite 
realizarea unor schimbări ascendente prin asistarea şcolilor în dezvoltarea unei 
culturi de autoreflecţie şi autoevaluare. Aceste procese au un rol fundamental în 
ameliorarea formării şi bunăstării minorilor16.  

14 European Commission, Comparative Study on Quality Assurance in EU School Education 
Systems – Policies, procedures and practices. Final report, DG EAC, Order 12 Lot 3 DG EAC 
Framework Contract, 4 June 2015.  
15 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/87ecf888-aeb1-11ea-bb7a-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-135360511.  
16 Comisia Europeană, Sprijinirea autoevaluării și a dezvoltării școlilor prin intermediul unor 
politici de asigurare a calității: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/87ecf888-aeb1-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-135360511
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/87ecf888-aeb1-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-135360511
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A. Perspectivă holistică
Abordarea holistică promovată de Convenţia ONU cu privire la Drepturile

Copilului (CDC) subliniază importanţa includerii unei perspective 
multidimensionale şi intersectoriale în definirea politicilor, programelor şi 
acţiunilor în favoarea copiilor. Scopul acestei abordări este concentrarea totală 
asupra copilului pentru realizarea efectivă a drepturilor acestuia. Prin urmare, este 
esenţială încurajarea sinergiei unor sectoare diferite de intervenţie şi evitarea 
intervenţiilor fragmentate17.  

Drepturile copilului sunt indivizibile, precum sunt toate drepturile umane. 
Interdependenţa acestor drepturi induce necesitatea interacţionării instituţiilor 
competente în diferite sectoare legate de asigurarea bunăstării copilului şi 
respectarea drepturilor lor. Acţiunile convergente ale instituţiilor au o menire largă 
contribuind la: observarea realităţilor şi la adaptarea strategiilor de acţiune pentru 
abordarea acestor realităţi; la campanii de informare şi sensibilizare în vederea 
mobilizării sociale; la negocierea şi dezvoltarea unor programe de asistenţă. 
Astfel, CDC introduce o nouă metodologie de acţiune care înglobează o abordare 
holistică în favoarea copiilor.  

În domeniul educaţiei, abordarea holistică impune eforturi complexe care nu 
se pot limita la simpla prezenţă a unor instituţii de învățământ. Se va avea în 
vederea calitatea formării în termeni de adaptare la necesităţile generale şi 
particulare a beneficiarilor învăţământului prin uniformizarea şi adaptarea 
programelor la exigenţele de dezvoltare psiho-socială, dar şi în acord cu 
exigenţele de formare profesională ulterioară. Iar intervenţia autorităţilor în 
combaterea abandonului şcolar implică programe de asistenţă prin politici sociale 
favorizate de un cadru legal, un sistem de educaţie eficient şi de calitate, campanii 
de sensibilizare şi de susţinere a familiilor, inclusiv prin soluţii alternative, precum 
şi mecanisme de supraveghere şi control în vederea alocării resurselor adecvate 
pentru asigurarea eficacităţii şcolarizării tuturor copiilor.  

Considerente esențiale pentru factorii de decizie politică. Rezumatul raportului elaborat de Grupul 
de lucru pentru educație 
și formare 2020 privind școlile - Mai 2020.  
17 Guillomette Meunier, L’application de la Convention des Nations Unies relative aux Droits de 
l’Enfant dans le droit interne des Etats parties, L’Harmattan, 2002, p. 40.  

O educaţie de calitate se sprijină pe cel puţin trei piloni18: 
1) Cadre didactice calificate, motivate să se dezvolte profesional continuu

şi să rămână în activitate.
2) Instrumente de calitate care să cuprindă materiale şi resurse de calitate,

dar şi metode pedagogice calitative de transmitere a materiei. Calitatea
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se referă şi la curricula adaptabilă la necesităţile, nivelul şi interesele
diferite al elevilor, precum şi la un proces educativ incluziv pentru toate
categoriile de copii.

3) Un mediu şcolar calitativ atât pentru învăţare, cât şi pentru predare, în
care elevii să fie stimulaţi să îşi exprime părerile şi încurajaţi să
participe, un mediu în care să fie promovată dezvoltarea emoţională a
copiilor pe tot parcursul şcolarizării.

B. Şcoală prietenoasă în acord cu dezvoltarea durabilă
În contextul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), care se referă la

un apel universal la acţiune pentru combaterea sărăciei, protejarea planetei şi 
dezvoltarea şi prosperitatea oamenilor, autorităţile fiecărui stat semnatar s-au 
angajat să întreprindă măsuri concrete pentru atingerea acestor obiective. Astfel, 
valorificarea obiectivului nr. 4 privind educaţia de calitate implică atingerea unor 
ţinte concrete precum:  

- absolvirea de către toţi copiii, băieţi şi fete, a învățământul primar și
secundar gratuit, echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate
relevante și eficiente pe planul învățării;

- accesul tuturor copiilor la dezvoltarea timpurie de calitate, îngrijire și
educația preșcolară, astfel încât să fie pregătiți pentru învățământul primar;

- eliminarea disparităților între sexe în educație și asigurarea accesului egal
la toate nivelurile de învățământ și formare profesională a persoanelor
vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, a populațiilor indigene și
a copiilor aflaţi în situații vulnerabile;

- asigurarea dobândirii de către toţi elevii a cunoștințelor și competențelor
necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația
pentru stiluri de viață durabile, precum şi educaţia privind drepturile
omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței,

18 ASCD, The 2030 Sustainable Development Goals and the Pursuit of Quality Education for All: 
A Statement of Support from Education International and ASCD, on line: 
http://www.ascd.org/ASCD/pdf/siteASCD/policy/ASCD-EI-Quality-Education-Statement.pdf.  

cetățenia globală și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii 
la dezvoltarea durabilă; 

- construirea și modernizarea infrastructurii în instituțiile de învățământ
astfel încât să corespundă necesităților tuturor copiilor, inclusiv a celor cu
dizabilități și oferirea unui mediu de învățământ sigur, non-violent și
incluziv pentru toți.

http://www.ascd.org/ASCD/pdf/siteASCD/policy/ASCD-EI-Quality-Education-Statement.pdf


17 

Pe lângă paşii întreprinşi pentru valorificarea directă a dreptului la educaţie, 
ODD implică realizarea unor obiective care contribuie la valorificarea acestui 
drept în mod indirect. Printre aceste obiective regăsim: realizarea egalităţii de gen 
şi împuternicirea tuturor femeilor şi fetelor (Obiectivul 5), accesul la muncă 
decentă şi creştere economică (Obiectivul 8), precum şi obiectivul reducerii 
inegalităţilor (obiectivul 10). Astfel, una dintre ţintele obiectivului privind 
realizarea egalităţii de gen se referă la eliminarea tuturor practicilor dăunătoare, 
precum căsătoriile cu copii, timpurii și forțate. Accesul la muncă şi creştere 
economică implică ţinta reducerii substanţiale (până în 2020) a proporţiei tinerilor 
fără un loc de muncă, fără educație sau formare. Reducerea inegalităţilor în 
diferite domenii include şi dificultățile educaţiei, ceea ce atrage în mod justificat 
necesitatea adoptării unor politici care să contribuie la incluziunea socială, 
economică şi politică a tuturor, indiferent de vârstă, sex, dizabilitate, rasă, etnie, 
origine, religie sau statut economic sau de altă natură. 

2. Cadru naţional legal şi de politici

În ultimele decenii, sistemul de educaţie din România a fost supus unor
numeroase reforme prin care s-a urmărit constant modernizarea educaţiei şi 
alinierea procesului educativ la standardele internaţionale şi europene. Politicile 
implementate în domeniul educaţiei au avut menirea de a transforma şcoala într-
un mediu democratic, echitabil şi fără discriminare, care să ofere o educaţie de 
calitate şi adaptată exigenţelor socio-economice şi profesionale. De asemenea, 
prin cadrul legal adoptat s-a căutat alinierea la standardele promovate de 
comunitatea internaţională în domeniul educaţiei punând accent pe un învăţământ 
orientat „pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi 
capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi 
de utilitate directă, în profesie şi în societate” (art. 2 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011). Totodată, prin elaborarea constantă a unor strategii specializate în 
domeniul educaţiei şi în domenii conexe drepturilor copilului se urmărește 
punerea în aplicare a obiectivelor privind protecţia tuturor copiilor, fără 
discriminare în procesul educaţional cu scopul eficientizării incluziunii sociale a 
unor categorii vulnerabile de minori.   
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Cadrul normativ şi de politici luate în considerare: 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
 Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului

cadru de organizare şi funcţionare a unităților de învățământ
preuniversitar;

 O.M.E.C.T.S. nr. 5555/2011 privind Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistentă Educaţională;

 Strategia Națională privind Protecția și Promovarea Drepturilor Copiilor,
2014-2020;

 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România;
 Strategia Națională pentru Protecția, Integrarea și Incluziunea Socială a

Persoanelor cu Dizabilități, 2014-2020;
 Strategia Națională pentru incluziunea socială a cetățenilor români de etnie

-  
 ISJ Iaşi, Strategii de prevenire şi diminuare a abandonului școlar în județul

Iași, an şcolar 2017- 2018.

A. Analiza cadrului legislativ prin prisma exigenţelor şcolii prietenoase

a) Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului este
legea cadru adoptată în vederea punerii în aplicare a Convenţiei ONU cu privire la 
drepturile copilului (CDC) pe teritoriul ţării noastre. În linii generale, legea caută 
să pună în aplicare toate principiile promovate de CDC, printre care, cu prioritate: 
interesul superior al copilului, nediscriminarea, participarea copiilor la chestiunile 
care îi privesc, precum şi protecţia vieţii şi bunăstarea copiilor. Autorităţile 
naţionale au, deci, obligaţia de a proteja toate drepturile copiilor, de a asigura 
prestarea serviciilor de care au nevoie aceştia pentru dezvoltare, precum şi de a 
asigura cadrul legal şi logistic pentru a asculta şi a lua în considerarea opinia 
copiilor. În virtutea legii, autorităţile publice, organismele private autorizate, 
precum şi persoanele fizice şi juridice responsabile de protecţia copilului au 
obligaţia de a promova aceste drepturi în conformitate cu CDC.  

discriminare în procesul educaţional cu scopul eficientizării incluziunii sociale a 

Cu privire la educaţie şi la activităţile recreative şi culturale Legea prevede că 
minorul are „dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în 
condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale” (art. 51(1)). Pe de o 
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parte, părinţii sunt cei care decid cu privire la forma de şcolarizare a copilului lor, 
având obligaţia de a-l înscrie la şcoală şi de a asigura frecventarea cu regularitate 
de către acesta a cursurilor şcolare (art. 51(2)). Totuşi, începând cu vârsta de 14 
ani, minorul poate „cere încuviinţarea instanţei judecătoreşti de a-şi schimba felul 
învăţăturii şi al pregătirii profesionale” (art. 51(3)). Pe de altă parte, autorităţile 
naţionale, prin MEN, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ, sunt 
obligate să se implice activ în instruirea copiilor prin luarea tuturor măsurilor 
necesare pentru „facilitarea accesului la educaţia preşcolară şi asigurarea 
învăţământului general obligatoriu şi gratuit pentru toţi copiii” (art. 52 (1) a)). Mai 
mult decât atât, statul trebuie să dezvolte „programe de educaţie pentru părinţii 
tineri, inclusiv în vederea prevenirii violenţei în familie” (art. 52 (1) b)) şi să 
organizeze „cursuri speciale de pregătire pentru copiii care nu pot răspunde la 
cerinţele programei şcolare naţionale, pentru a nu intra prematur pe piaţa muncii” 
(art. 52 (1) c)).  

În ceea ce priveşte fenomenul abandonului şcolar autorităţile trebuie să se 
implice în două tipuri de abordare: de combatere şi de prevenire a acestui 
fenomen. O adaptare a abordării la situaţiile concrete ar implica „organizarea de 
cursuri speciale de pregătire pentru copiii care au abandonat şcoala, în vederea 
reintegrării lor în sistemul naţional de învăţământ”, ceea ce ar trebui să aibă ca 
efect combaterea abandonului şcolar prin implicarea activă a statului. Activităţile 
de prevenire vor fi, de asemenea, adaptate la contextul cauzal. Astfel, abandonul 
cauzat de motive economice va induce luarea unor măsuri „active de acordare a 
unor servicii sociale în mediul şcolar, cum sunt: hrană, rechizite, transport şi altele 
asemenea” (art. 52 (1) f)).   

În exercitarea atribuţiilor lor pe tot parcursul procesului instructiv-educativ 
cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar şi cel administrativ au obligaţia de 
a respecta drepturile copiilor şi de-i informa cu privire la modalităţile de exercitare 
a acestora. Orice fel de pedepse corporale sunt interzise. Cazurile de abuz, 
neglijare, exploatare şi orice altă formă de violenţă asupra copilului vor fi 
semnalate de către cadrele didactice autorităţilor competente în condiţiile legii 
(serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului).  
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b) Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011

Legea nr. 1/2011 nu face referire în mod direct la conceptul de şcoală
prietenoasă. Cu toate acestea, Legea educaţiei urmăreşte implementarea unora 
dintre elemente caracteristice acestui concept. Aceasta promovează un 
„învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive 
şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi 
abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate” (art. 2 (1)). Aceasta are 
drept misiune formarea „prin educaţie, a infrastructurii mentale a societăţii 
româneşti, în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul României de ţară 
membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul globalizării, şi de 
generare sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt competitive, capabilă să 
funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare” (art. 2 (2)). Învăţământul este 
guvernat de mai multe principii (art. 3), printre care: echitatea, calitatea, relevanţa, 
eficienţa, egalitatea de şanse, incluziunea socială, promovarea educaţiei pentru 
sănătate, menţinerea dialogului cu familia, respectarea opiniei minorilor, libertatea 
de gândire ş.a., toate acestea fiind în acord deplin cu principiile şcolii prietenoase. 
Şcoala, în sens larg, în care are loc educaţia şi formarea profesională a copiilor are 
ca prioritate principală formarea competenţelor. Competenţele formate în şcoală 
se referă la un „ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, 
deprinderi/abilităţi şi aptitudini” necesare dezvoltării personale, integrării sociale, 
ocupării unui loc pe piaţa muncii, formării unei concepţii de viaţă, educării în 
spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor fundamentale (art. 4).  

Conform legii, statul are obligaţia de a se implica activ în menţinerea 
capacităţii de integrare în şcoală a tuturor copiilor prin acordarea unui sprijin 
financiar la nevoie (art. 12). Acesta trebuie să garanteze dreptul la educaţie pentru 
toate categoriile de persoane inclusiv cele cu cerinţe educaţionale speciale într-o 
formă adaptată acestor cerinţe. Cei care nu au posibilitatea de a învăţa în 
localitatea de domiciliu trebuie sprijiniţi prin mijloacele statului (decontarea 
cheltuielilor de transport, cazare, masă) pentru a fi integraţi în sistemul de 
învăţământ.  

Programele şcolare trebuie adaptate la nevoile specifice dezvoltării personale 
a copiilor şi în acord cu nevoile pieţei forţei de muncă (art. 64). Competenţele 
cheie pe care se axează curriculumul naţional pentru învăţământul primar şi 
gimnazial se referă la câteva competenţe cheie care sunt promovate şi prin 
conceptul de şcoală prietenoasă. Aceste competenţe cuprind: limba maternă, 
limbile străine, matematica, ştiinţa şi tehnologia, competenţele digitale, cele 
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sociale şi civice, competenţele antreprenoriale, de sensibilizare şi expresie 
culturală şi competenţe metodologice de învăţare, precum şi educaţia fizică şi 
sportul (art. 68).  

În sensul Legii educaţiei beneficiarii primari ai învăţământului sunt elevii, iar 
cei secundari sunt familiile acestora. Comunitatea locală şi societatea în ansamblu 
sunt beneficiarii terţiari ai acestui învăţământ. Învăţământul este centrat pe 
beneficiari, iar aceştia trebuie consultaţi prin reprezentanţii lor la toate nivelele: de 
la elevi şi părinţi până la autorităţile administraţiei publice, societatea civilă şi 
mediul de afaceri (art. 80).  

c) Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului cadru
de organizare şi funcţionare a unităților de învățământ preuniversitar

În conformitate cu Legea învăţământului (nr. 1/2011), Ordinul prevede 
menţinerea constantă a dialogului şcolii cu părinţii, promovând participarea 
acestora la viaţa şcolii, precum şi luarea în considerare a opiniei elevilor (art. 
3(2)).  

Personalul din învăţământul preuniversitar este obligat să vegheze la 
siguranţa copiilor pe parcursul programului şcolar şi a altor activităţi şcolare 
extracurriculare, orice fel de pedeapsa corporală sau agresiune verbală fiind 
interzise. Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, 
după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale 
drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează 
demnitatea, integritatea fizică şi psihică (art. 47 (7)). Profesorii diriginţi vor căuta 
să asigure o comunicare constantă cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai 
elevilor, stabilind orarul şedinţelor cu aceştia în vederea prezentării situaţiei 
şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau 
comportamentale specifice ale acestora (art. 75 (1)). Tot diriginţii trebuie să 
monitorizeze situaţia la învăţătură şi frecvenţa la ore a elevilor despre care va 
informa părinţii acestora (art. 76). Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se 
verifică de către cadrul didactic, iar părinţii au obligaţia de a prezenta personal 
şcolii actele justificative pentru absenţele copilului lor (art. 102).  

Învăţământul obligatoriu trebuie frecventat până vârsta de 18 ani. Dacă 
minorii nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă sau au 
depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei, îşi pot continua studiile, la cerere, la 
forma de învăţământ cu frecvenţă, cursuri serale sau cu frecvenţă redusă (art. 
135). În cazul neabsolvirii învăţământului primar corespunzător vârstei până la 15 
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ani, precum şi cei care depăşesc cu 3 ani vârsta clasei în care puteau fi înscrişi şi 
care nu au absolvit învăţământul gimnazial/liceal - ciclul inferior până la vârsta de 
19 ani pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi în programul "A doua 
şansă”19.  

Unităţile de învăţământ sunt evaluate în două forme fundamentale: a) prin 
inspecţia de evaluare instituţională şi b) prin evaluare internă şi externă a calităţii 
educaţiei (art. 161). Evaluarea instituţională se realizează de către inspectoratele 
şcolare şi Minister şi implică o evaluare generală a performanţelor unităţilor de 
învăţământ, prin prisma politicilor educaţionale, a scopurilor şi obiectivelor 
dezirabile propuse şi a standardelor asumate în funcţionarea acestora (art. 162). 
Prin aceste inspecţii inspectoratele şcolare îndrumă, controlează şi monitorizează 
atât calitatea activităţilor de predare, învăţare şi evaluare cât şi calitatea 
managementului şcolilor.  

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se înfiinţează o Comisie pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC), al cărei regulament de funcţionare este 
adoptat de către unitate. Responsabilitatea pentru asigurarea calităţii în educaţie o 
poartă conducerea fiecărei unităţi. Evaluarea externă a calităţii educaţiei în 
unităţile de învăţământ se realizează, de către Agenţia Română de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. Această evaluare are la bază analiza 
raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea de învăţământ (art. 166). 
Evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a 
organizaţiilor furnizoare de educaţie reprezintă o formă specifică de evaluare 
instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de învăţământ, realizată tot 
de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.  

19 Programul „A doua şansă” elaborat în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 se adresează 
adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu 
au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial. Programul oferă acestor categorii de 
persoane posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoite să-şi 
întrerupă eventualele activităţi profesionale sau familiale în care sunt angrenate. Pentru detalii 
privind metodologia şi punerea în aplicare a programului a se vedea: Cabinet Ministru, Ordinul 
privind aplicarea programului “A doua șansă”; Ordinul Nr. 4093/2017 din 19 iunie 2017pentru 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
5.248/2011 privind aplicarea Programului "A doua şansă; Anexa 1 la ordinul Ministrului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5248/31.08.20111, Metodologia privind 
organizarea programului„A doua şansă” - învăţământ primar; Anexa 3 la Ordinul ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5248/31.08.20111, Metodologia privind organizarea 
procesului de învăţământ în cadrul Programului „A doua şansă” pentru învăţământul secundar 
inferior.  

În condiţiile legii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor sunt 
consideraţi parteneri educaţionali principali ai unităţilor de învăţământ. Ei au 
dreptul de a fi informaţi cu privire la situaţia şcolară şi la comportamentul 
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propriului copil (art. 169). Totodată aceştia au obligaţia de a asigura frecvenţa 
şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru 
şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor (art. 173). Nerespectarea acestei 
obligaţii reprezintă contravenţie şi este sancţionată în condiţiile legii. Părintele va 
căuta să ia legătura în mod constant cu şcoala copilului lui (cel puţin o dată pe 
lună). La nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează un comitet de 
părinţi cu un consiliu de conducere care colaborează cu şcoala în diferite activităţi 
şi proiecte legate de buna desfăşurarea a educaţiei şi siguranţei copiilor, de 
condiţiile în care aceştia învaţă, precum şi de dezvoltarea unor proiecte şi 
programe extraşcolare. De asemenea, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se 
formează un consiliu reprezentativ al părinţilor sau o asociaţie de părinţi care are 
printre atribuţii sprijinirea tuturor activităţilor din şcoală, dar şi posibilitatea de a 
propune discipline şi domenii care să fie luate în considerare la elaborarea 
curriculumului şcolar (art. 184).  

Pentru atingerea obiectivelor de învăţământ, şcolile colaborează şi cu 
autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţi ai comunităţii 
locale (art.189). Unităţile de învăţământ pot realiza parteneriate şi cu diverse 
asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, cu organisme economice, 
organizaţii guvernamentale şi ONG-uri atât pentru activităţile şcolare, cât şi 
pentru cele extraşcolare.  

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura condiţiile şi 
fondurile necesare pentru implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi 
securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii copiilor/elevilor şi a 
personalului în perimetrul şcolii (art. 193). În vederea derulării orelor de instruire 
practică unităţile de învăţământ pot încheia parteneriate şi protocoale de 
colaborare cu operatorii economici (art. 194). Şcolile pot, de asemenea, încheia 
protocoale de parteneriat pentru a derula activităţi comune cu unităţi de 
învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii 
copiilor (art. 195).  
d) O.M.E.C.T.S. nr. 5555/2011 privind Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistență Educaţională

La nivelul fiecărui judeţ, în condiţiile regulamentului adoptat prin 
O.M.E.C.T.S. nr. 5555/2011, sunt organizate şi funcţionează centre judeţene de
resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE) având personalitate juridică, coordonate
metodologic de inspectoratele şcolare judeţene şi fiind subordonate Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Funcţiile CJRAE cuprind:
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coordonarea, monitorizarea şi evaluarea serviciilor educaţionale specifice din
judeţ/municipiu; monitorizarea evoluţiei beneficiarilor serviciilor educaţionale;
informare şi documentare pentru beneficiarii serviciilor educaţionale; colaborare
cu partenerii sociali din comunitate, precum şi cu organizaţii şi asociaţii la nivel
naţional şi internaţional (art. 7). Centrele dezvoltă mai multe tipuri de servicii
furnizate în colaborare şi cu alte entităţi prevăzute de lege. Printre aceste servicii
se numără cele de: asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională;
terapii logopedice; evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specială spre
şcoala de masă şi invers; mediere şcolară; consultanţă pentru educaţie incluzivă;
formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială; informare
şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, precum şi pentru alţi membri ai
comunităţii; consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile (art.
8). De serviciile CJRAE beneficiază toate categoriile de beneficiari: copii, părinţi,
cadre didactice, membrii comunităţii locale.

B. Politicile şi strategiile în domeniul educaţiei în România în lumina
conceptului de şcoală prietenoasă

B1. Nivel naţional 

a) Strategia Națională privind Protecția și Promovarea Drepturilor Copiilor,
2014-2020

Strategia reiterează angajamentul României în protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului aşa cum sunt reglementate de CDC şi de alte documente 
internaţionale şi naţionale. La elaborarea strategiei au fost luate în considerare 
principiile fundamentale care trebuie să traverseze orice abordare a chestiunilor 
legate de copii, printre care: bunăstarea copilului, respectarea interesului superior 
al copilului, nediscriminarea şi egalitatea de şanse, participarea şi consultarea 
copiilor în chestiunile care îi privesc. Prin această strategie statul îşi propune în 
continuare sprijinirea, responsabilizarea şi conştientizarea părinţilor copilului cu 
privire la responsabilitatea primară ce le revine în tot ceea ce înseamnă creşterea, 
îngrijirea, educarea, bunăstarea acestuia şi angajamentul intervenţiei subsidiare a 
autorităţilor statului. Strategia promovează parteneriatul interinstituţional şi cu 
societatea civilă.  
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Strategia subliniază incapacitatea identificării eficiente şi a contracarării 

factorilor de risc care duc la abandonul şcolar al copiilor, neînscrierea lor în 
ciclurile superioare de învăţământ, precum şi performanţele slabe în şcoală. 
Cauzele cel mai des invocate de către şcoală ar fi cele extraşcolare în strânsă 
legătură, în principal, cu familia (veniturile mici, nivelul scăzut de educație al 
părinţilor, distanţa mare faţă de şcoală sau lipsa sprijinului din partea familiei) sau 
cele legate de factori individuali (probleme de sănătate, întârzieri de dezvoltare, 
dificultăți de învățare, necunoașterea limbii române (în cazul unor copii de alte 
etnii), etc.).  

Măsurile inițiate în decursul ultimilor ani la nivelul școlilor pentru 
monitorizarea mai atentă a situațiilor de absenteism și abandon nu au avut 
rezultatul scontat nefiind suficient pregătite. Aceste măsuri nu au fost însoțite și de 
programe care să sprijine școlile în asistarea copiilor în risc. Autorii strategiei 
deplâng lipsa unui sistem de monitorizare individual și fiabil care să permită 
urmărirea aplicării măsurilor atât la nivel local, cât şi la nivel de sistem.  

Cele mai de succes proiecte s-au dovedit a fi cele care au avut la bază 
abordări integrate multilaterale: comunitate – şcoală – familie – copil în scopul 
contracarării categoriilor dezavantajate, dezvoltate prin colaborare mai ales cu 
unele ONG internaţionale specializate (UNICEF, Organizația Salvați Copiii, 
World Vision, REF, Step by Step etc.). Prin contribuţia acestor organizaţii s-a 
putut realiza: sprijinul copiilor (atât în activitatea școlară (prin programe de 
educație remedială), cât și în ceea ce privește nutriția, activitățile de timp liber sau 
dezvoltare personală prin programe de tip școală după școală); informarea, 
formarea și consilierea familiilor acestor copii; alocarea unor resurse și punerea în 
aplicare a unor programe de dezvoltare profesională la dispoziție practicienilor și 
specialiștilor, care oferă diferite servicii copilului (educaționale, sociale, medicale 
etc.).  

Provocările persistente la care face referire strategia privesc: pregătirea 
insuficientă a cadrelor didactice pentru a şti cum să abordeze copiii în risc major 
de excluziune; neadaptarea curriculumului actual la situaţiile de vulnerabilitate a 
acestor categorii de copii; insuficienţa alocărilor financiare; dificultăţile în 
identificarea copiilor care au abandonat școala și sprijinul insuficient acordat în 
prezent pentru a preveni acest fenomen sau pentru a asigura reintegrarea acestora 
în formele de învăţământ existente (de zi, cu frecvență redusă sau de tip „A doua 
șansă”); abordarea educaţiei centrată excesiv pe dimensiunea formală (pondere 
încă redusă a activităților școlare bazate pe principiile educației non-formale și 
informale); insuficienta conştientizare a importanței activității didactice cu copiii 
în risc de eșec școlar. 
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Deşi s-a putut observa eficienţa practicilor incluzive prin implicarea părinţilor 

în proiectele elaborate pentru combaterea abandonului şcolar, prevenirea acestui 
fenomen rămâne una dintre provocările majore la nivelul societăţii. Impactul 
abandonului şcolar atât asupra copiilor în situaţii de risc, dar şi asupra întregii 
societăţi, au atras iniţiativa promovării în cadrul prezentei strategii a unei abordări 
inter-sectoriale „prin creionarea unor acţiuni şi activităţi pentru susţinerea 
programelor tip "Şansa a doua prin educaţie", în vederea eliminării 
analfabetismului şi integrării pe piaţa muncii, prin garantarea egalităţii de şanse şi 
eliminarea oricăror forme de discriminare, implementarea de politici şi programe 
adecvate grupurilor vulnerabile și de programe suport pentru cei care au părăsit 
timpuriu şcoala”20. 

Constatând legătura care există între problemele legate de şcoală şi sărăcie, 
mai ales a copiilor din mediul rural, un studiu al World Vision citat de autorii 
strategii arată că aproape un sfert din copiii din mediul rural (23%) petrec în 
drumul dintre casă şi şcoală o oră sau mai mult21. Strategia relevă totodată o 
discrepanţă majoră între rezultatele obţinute de elevii din mediul rural în 
comparație cu cei din mediul urban la Testele naționale la clasa a VIII-a și XII-a și 
testările internaționale (PISA, TIMSS, PIRLS).  

Un capitol aparte al strategiei este dedicat problematicii copiilor de etnie 
Romă. Pe lângă multiplele diferenţe care există între egalitatea de şanse a copiilor 
ne-romi şi a celor romi, având în vedere că apartenenţa la această etnie creşte cu 
37% riscul sărăciei, se constată şi o serie de decalaje între aceste două categorii de 
copii din perspectiva performanţelor şcolare22. Şi copiii cu dizabilităţi sunt 

20 Strategia Națională privind Protecția și Promovarea Drepturilor Copiilor, 2014-2020, p. 15.  
21 Ibidem, p. 22.  
22 Astfel participarea la educația preșcolară a copiilor romi în 2013 era de aproape două ori mai 
scăzută decât a celorlalți copii (37% față de 63%), o rată mai ridicată, de peste 50%, fiind 
înregistrată în cazul copiilor de 6 ani; la nivelul copiilor de vârstă școlară, mai mult de 15% se 
aflau în afara școlii: 6,9% au întrerupt studiile, iar 8,9% nu au fost înscriși niciodată; 4,2% dintre 
copii nu frecventează școala unde erau înscriși deloc sau nu mergeau regulat; 16,3% dintre copiii 
romi repetau clasa, de trei ori mai mulți decât copiii ne-romi care trăiesc în aceleași zone; La 

puternic dezavantajaţi în sistemul educaţional din România. Incidenţa 
neşcolarizării este de 7 ori mai mare şi a abandonului timpuriu de 2 ori mai mare 
pentru aceşti copii în comparaţie cu populaţia generală. Astfel, se constată o 
corelaţie puternică între un nivel scăzut de educaţie şi prezenţa unei dizabilităţi. O 
altă categorie vulnerabilă, copiii fără adăpost, ajung să aibă un nivel mult mai 
scăzut de educaţie, parcurgând cel mult şcoala primară.  
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În sensul Strategiei dreptul la educaţie este interpretat ca un „drept de acces și 

participare la educația obligatorie, respectiv ciclul primar (inclusiv clasa 
pregătitoare), ciclul gimnazial și primii doi ani din ciclul secundar superior”23. 
Luând în considerare legătura strânsă care există între frecventarea învăţământului 
preşcolar şi continuitatea frecventării în ciclurile următoare autorii Strategiei caută 
depăşirea dificultăţilor cu privire la integrarea tuturor copiilor în cadrul educaţiei 
preşcolare (grupa de vârstă 4-5 ani)24. Problema abandonului şcolar în 
învăţământul primar şi gimnazial rămâne persistentă de asemenea. Repetenţia este 
un factor care poate induce abandon, iar ponderea celor care se reîntorc în 
sistemul de educaţie este relativ redusă. Un număr semnificativ de copii 
abandonează şcoala pe parcursul primilor ani de studiu în învățământul secundar 
superior (clasa a IX-a și a X-a). la momentul elaborării Strategiei aproape unul din 
cinci tineri nu reușea să finalizeze învățământul obligatoriu și nici să obțină o 
calificare în sistemul de formare continuă.  

În ceea ce priveşte discriminarea în legătură cu dreptul la educaţie se constată 
o percepţie de atitudine mai discriminatorie faţă de copiii proveniţi din mediul
rural în şcoală. Cât despre copii romi se observă o tendinţă de segregare a acestora
în mediul educaţional pre-şcolar şi apoi şcolar25. Totodată, în termeni generali, s-a
constat că „În cadrul şcolilor în care copiii romi şi/sau cei cu nevoi speciale
formează majoritatea, calitatea resurselor umane și materiale este mai redusă în
comparație cu celelalte școli, iar o analiză a serviciilor educaționale oferite de
unitățile școlare cu un număr ridicat de elevi de etnie romă arată că, în general,

nivelul ciclului secundar superior (16-19 ani), participarea copiilor romi e de patru ori mai scăzută, 
cf. Strategia Națională privind Protecția și Promovarea Drepturilor Copiilor, 2014-2020, p. 22. 
23 Strategia Națională privind Protecția și Promovarea Drepturilor Copiilor, 2014-2020, p. 25.  
24 La nivelul anului 2011 integrarea fiind doar de 95% cu peste 10 puncte procentuale sub ținta 
stabilită la nivel UE pentru 2020.  
25 Roma Early Childhood Inclusion (RECI) Overview Report, Fundația pentru o Societate 
Deschisă, Unicef, 2012, p. 28. 
INSOMAR, 2009; UNDP/World Bank/EC Regional Roma Survey (2011), documente citate în 
Startegie.  

ponderea elevilor romi dintr-o şcoală este invers proporțională cu calitatea 
serviciilor educaționale furnizate”26. 

Deşi, potrivit Strategiei, în cadrul şcolilor au fost adoptate măsuri pentru 
asigurarea consultării copiilor în stabilirea conținutului educațional, nu există 
evaluări care să indice în ce măsură acestea sunt 
efectiv implementate. Astfel nivelul de participare a copiilor în deciziile care îi 
privesc la nivelul şcolilor rămâne deficitară. Mai mult decât atât „nivelul de 
informare al adolescenților cu privire la serviciile care le sunt adresate sunt vagi și 
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stereotipe în mediul urban și extrem de limitate în rural”27.  
Strategia îşi propune o serie de obiective generale şi specifice şi măsurile de 

luat pentru atingerea acestor obiective. În primul rând, prin strategia elaborată 
statul îşi propune să îmbunătăţească accesul tuturor copiilor la servicii de calitate 
(Obiectiv general 1). Urmărind obiectivul specific de la creşte gradul de acoperire 
a serviciilor la nivel local autorităţile îşi asumă măsura de a creşte accesul copiilor 
la educaţie (deşi credem că acesta este un obiectiv mai degrabă decât o măsură). 
În cadrul creşterii calităţii tuturor serviciilor furnizate copiilor se va căuta 
creşterea calităţii serviciilor de educaţie, inclusiv prin creşterea calității resurselor 
umane din serviciile de educaţie. Pentru a întări capacitatea de evaluare şi 
monitorizare a drepturilor copilului şi a situaţiei sociale autorităţile îşi propuneau 
la momentul elaborării Strategiei crearea unui mecanism de identificare şi 
monitorizare a tuturor copiilor vulnerabili.  

În al doilea rând, Strategia se adresează copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile 
având obiectivul de a asigura respectarea drepturilor lor şi promovarea incluziunii 
lor sociale (Obiectiv general 2). Printre măsurile de luat în vederea atingerii 
obiectivelor specifice în acest cadru se numără: creșterea accesului la educație, 
sănătate și servicii sociale a copiilor din mediul rural în vederea reducerii 
decalajelor faţă de cei din mediul urban; furnizare de servicii integrate sociale, de 
sănătate și educaționale prietenoase și accesibile pentru copiii cu dizabilități şi 
familiile acestora; creşterea incluziunii educaţionale a copiilor cu dizabilităţi 
şi/sau cerinţe educative speciale. Pentru a reduce decalajul de oportunităţi dintre 
copiii romi și ne-romi în domeniul educaţiei se caută facilitarea accesului copiilor 
romi la serviciile educaţionale şi eliminarea oricărei forme de segregare în toate 
formele de învățământ.  

În sfârşit Strategia îţi propune încurajarea participării copiilor la luarea 
deciziilor care îi privesc (Obiectiv general 4). Iar pentru dezvoltarea mecanismelor 

26 Strategia Națională privind Protecția și Promovarea Drepturilor Copiilor, 2014-2020, p. 36. 
27 Ibidem, p. 37.  

care să asigure participarea copiilor statul lua în considerare măsura asigurării 
accesului echitabil la informații adecvate pentru toţi copiii şi susţinerea 
diversificării formelor de participare a copiilor.  

Printre rezultatele de impact aşteptate legate de educaţie se numără: copiii cu 
cerinţe educative speciale să aibă acces la educaţie incluzivă; abandonul şcolar în 
învăţământul obligatoriu să scadă la jumătate în comparaţie cu situaţia de la data 
elaborării strategiei (2013); cel puţin 95% dintre copii cu vârsta cuprinsă între 4-6 
ani să frecventeze învăţământul preşcolar; numărul adolescenţilor (15-18 ani) care 
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nu sunt cuprinşi în sistemul de educaţie sau formare profesională şi nici nu au loc 
de muncă să scadă cu cel puţin 30%; copiii să aibă competenţe de bază dezvoltate 
la finalizarea învăţământului obligatoriu.  

Rezultatele specifice aşteptate după îndeplinirea obiectivelor evocate în acest 
domeniu sunt: cel puţin 90 % din copii finalizează învăţământul obligatoriu; 
servicii de educaţie antepreşcolară şi preşcolară adecvate nevoilor copiilor; copiii 
au competenţe de bază dezvoltate prin parcurgerea învăţământului obligatoriu; 
oferta învăţământului profesional dezvoltată în acord cu nevoile copiilor şi 
cerinţele pieţei muncii; profesioniştii care intră în contact cu copilul sunt formaţi 
în domeniul protecţiei drepturilor copilului; cursuri opţionale referitoare la 
drepturi şi îndatoriri introduse în programa şcolară; Copiii sunt informaţi cu 
privire la drepturile şi îndatoririle lor şi la serviciile publice pe care le pot accesa; 
campanii locale şi naţionale derulate în vederea promovării drepturilor copilului; 
studiu la nivel naţional cu privire la respectarea drepturilor copilului; studiu la 
nivel naţional cu privire la copiii vulnerabili; mecanism funcţional de 
monitorizare a drepturilor copilului realizat; copiii identificaţi în învăţământul de 
masă cu CES beneficiază de educaţie incluzivă; copiii cu CES care sunt în afara 
sistemului de educaţie beneficiază de măsuri de reintegrare şcolară; copiii romi au 
acces la serviciile sociale, educaţionale şi medicale; copiii romi au asigurate 
oportunităţi egale cu copiii ne-romi în toate formele de învățământ; campanii 
naționale de informare în școli cu privire la formele și activitățile concrete prin 
care copiii pot participa la procesul de luare a deciziilor care-i privesc, derulate; 
evaluare la nivel național a activităţii CNE realizată, programe de susţinere a 
structurilor participative implementate. 

Pentru monitorizarea naţională a implementării strategiei a fost desemnat 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin 
intermediul Direcţiei Protecţia Copilului. O primă evaluare de etapă a 
implementării strategiei trebuia să se desfăşoare la sfârşitul anului 2015, urmând 
ca pe baza rezultatelor acestei evaluări de etapă să se decidă cu privire la 
oportunitatea ajustării planului de acţiuni pentru perioada următoare (2017-2018), 
astfel încât acesta să răspundă mai bine nevoilor şi să traseze direcțiile de 
intervenție cele mai potrivite pentru următoarea etapă de implementare a 
strategiei. 
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b) Strategia Națională pentru Protecția, Integrarea și Incluziunea Socială a
Persoanelor cu Dizabilități, 2014-2020

La nivel naţional, Direcția pentru Protecția Copilului, din cadrul 
M.M.F.P.S.P.V. monitorizează, coordonează și îndrumă metodologic activitatea
de protecție și promovare a drepturilor copilului – inclusiv a copilului cu
dizabilități – stabilite de legislația națională, europeană și internațională. Organele
de specialitate ale administrației publice centrale și autoritățile administrației
publice locale sunt obligate să inițieze programe și să asigure resursele necesare
dezvoltării serviciilor destinate satisfacerii nevoilor copiilor cu dizabilități și ale
familiilor acestora în condiții care să le garanteze demnitatea, să le favorizeze
autonomia și să le faciliteze participarea activă la viața comunității.

La nivelul local, Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecția copilului 
(D.G.A.S.P.C.) sunt instituţiile care implementează măsurile de asistenţă socială 
în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum şi a oricăror alte categorii  de  
persoane  defavorizate.  

Comisia pentru protecția copilului din cadrul Serviciului de evaluare 
complexă a copilului cu dizabilităţi are printre atribuţii: stabilirea încadrării 
copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap şi, după caz, orientarea şcolară a 
acestora; stabilirea măsurilor de protecție specială a copiilor, în condiţiile legii; 
reevaluarea periodică a hotărârilor privind măsurile de protecție, încadrarea în 
grad de handicap şi orientarea şcolară a copiilor, pe baza sesizării D.G.A.S.P.C.; 
revocarea sau înlocuirea măsurilor stabilite, în condiţiile legii, dacă împrejurările 
care au determinat stabilirea acestora s-au modificat; soluţionarea cererilor privind 
eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist; soluţionarea plângerilor 
adresate de copii, în măsura în care soluţionarea acestora nu este stabilită de lege 
în competenţa altor instituţii; promovarea drepturilor copilului în toate activităţile 
pe care le întreprinde; informarea părinţilor cu privire la consecinţele 
plasamentului, asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv drepturile şi 
obligaţiile pe care le au faţă de copil pe durata măsurii plasamentului; stabilirea, în 
condiţiile legii, a cuantumului contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea 
copilului pentru care s-a decis plasamentul.  

Cu privire la educaţie şi formare profesională Strategia are drept obiectiv 
cheie promovarea educației incluzive și a educației permanente pentru persoanele 
cu dizabilități. Obiectivele sale specifice vizează dezvoltarea bazei legislative 
privind prevenirea și combaterea discriminării accesului la educație și formare 
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profesională a acestor persoane; asigurarea învăţământul incluziv primar şi 
secundar, gratuit, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în comunităţile în care trăiesc, 
fără discriminare; dezvoltarea unor alternative educaţionale adaptate la situaţiile 
particulare; informarea persoanelor cu dizabilități, prin mijloace accesibile 
(inclusiv site-uri web), cu privire la oferta de educație și formare profesională; 
accesibilizarea învățământului de masă la toate nivelele prin a) adaptarea mediului 
fizic construit și transport, b) adaptarea mijloacelor și metodelor didactice, c) 
asigurarea serviciilor de sprijin individualizat pentru educația incluzivă și viață 
independentă; facilitarea învăţării sistemelor alternative de scriere și comunicare 
verbală, mijloacelor şi formelor de orientare şi a aptitudinilor de mobilitate; 
asigurarea educaţiei persoanelor şi mai ales a copiilor, care sunt nevăzători, surzi 
sau cu surdo-cecitate, prin cele mai adecvate şi individualizate limbaje, căi şi 
modalităţi, precum şi în medii care să le favorizeze o maximă dezvoltare şcolară şi 
socială; dezvoltarea bazei materiale din școli pentru desfășurarea unor activități de 
reabilitare/abilitare (recuperare) a elevilor/cursanților cu probleme de învățare; 
îmbunătățirea sistemului de evaluare/reevaluare a capacităților de învățare a 
persoanelor cu dizabilități, copii și adulți, pentru identificarea cât mai timpurie a 
cerințelor educaționale speciale ale acestora, în vederea asigurării unor măsuri de 
sprijin flexibile, educație/formare, conforme cu nivelul de dezvoltare al 
aptitudinilor și deprinderilor de învățare; îmbunătățirea sistemului de planificare și 
monitorizare a măsurilor de sprijin educațional; implicarea elevilor/cursanţilor cu 
dizabilităţi, a părinților/tutorilor/reprezentanților legali ca parteneri activi în 
proiectarea, realizarea și monitorizarea planurilor individualizate de sprijin pentru 
educație/formare profesională a elevilor; pregătirea și perfecționarea continuă a 
personalului didactic pentru satisfacerea cerințelor învățământului incluziv; 
formarea profesioniştilor în domenii de strictă specializare pentru lucrul cu 
persoanele cu dizabilități, autism, maladia L. Down, logopedie, demutizare, 
scriere Braille, limbajul semnelor etc.); conștientizarea elevilor/cursanților asupra 
drepturilor persoanelor cu dizabilități în societate, inclusiv asupra dreptului la 
educație, în condiții de echitate socială; îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei 
educaţiei şi formării pentru ca persoanele cu dizabilități să poată dobândi 
competenţe-cheie (începând din învățământul preșcolar și până la cele mai înalte 
niveluri de educaţie şi formare profesională); dezvoltarea și eficientizarea 
serviciilor de consiliere, orientare școlară și profesională; asigurarea unor condiții 
optime de tranziţie de la şcoală la viaţa activă pentru copiii/tinerii cu dizabilităţi; 
optimizarea corelării ofertei de formare profesională cu dinamica pieţei forţei de 
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muncă; promovarea unui dialog/parteneriat instituțional între factorii implicați în 
procesul de formare profesională și factorii/instituțiile implicate în 
plasarea/angajarea forței de muncă.  

c) Strategia Națională pentru incluziunea socială a cetățenilor români de etnie
romă, 2012-2020

Potrivit datelor citate în Strategie28 cetăţenii români de etnie romă manifestă 
în cadrul grupurilor vulnerabile, un risc mai ridicat de excluziune socială. Acest 
risc se referă la existenţa unui decalaj de incluziune socială a romilor în 
comparaţie cu populaţia majoritară, a unei diferenţe semnificative de acumulare 
educaţională, de incluziune pe piaţa muncii, în ceea ce priveşte starea de sănătate 
şi a locuirii. 

Având în vedere datele cu caracter îngrijorător cu privire la integrarea în 
sistemul educaţional a copiilor romi de vârstă şcolară la nivel primar şi 
gimnazial29, educaţia rămâne în continuare un domeniu de maximă vulnerabilitate 
care necesită măsuri consecvente din partea statului. Drept urmare, scopul 
strategiei cuprinde incluziunea socio-economică a cetățenilor români aparţinând 
minorităţii rome la un nivel similar cu cel al restului populaţiei şi asigurarea de 
şanse egale prin iniţierea şi implementarea unor politici şi programe publice în 
domenii de predilecţie printre care educaţia ocupă primul loc pe lângă formarea 
profesională şi ocuparea forţei de muncă, sănătatea, locuirea şi mica 
infrastructură, cultura, infrastructura socială, prevenirea şi combaterea 
discriminării. Astfel, obiectivele Strategiei includ creşterea nivelului de incluziune 
educaţională a cetățenilor români aparţinând minorităţii rome la un nivel similar 
cu cel al restului populaţiei, inclusiv prin combaterea decalajelor sociale care cresc 
riscul de abandon şcolar şi analfabetism, prin măsuri afirmative şi asigurarea 
accesului egal, gratuit şi universal al romilor la o educaţie de calitate.  

28 Analiza  socio-economică pentru programarea fondurilor europene 2014-2020, GLT Afaceri 
Sociale şi Incluziune Socială, Comitetul Consultativ Tematic Ocupare, incluziune socială şi 
servicii sociale, MMFPSPV, Bucureşti, iunie 2013, pp. 22-25.  
29 Cf. datelor citate în Strategia Națională pentru incluziunea socială a cetățenilor români de etnie 
romă, 2012-2020, pp. 11-12.  

Obiectivele specifice se referă la: reducerea decalajului de acumulare 
educaţională (nivel de cunoştinţe) şi participare şcolară la toate nivelurile 
(preşcolar, primar, gimnazial, liceal, terţiar) între cetăţenii români aparţinând 
minorităţii rome şi restul populaţiei; reducerea decalajului socio-economic între 
elevii romi şi cei ne-romi în aspectele care blochează incluziunea educaţională 
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 (hrană, haine, condiţii de locuire, stare de sănătate) inclusiv prin furnizarea de 
suport pentru îmbunătăţirea situaţiei economice a familiei sau asigurarea de 
transport gratuit zilnic de acasă la şcoală; promovarea educaţiei incluzive şi 
reducerea cazurilor de discriminare şi segregare şcolară pe baze etnice, de statut 
social, dizabilităţi sau alte criterii care afectează copiii şi tinerii proveniţi din 
grupuri dezavantajate, inclusiv prin instituirea unui sistem de identificare eficace, 
monitorizare şi intervenţie promptă pentru eradicarea cazurilor de segregare 
şcolară şi completarea legislaţiei actuale pentru combaterea segregării, cu 
sancţiuni sau acţiuni obligatorii în cazul depistării situaţiilor de segregare şcolară; 
creşterea ponderii elevilor romi care beneficiază de suport în cadrul unor 
programe de tip ”şcoala după şcoală” (pregătire teme + hrană); creşterea ponderii 
persoanelor aparţinând minorităţii rome care beneficiază de suport în cadrul unor 
programe de tip „A doua şansă“,pentru creşterea nivelului educaţional; cultivarea 
şi dezvoltarea identităţii etno-culturale a romilor prin educaţie, în concordanţă cu 
legislaţia naţională şi cea a UE. 

Pornind de la aceste obiective specifice direcţiile de acţiune în domeniul 
educaţiei cuprind: crearea unor programe naţionale distincte vizând sporirea 
accesului la educaţia timpurie a copiilor din grupuri dezavantajate, inclusiv a 
copiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru facilitarea şi 
stimularea participării la educaţie timpurie a copiilor romi (consiliere parentală, 
hrană furnizată copiilor defavorizaţi la grădiniţă, etc.) şi înfiinţarea sau 
dezvoltarea unor creşe, grădiniţe cu program normal sau prelungit în comunităţi 
cu populaţie romă, inclusiv grădiniţe estivale, grădiniţe bilingve, centre de zi 
multifuncţionale, etc., pentru a asigura şanse reale de succes şcolar acestor copii; 
extinderea/dezvoltarea programelor de tip „Şcoală după şcoală“la nivelul 
comunităţilor unde ponderea elevilor romi este semnificativă, precum şi 
stimularea finanţării de către autorităţile publice centrale şi/sau locale a 
participării la aceste programe a copiilor romi (inclusiv a altor categorii de copii 
vulnerabili în faţa excluziunii educaţionale); continuarea  programelor  de  tipul 
„A doua şansă“sau  a  celor  pentru  alfabetizare funcţională, în vederea corectării 
situaţiilor rezultate în urma părăsirii timpurii a şcolii (inclusiv analfabetismul), 
pentru copii, tineri şi persoane mature; iniţierea şi dezvoltarea unor programe 
destinate îmbunătăţirii situaţiei socio-economice a elevilor romi în aspectele care 
blochează incluziunea educaţională (hrană, haine, condiţii de locuire, stare de 
sănătate), inclusiv prin furnizarea de suport pentru îmbunătăţirea situaţiei 
economice a familiei sau asigurarea de transport gratuit zilnic de acasă la şcoală, 
astfel de programe sunt menite să stimuleze participarea şcolară, să reducă 
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absenteismul, precum şi să sprijine accesul copiilor aparţinând minorităţii rome la 
o educaţie de calitate; continuarea măsurilor afirmative în domeniul educaţiei.
Acordarea,în continuare,de facilităţi şi locuri distincte pentru tinerii romi care
doresc să urmeze învăţământul preuniversitar liceal, profesional sau postliceal,
precum şi instituţii de învăţământ superior, incluzând masterate şi doctorate;
facilitarea accesului copiilor romi la învățământul profesional dual care să le
permită modernizarea  ocupațională și  detașarea  de  profesiile  tradiționale,
depășite  istoric, nerentabile și unele anacronice; asigurarea predării limbii romani
și a istoriei romilor la toate nivelurile educaționale, acolo unde există o cerere
suficientă în acest sens; dezvoltarea activităţilor de consiliere şi orientare, ca și
cele de tutorat, cu conținut specific, adaptat pentru copiii aparţinând grupurilor
dezavantajate; organizarea de cursuri de formare continuă a cadrelor didactice în
domeniul educaţiei interculturale, prin care să fie susţinute principiile non-
discriminării şi ale egalităţii de şanse; continuarea implementării unor programe
de formare a cadrelor didactice care lucrează în unităţi de învăţământ cu copii
aparţinând minorităţii rome, inclusiv cu cele care predau istoria şi cultura romilor;
continuarea implementării unor programe de formare a mediatorilor şcolari şi
creşterea ponderii angajării acestora în sistemul educaţional şi formarea de
mediatori şcolari romi (cu precădere absolvenţi de liceu cu diplomă de
bacalaureat, pentru comunităţile tradiţionale, persoane provenite din comunitate şi
vorbitori ai limbii romani); conceperea şi implementarea unor programe şi
activităţi de educaţie parentală şi de încurajare a participării părinţilor romi la
procesul educaţional din şcoală şi din afara ei. Monitorizarea activităţii şi a
grupurilor/comitetelor locale de sprijin pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie
al grupurilor dezavantajate; instituirea unui sistem de identificare eficace,
monitorizare şi intervenţie promptă pentru eradicarea cazurilor de discriminare şi
segregare şcolară; completarea legislaţiei actuale pentru combaterea segregării cu
sancţiuni sau acţiuni obligatorii în cazul depistării situaţiilor de segregare şcolară;
amenajarea spaţiilor şcolare şi dotarea şcolilor în care învaţă cu preponderenţă
elevi romi, cunoscut fiind faptul că în aceste şcoli spaţiile şi dotările sunt
inferioare din punct de vedere calitativ în comparaţie cu alte şcoli; asigurarea
transportului şcolar pentru elevii

 

romi

 

care

 

locuiesc

 

în zone marginale

 

şi
îndepărtate ale localităţilor; campanii de combatere şi prevenire a discriminării în 
şcoli şi medierea conflictelor apărute în sistemul educaţional, cu implicarea 
elevilor sau a părinţilor aparținând minorității rome; realizarea de activităţi 
extraşcolare cu elevi și copii romi şi ne-romi pentru deprinderea şi stimularea 
relaţiilor interetnice; monitorizarea cazurilor de abandon şcolar şi intervenţie prin 
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furnizare de servicii de consiliere elevilor romi aflați în risc de abandon şcolar și 
familiilor acestora; alte intervenţii considerate necesare pentru atingerea 
obiectivelor stabilite.  

Printre rezultatele şi indicatorii acţiunilor propuse în domeniul educaţiei, în 
anul 2020, ar trebui să se ajungă la: un sistem viabil de culegere și monitorizare 
date implementat în toate școlile unde ponderea elevilor romi este de minim 15%; 
30.000 copii romi de vârstă ante-preșcolară și preșcolară să beneficieze de suport 
pentru a se înscrie la grădiniță și să beneficieze de educație ante-
preșcolară/preșcolară/școlară; creșterea ratei de participare la educaţie la 70% în 
anul 2020 (față de 37% în 2011); toți copiii din grupuri vulnerabile (inclusiv romi) 
cu vârstă aferentă nivelului primar și gimnazial să beneficieze de sprijin pentru a 
se înscrie și a urma efectiv cursurile școlare; toți copiii din grupuri vulnerabile 
(inclusiv romi) cu vârste între 7-14 ani să urmeze școala; 40.000 de elevi romi să 
beneficieze de programe suport „Școală după școală“; 20.000 de cetăţeni români 
aparţinând minorităţii rome să-şi fi îmbunătățit nivelul educațional în urma 
participării la un program suport „A doua șansă“; reducere de la 14,1% în 2011, la 
10% în 2020 a ponderii persoanelor analfabete din totalul cetăţenilor; acordarea de 
transport gratuit (în baza carnetului de elev) tuturor copiilor vulnerabili (inclusiv 
copiii romi) în mediul rural pentru a se deplasa la şcoală; pentru ameliorarea 
situaţiei familiilor copiilor romi cu risc de abandon şcolar 50.000 de părinți ai 
acestor copii să beneficieze de suport pentru creșterea șanselor de ocupare pe piața 
muncii (informare, mediere, formare); încadrarea și angajarea de mediatori școlari 
în toate cele 1.680 de unități de învăţământ în care numărul de copii și elevi romi 
este de minim 15%; eliminarea şi prevenirea segregării şcolare a copiilor romi. 

d) Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România

Strategia adoptată în 2015 preia definiţia dată fenomenului de părăsire
timpurie a şcolii (PTŞ) care include tinerii cu vârste cuprinse între 18-24 de ani, 
deci cei care potrivit normelor naţionale nu mai au statutul de copii. Cu toate 
acestea, prin măsurile propuse, strategia se adresează şi copiilor, deci celor cu 
vârstă mai mică de 18 ani, mai ales celor supuşi unui risc ridicat de PTŞ, ca 
urmare a unor combinaţii de factori. Drept urmare grupurile vizate de strategie 
includ: „(i) copii și tineri care se vor încadra în grupa de vârstă 18-24 de ani în 
2020; (ii) copii și tineri din familii cu statut socio-economic scăzut (sărace); (iii) 
copii și tineri din zonele rurale; și (iv) copii și tineri romi și alte grupuri 
marginalizate sau subreprezentate”. Dincolo de aceste grupuri prioritare strategia 
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„își propune să sprijine și intervențiile care se adresează altor grupuri țintă, în 
afara celor principale”. Sprijinindu-se pe patru piloni şi şase programe 
reprezentative, strategia își propune „să asigure accesul fiecărui copil la o formă 
de învățământ sau formare profesională, cel puțin până la vârsta de 16 ani și 
absolvirea clasei a 10-a”.  

Înscriindu-se în obiectivele Strategiei Europa 2020 strategia promovează 
creşterea inteligentă prin îmbunătățirea nivelurilor de educație și formare și 
creștere incluzivă, prin considerarea PTȘ drept factor de risc major pentru șomaj, 
sărăcie și excluziune socială. Una dintre priorităţile cheie ale României, potrivit 
strategiei, se referă la „îmbunătățirea abilităților cetățenilor și reducerea părăsirii 
timpurii a școlii”.  

Printre cauzele PTŞ identificate sunt enumerate „lipsa accesibilității în 
general și a adaptării rezonabile în învățământ, lipsa tehnologiilor de acces și a 
tehnologiilor și dispozitivelor asistive în procesul de învățământ, insuficiența 
serviciilor de sprijin oferite, lipsa transportului adaptat, slaba  conștientizare a 
familiei  cu privire la importanța dezvoltării potențialului copilului/tânărului cu 
dizabilități, atitudini discriminatorii sau negative cu privire la incluziunea școlară 
a copiilor și tinerilor cu dizabilități și/sau cerințe educative speciale și altele”. 
Pornind de la caracteristicile sociale se observă că PTŞ este un fenomen care 
predomină „mai ales în rândul anumitor grupuri aflate în situație de risc, în special 
tineri din comunitățile rurale, tineri provenind din familii cu venituri modeste, 
romi și alte minorități și elevi care au repetat cel puțin un an sau care au abandonat 
școala”.  

Luând în considerare recomandările Consiliului European strategia completă 
de abordare a PTŞ trebuie să combine „măsuri de prevenire, intervenție și 
compensare și să se concentreze, mai ales, pe intervenții la nivelul școlilor și al 
elevilor”. 

Cei patru piloni pe care se sprijină Strategia se referă la: 1. Asigurarea 
accesului la educaţie şi o educaţie de calitate pentru toţi copiii; 2. Asigurarea 
finalizării învăţământului obligatoriu de către toţi copiii; 3. Reintegrarea în 
sistemul educaţional a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala; 4. Dezvoltarea 
sprijinului instituţional adecvat. Analiza componentelor celor patru piloni 
devoalează elemente convergente cu cele ale conceptului de şcoală prietenoasă 
promovând o educaţie de calitate, în condiţii nediscriminatorii, într-un mediu 
şcolar adaptat nevoilor copiilor şi totodată, exigenţelor profesionale de pe piaţa 
muncii. 

În acelaşi timp, Strategia atrage atenţie asupra dificultăţilor învăţământului 
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românesc în termeni de atragere a persoanelor în domeniu. Analiza datelor privind 
remunerarea cadrelor didactice (o altă componentă a conceptului de şcoală 
prietenoasă) mai ales a debutanţilor, relevă o atractivitate mult prea scăzută, fiind 
printre cele mai mici în Europa. În plus, creşterea salarială de-a lungul vieţii active 
a cadrelor didactice este cea mai lentă la nivel european.  

Discrepanţa între cei mai săraci şi cei mai bogaţi copii rămâne substanţială. 
Totodată statisticile luate în considerare la elaborarea Strategiei arată o lipsă 
constantă de îmbunătăţire a rezultatelor la învăţătură şi o ruptură în continuarea 
studiilor cu succes pentru un număr semnificativ de tineri din ţara noastră, un 
număr semnificativ dintre aceştia părăsind timpuriu sistemul de învăţământ fără a 
dobândi competențele și formarea adecvate, necesare tranziției spre piața muncii. 
Mediul de provenienţă (rural), caracteristicile etnice (romi) şi rezultatele şcolare 
slabe atrag un risc mai mare de inactivitate pe piaţa muncii în rândul tinerilor. 
Rata inactivităţii tinerilor (15-24 ani), în special de sex feminin, este printre cele 
mai mari în Europa, precum şi cea a şomerilor neînscrişi în vreo formă de educaţie 
sau formare, ceea ce atrage per total o rată foarte mare de şomeri în rândul acestor 
categorii de persoane.  

Strategia cu privire la reducerea PTŞ înglobează două obiective convergente: 
„creștere inteligentă”, prin îmbunătățirea nivelurilor de educație și formare, și de 
„creștere incluzivă”,prin evidențierea PTȘ ca factor de risc major pentru șomaj, 
sărăcie și excluziune socială. Totodată creşterea susţinută, care pune accentul pe 
eficiența resurselor, sustenabilitatea și competitivitatea mediului, reprezintă un 
obiectiv care poate fi afectat de PTŞ.  

Două categorii de factori care determină PTŞ sunt luaţi în considerare de 
strategie: factori care influențează elevul/familia în privința cererii de educați 
(care ţin de caracteristici personale şi familiale) şi factori care influențează oferta 
de educație (care se referă la infrastructura instituţională educaţională).  

Intervenţia statului prin iniţierea şi punerea în aplicare a unor politici, precum 
şi a cadrului legal adoptat, s-a concentrat pe câteva reforme, precum: 
modernizarea şi adaptarea învăţământului la standarde europene, decongestionarea 
programelor şcolare, reorganizarea sistemului de evaluare, descentralizarea, 
responsabilizarea şi finanţarea sistemului, asigurarea egalităţii de şanse, 
îmbunătăţirea învăţământului profesional şi tehnic, politici referitoare la resursa 
umană ş.a.  

Principiile directoare incluse în Strategie pentru reducerea PTŞ se referă la 
acţiuni preventive, de intervenţie şi de compensare luând în considerare, așadar, 
opțiuni valabile inclusiv pentru cei care au părăsit sistemul deja. Aceste principii 
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directoare includ: un răspuns integrat și o strategie guvernamentală de reducere a 
părăsirii timpurii a școlii cuprinzătoare; un răspuns educațional coordonat și 
cuprinzător; capacitate consolidată de a implementa politici specifice, bazate pe 
date concrete; asigurarea sustenabilității pe termen lung a finanțării; referința la

 

experiențele internaționale, lecțiile învățate și bunele practici; integrarea bunelor 
practici identificate prin consultări regionale. Bunele practici identificate implică 
şcoala, comunitatea, societatea civilă cu participarea ONG-urilor. Printre bunele 
practici luate în considerare se regăseşte un leadership adecvat şi pozitiv care 
implică o atitudine proactivă a managementului şcolii prin promovarea, de 
exemplu, a unei politici de tip o școală prietenoasă pentru toți copiii și adulții din 
comunitate. Alte modele de urmat se referă la activitatea mediatorilor şcolari, a 
inspectorilor școlari sau consilierilor cu atitudini pozitive care sprijină şcolile, 
elevii și familiile în a face față unor dificultăți majore. S-a observat, de asemenea, 
că activităţile extracurriculare au impact asupra motivării elevilor pentru a 
frecventa școala. Constrângerile financiare şi materiale la nivel de şcoală pot fi 
depăşite prin sprijinul comunității locale. Bursele şcolare şi granturile au, de 
asemenea, eficienţă în combaterea PTŞ. Colaborarea între şcoală şi angajatori 
reprezintă un alt stimulent pentru o perspectivă de a fi angajat după încheierea 
şcolarizării. Consultarea din partea ONG-urilor specializate reprezintă o sursă de 
inovare şi motivare a sistemului şi are ca efect totodată combaterea PTŞ prin 
programele implementate de către acestea.  

Fiecare pilon strategic care sprijină principalele programe și măsuri propuse 
în vederea atingerii obiectivelor strategiei include o serie de direcţii de acţiune. 
Astfel, măsurile de luat implică reacţii din partea autorităţilor şi a comunităţii în 
colaborare cu familia prin implicare în vederea conştientizării importanţei 
educaţiei, acordarea de stimulente financiare pentru sprijin, suplimentarea de 
cadre didactice, elaborarea de planuri şi strategii pentru grupurile în situaţie de 
risc, aprofundarea cercetării în vederea identificării unor mijloace eficiente de 
combatere a fenomenului, dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice, 
avertizare timpurie şi programe remediale, consiliere pentru cei care au părăsit 
sistemul, îmbunătăţirea atractivităţii, a incluziunii, a calităţii şi a relevanţei 
învăţământului profesional şi tehnic, programe educaţionale de tip a doua şansă.  

În ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea punerii în aplicare a măsurilor 
identificate în cadrul Strategiei acestea reprezintă „ un proces de măsurare, 
învățare și ajustare pentru îmbunătățirea performanței inițiativelor care conduc la 
prevenirea și reducerea PTȘ și la îmbunătățirea educației în general”, strategia 
fiind „o inițiativă socială care impune schimbări comportamentale și structurale”. 
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Înscriindu-se în tendinţele înregistrate la nivelul ţărilor europene pentru a evalua 
eficiența și eficacitatea politicilor, programelor și proiectelor din sectorul public, 
Strategia utilizează drept model managementul centrat pe rezultate.  

Deşi implementarea nu face parte din scopul Strategiei, aceasta include, la 
final, câteva aspecte cheie de luat în calcul în vederea pregătirii implementării 
acesteia cu implicarea unor măsuri legale şi normative de luat în calcul pentru 
implementare.  

B2. Nivel local – Judeţul Iaşi 

a) ISJ Iaşi, Strategii de prevenire şi diminuare a abandonului școlar în județul
Iași, An şcolar 2017- 2018.

ISJ ia în considerare diferenţierea interpretării termenului de „abandonul 
școlar” faţă de cel de „părăsire timpurie a sistemului de educație”. În timp ce 
primul se referă la „elevii care renunță să mai frecventeze școala (într-un anumit 
nivel de învățământ)”, al doilea se referă la „tinerii dintr-o anumită grupă de vârstă 
(18-24 de ani) care au părăsit sistemul de educație înainte de a finaliza 
învățământul obligatoriu și care nu au urmat ulterior un program de formare 
profesională continuă/calificare” potrivit interpretărilor Institutului de Ştiinţe ale 
Educaţiei, (2011, Copiii care nu merg la şcoală).  

Având în vedere aceste definiţii şi obiectul cercetării noastre vom lua în 
considerare termenul de abandon şcolar pentru persoanele cu vârstă de până la 18 
ani.  

Strategiile adaptate la nivelul judeţului Iaşi iau în considerare o pluralitate de 
factori individuali sau exteriori, care nu ţin de caracteristicile individului ci de 
constrângeri externe acestuia.   

În ceea ce priveşte responsabilitățile apariţiei abandonului şcolar se amintesc 
cele două perspective opuse: prima numită tradiţionalistă plasând întreaga 
responsabilitate la elev (perspectiva drop-out)30 şi cea de a două a excluderii 
atribuie responsabilitatea instituţiilor şcolare (perspectiva push-out)31.  

Printre activităţile strategice la nivelul judeţului în vederea prevenirii şi 
diminuării abandonului sunt enumerate strategiile elaborate pe termen lung şi 
scurt, implicarea în proiecte destinate combaterii fenomenului, realizarea 
constantă de studii centrate pe analiza abandonului școlar, implementarea unor 
planuri de măsuri, monitorizarea realizării indicatorilor propuşi, conceperea şi 
implementarea unor programe de măsuri remediale şi analiza rezultatelor finale. 
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Priorităţile identificate privesc anul şcolar 2017-18 însă pot fi luate în 

considerare acţiuni în continuarea unor paşi întreprinşi în acea perioadă. Aceste 
priorităţi includ elaborarea unor planuri de abordare a fenomenului, a unei comisii 
specializate la nivelul inspectoratului, lansarea şi implementarea unor proiecte şi 
realizarea de cercetări şi studii în domeniu, analiza continuă a situaţiilor de risc, 
monitorizarea frecvenţei şi a elevilor în situaţii de risc, programe de sprijin 
financiar, identificarea bunelor practici de combatere a fenomenului, programe de 
consiliere şi orientare, implicarea părinţilor în proiecte de prevenire şi colaborarea 
cu autorităţile locale.   

Direcţiile de acţiune cuprind: asigurarea accesului tuturor copiilor la servicii 
educaţionale care implică creşterea calităţii acestuia şi adaptarea serviciilor 
educaţionale pentru categoriile speciale de copii; măsuri de reintegrare a celor 
care au părăsit sistemul de educaţie; dezvoltarea autonomiei instituţionale în 
abordarea fenomenului; formarea personalului didactic pentru promovarea 
practicilor educaționale specifice prevenirii; formarea părinţilor pentru 
conștientizarea rolului de beneficiari indirecți ai educației. Aceste acţiuni nu pot fi 
limitate la perioada unui an chiar dacă în perioada propusă au fost realizate multe 
dintre obiectivele propuse în documentul citat.  

30 decizia de a abandona şcoala, independentă şi definitivă, îi aparţine individului.  
31 porneşte de la premisa că un număr relativ mare de elevi sunt „expulzaţi” din şcoală (push-out) 
din cauza experienţelor traumatizante de eşec şi frustrare trăite în mediul şcolar iar variabilele 
conexe statutului şcolar, determinat de performanţele 
şcolare ale elevilor, sunt văzute ca fiind simptomele şi nu cauze directe ale abandonului şcolar. 
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CAPITOLUL III - Instrumente de evaluare a cadrului şcolar 

O şcoală prietenoasă bazată pe drepturi şi care pune în aplicare obiectivele 
CDC în domeniul educaţiei va reprezenta un mediu caracterizat de câteva 
elemente esenţiale:  

A. Este incluziv pentru toţi copiii:
a) Nu exclude, discriminează sau promovează stereotipuri bazate pe

diferenţe.
b) Promovează educaţie gratuită şi obligatorie, accesibilă în termeni

materiali şi de infrastructură, mai ales pentru copiii şi familiile
vulnerabile.

c) Respectă diversitatea şi asigură egalitatea învăţării pentru toţi copiii
(e.g. fete, copii care muncesc, copii ai minorităţilor etnice, cei afectaţi
de diverse boli sau dizabilităţi, victime ale exploatării şi violenţei).

d) Răspunde diversităţii înglobând diferite circumstanţe sau nevoi ale
copiilor (e.g. bazate pe gen, rasă, clasă socială, etnicitate, nivel de
abilităţi etc.).

B. Este eficient:
a) Promovează educaţie şi proces de învăţare de calitate, cu instrucţiuni

individualizate, potrivite pentru fiecare copil, în funcţie de nivelul de
dezvoltare, abilităţi, stil de învăţare şi cu metode active, de cooperare,
democratice.

b) Oferă un conţinut structurat, materiale şi resurse de bună calitate.
c) Creşte capacitatea cadrelor didactice şi angajamentul acestora,

oferindu-le venituri adecvate.
d) Promovează rezultate educaţionale de calitate, definind conţinutul

educaţiei şi ajutând copiii să înveţe cum trebuie să înveţe ceea de ce au
nevoie.

C. Este sănătos şi protector pentru copii:
a) Asigură un mediu sănătos, igienic şi sigur pentru învăţare, care să

dispună de infrastructură sanitară şi de clasă adecvate, politici şi
practici de sănătate (fără pedepse corporale, hărţuire, droguri), şi oferă
servicii adaptate de îngrijire şi sfaturi medicale şi nutriţionale copiilor.
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b) Promovează deprinderi de viaţă bazate pe educaţie privind sănătatea.
c) Promovează sănătate fizică şi psiho-socio-emoţională atât pentru elevi,

cât şi pentru cadrele didactice.
d) Ajută la apărarea şi protecţia tuturor copiilor de abuzuri şi violenţe.
e) Propune experienţe pozitive pentru copii.

D. Ţine cont de gen:
a) Promovează egalitatea de gen privind incluziunea copiilor şi atingerea

rezultatelor.
b) Elimină stereotipurile de gen.
c) Garantează infrastructură adecvată nevoilor fetelor, curricula, materiale

şi metode didactice necesare şi un mediu non-violent pentru fete şi
băieţi.

d) Încurajează respectarea drepturilor, a demnităţii şi a egalităţii.

E. Implică copiii, familiile şi comunităţile fiind:
a) Centrată pe copii şi promovând participarea acestora sub toate

aspectele vieţii şcolare.
b) Focusată pe familie prin contribuirea la dezvoltarea relaţiilor între

aceasta şi şcoală şi ajutând copiii, părinţii şi cadrele didactice să
stabilească şi să menţină relaţii armonioase.

c) Bazată pe comunitate – încurajând parteneriatul local în educaţie,
acţionând în comunitate pentru interesul copiilor şi lucrând cu alţi
actori pentru realizarea drepturilor copiilor.

Prin urmare un cadru şcolar prietenos bazat pe drepturi are cel puţin o dublă 
menire: reprezintă un instrument puternic pentru a realiza drepturile copilului şi, 
totodată, un cadru adecvat pentru prestarea unor servicii educaţionale de bună 
calitate.  

Aceste principii reliefate de UNICEF pot reprezenta un instrument eficient 
pentru ameliorarea cadrului normativ naţional, cât şi pentru dezvoltarea unor 
politici eficiente în combaterea abandonului şcolar. Ele pot fi folosite, de 
asemenea, la toate nivelurile de către comunitate, şcoli, părinţi, pentru atingerea 
scopurilor educaţionale, precum şi pentru ameliorarea, planificarea şi gestionarea 
cadrului educaţional, mobilizând resursele necesare pentru protecţia drepturilor 
copilului într-un mediu şcolar prietenos.  
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CAPITOLUL IV – Percepţia mediului şcolar din România 

Încercarea noastră de a decela percepţia mediului şcolar din România se 
bazează pe cercetarea calitativă realizată în câteva şcoli prin implicarea 
beneficiarilor direcţi, a copiilor, precum şi a cadrelor didactice în calitate de 
profesionişti care lucrează cu minorii şi, totodată, de beneficiari indirecţi ai 
sistemului de învăţământ. În această cercetare am utilizat, pe de o parte, drepturile 
copilului drept grilă de examinare a dificultăţilor cu care se confruntă copiii în 
acest mediu şi, pe de altă parte, caracteristicile şcolii prietenoase, pentru a sesiza 
viziunea elevilor şi a profesorilor lor asupra şcolii în care sunt formaţi sau, 
respectiv, îşi desfășoară activitatea. Am căutat să aflăm părerea copiilor despre 
şcoala în care învaţă în mod special, dar şi asupra mediului şcolar din România în 
general.  

1. Rezultatele cercetării calitative în regiunea Nord-Est
În cadrul acestui studiu, la sondarea opiniei prin chestionare au participat 

323 elevi dintre care 165 de nivel liceal şi 158 de nivel gimnazial şi 125 de cadre 
didactice. Totodată, aproximativ 50 de copii32 au participat la interviuri 
individuale sau de grup. Alţi 8 participanţi, profesori (dintre care unii având 
atribuții de conducere), ne-au împărtășit părerile lor în cadrul unor interviuri 
individuale.  

1.1. Mediul de provenienţă al participanţilor 
Participanţii chestionaţi, de ambele sexe în aceeaşi măsură, provin din medii 

diferite, fiind vorba despre o populaţie eterogenă din punctul de vedere al 
veniturilor, precum şi al etniei. Ei consideră cartierele unde sunt plasate şcolile în 
care învaţă sau predau ca fiind predominant sigure sau cu o siguranţă în creştere în 
ultimii ani, prezentând totuşi cazuri izolate de violenţă fizică.  

În timp ce în unele şcoli efectivele de elevi sunt în descreştere din cauza 
mişcărilor migratorii locale sau spre ţări străine, în altele sunt primiţi şi copii care 
vin din alte localităţi, fiind vorba în principal de localităţi suburbane de unde vin 

32 În unele interviuri de grup nu cunoaştem numărul exact al copiilor conectaţi online, unii dintre ei 
intrau şi ieşeau din sesiunea de comunicare în funcţie de conexiunea de care dispuneau. 
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copii să înveţe în mediile urbane. Cadrele didactice prinse în activităţi de 
management au relatat despre dificultăţile legate de menţinerea efectivelor de 
elevi, mai ales în cazul unor cartiere periferice din localităţi mai mici.  

În cea mai mare parte şcolile gimnaziale sunt frecventate în principal de 
copiii din cartier, în timp ce la licee copiii provin din medii mai îndepărtate, unele 
dintre ele dispunând de cămine pentru liceeni. În majoritatea şcolilor sunt prezenţi 
copii din diferite categorii sociale şi de diferite etnii. La modul general, este vorba 
despre o populaţie cu venituri medii şi din medii profesionale de categorii diferite: 
„muncitori”33, „intelectuali”, dar şi tineri care lucrează în „diferite companii”. 
Drept urmare, cei cu venituri mai mari au tendinţa de a-şi duce copiii la şcoli mai 
„de elită” sau la grădiniţe private din acea localitate. 

Câteva dintre şcolile participante se află în cartiere cu o „populaţie 
dezavantajată” care este „la limita sărăciei”, aflându-se deci în zonă de risc în ceea 
ce priveşte abandonul şcolar. Unele dintre aceste cartiere cunosc, totodată, o 
descreştere îngrijorătoare a numărului tinerilor şi deci a numărului elevilor. Una 
dintre şcoli este situată în zona aşa numitelor „apartamente” (fostele case de copii) 
şi mulţi dintre aceştia frecventează şcoala în chestiune. Ei locuiesc „în regim de 
familie”, fiind asistaţi şi educaţi de doi, trei supraveghetori adulţi. 

 Atât copiii, cât şi profesorii percep mediul în care învaţă şi își desfăşoară 
activitatea ca fiind „în general unul sigur”. Chiar şi în cartiere cu o populaţie mai 
vulnerabilă din punct de vedere social şi cu venituri precare percepţia este mai 
degrabă pozitivă. Majoritatea sunt din familii cu doi sau trei copii. Unii sunt din 
familii monoparentale. În unele familii cu mai mulţi copii nu frecventează toţi 
fraţii şcoala.  

În ciuda dificultăţilor prezente, în linii generale, şcoala rămâne un pol al 
stabilităţii şi siguranţei, căutând constant mijloace de atracţie pentru copii, cu o 
rată de reuşită mai mică sau mai mare.  

Valorificarea conceptului de şcoală prietenoasă în mediul şcolar ar avea un 
impact pozitiv pe termen lung, inclusiv din această perspectivă a siguranţei, pentru 
toţi beneficiarii direcţi (copiii) şi indirecţi (profesori, părinţi, comunitate).  

1.2. Percepţia mediului şcolar  
Majoritatea copiilor consideră dorinţa de a studia drept bază a reuşitei 

şcolare (78,4%), în timp ce doar jumătate dintre profesori consideră că această 
reuşită se datorează dorinţei de a studia. Pentru o parte importantă a profesorilor 

33 În acest capitol părţile din text plasate între ghilimele reprezintă exprimări ale participanţilor la 
interviuri şi din chestionare. Datele cercetării au fost total anonimizate.  
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(38%) capacitatea de a atrage interesul copiilor reprezintă un criteriu major. 
Capacitatea şi aptitudinile elevilor reprezintă o premisă mult mai restrânsă atât 
pentru elevi (15%), cât şi pentru profesori (14%). 

A. Percepţia copiilor
a) Relaţiile între copii şi cadrele didactice
În ceea ce priveşte atmosfera în timpul orelor percepţiile sunt diferite, în

funcţie de profesorul care este mai „apropiat”, „prietenos” sau dimpotrivă „sever” 
şi „foarte exigent”. Dacă în primul caz atmosfera la ore este „interesantă” şi chiar 
„amuzantă”, în cazul profesorilor mai „duri” copiii păstrează liniştea „de frică”.  

Aproape întotdeauna copiii consideră că deschiderea profesorului faţă de 
elevii cu care lucrează contribuie cel mai mult la înţelegerea materiei predate. 
Totodată, ei consideră frica faţă de profesor ca fiind un factor de blocare a 
elevului, ceea ce poate duce la incapacitatea sa de concentrare şi de înţelegere a 
materiei. 

Atunci când copiii sunt atraşi de calităţile cadrelor didactice percep 
interacţiunea cu ei ca fiind „plăcută”, „corectă” şi „prietenoasă” atât în cadrul 
orelor, cât şi în afara acestora. Unii dascăli sunt profesori „foarte talentaţi” care 
„ştiu cum să facă materia predată mai plăcută”,„mai interesantă” şi „mai 
atractivă”.  

Totuşi, mulţi copii percep relaţiile cu unii dintre profesori ca fiind 
„neplăcute”, „stresante” sau chiar „umilitoare”, unii profesori fiind prea „duri” sau 
prea „exigenţi”. Adesea aceştia „ţipă foarte mult” la copii, unii „nu ştiu să 
predea”. Pentru îmbunătăţirea mediului şcolarii copiii ar „scoate” o parte dintre 
profesorii care le predau şi ar căuta să-i „înlocuiască cu alţii”.  

Este evident că în unele cazuri copiii care îndrăgesc profesorul, apreciind 
calităţile umane ale acestuia, reuşesc să fie atraşi totodată spre materia predată de 
acesta şi chiar se străduiesc să fie „cât mai buni”. 

Unii participanţi ne-au spus că la şcoală „mai şi învaţă câte ceva”, dar marea 
majoritate au declarat că merg la şcoală pentru interacţiunea umană cu semenii şi 
cu profesorii, şcoala fiind definită cel mai mult de „oamenii”, profesorii care vin 
să-i înveţe „lucruri”. Ceea ce apreciază copiii este deci efortul dascălilor de a-i 
„ţine în priză” prin ceea ce predau şi cum predau.  
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b) Relaţiile între semeni
Copiii sunt atraşi la şcoală în principal de socializarea cu colegii şi prietenii

din şcoală, apreciind şcoala în principal pentru ca le oferă posibilitatea 
interacţiunii cu semenii, dar şi faptul că „pot ieşi din casă”. La şcoală ei întâlnesc 
„prieteni mai buni”, „mai aproape” de ei, cu care pot interacţiona „față în față” 
(lucru pe care îl apreciază şi mai mult în context pandemic, fiind obligaţi să facă 
şcoală mai mult online).  

Chiar dacă pentru majoritatea copiilor relaţiile între colegi sunt în general 
„bune” şi „prietenoase”, mulţi dintre ei evocă prezenţa hărţuirii între semeni 
(bullying), mai ales în aşa numitele şcoli „de elită”. După părerea copiilor 
soluţionarea acestor situaţii depinde foarte mult de şcoală ele „fiind din păcate de 
multe ori general acceptate”, au devenit chiar „o normalitate” şi deci „nu caută 
nimeni soluţii în mod real pentru combaterea acestui fenomen”. Motivele 
intimidărilor sunt variate: „veniturile părinţilor şi drept urmare hainele purtate de 
copii la şcoală”, „tendinţa de divizare a elevilor pe aceste criterii şi de formare a 
unor grupuri care stimulează şi întreţin acest fenomen”. Totodată copiii diferiţi, 
„care au dificultăţi în a se înscrie în tendinţa majorităţii” ajung de multe ori foarte 
rapid ţinta „privilegiată” a hărţuirii în clasă şi „nici nu au capacitatea de a schimba 
ceva ei înşişi, fără implicarea profesorilor care trebuie să fie şi pedagogi”.  

c) Infrastructura
Unul dintre criteriile atractivităţii şcolii este legat de infrastructura sa

materială. Copiii sunt totodată foarte critici vis-à-vis de absenţa unor condiţii 
materiale inerente procesului de învăţământ. Copiii îşi doresc „clase mai 
frumoase”, „fără gratii la geamuri”, terenuri de sport „bine amenajate”, clase 
adaptate pentru materiile care necesită o infrastructură specială (fizică, chimie, 
geografie, biologie). Absenţa dotărilor necesare pentru orele de informatică fac 
aceste ore „neinteresante”, „mult prea teoretice” şi „lipsite de interes practic”.  

Copiii îşi mai doresc şcoli cu „băi bune”, „în care să fie curat” şi în care să 
existe „săpun şi hârtie igienică”.  

B. Percepţia cadrelor didactice
a) Relaţiile între copii
Profesorii percep atmosfera din şcoli ca fiind predominant „prietenoasă”

între copii, existând totuşi unele probleme de comportament care atrag conflicte 
între elevi. Şi ei evocă problema hărţuirii (bullying) în care sunt implicaţi 
„deopotrivă fete şi băieţi”.  
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b) Relaţiile cu copiii
În linii generale, marea majoritate a profesorilor participanţi se declară

„foarte deschişi” faţă de elevi caracterizând relaţiile cu aceştia ca fiind „bune” şi 
„prietenoase”. În unele cazuri ei consideră că aprecierea calităţilor umane ale 
profesorului induc interesul şi pentru materia predată şi „chiar se străduiesc să fie 
cât mai buni”. După părerea unor respondenţi „meseria de profesor trebuie să fie 
mai mult o vocaţie”, „chiar dacă unii copii vin la şcoală doar ca să plece de acasă, 
fiind mai puţin interesaţi de studiu” pentru profesori contează să reuşească să 
creeze „punţi de legătură” prin care să „ajungă” la ei, „la sufletul lor”.  

Unii dintre participanţi indică totuşi prezenţa unor colegi „prea exigenţi” 
care atrag „reţinere” din partea copiilor. Profesorii recunosc că în multe cazuri ei 
reuşesc să menţină ordinea la clasă doar prin severitate şi control cu ajutorul 
notelor, mai ales la purtare. „Nu vorbim însă despre respect în aceste cazuri”, ci 
despre „frică”. Aceştia consideră că lipsa severităţii profesorului este percepută de 
copii ca fiind o „slăbiciune” pe care „o vor exploata ori de câte ori vor avea 
posibilitatea”.  

c) Relaţiile cu părinţii
Cadrele didactice critică implicarea exagerată din partea unor părinţi în

încercarea de a influenţa modalitatea în care îşi exercită profesorii activitatea. Or, 
părinţii chiar „nefiind specialişti” cred că „ştiu mai bine” ce este necesar pentru 
copiii lor. Cadrele didactice se simt „controlate” de părinţi, ceea ce duce la 
„pierderea libertăţii” acestora în desfăşurarea activităţii lor. „Libertatea şi 
drepturile copilului” sunt „prost înţelese de unii părinţi”.  

După părerea unor profesori adesea dificultăţile de comunicare sunt cauzate 
chiar de familia copilului, copiii având în consecinţă o atitudine „prea puţin 
educată” de părinţi. Cele mai problematice fiind după părerea cadrelor didactice 
familiile care promovează o cultură a „auto segregării” pe criterii etnice.  

În alte cazuri, dimpotrivă, o prea „slabă implicare a părinţilor” în stimularea 
şcolarizării duce la atenuarea interesului copiilor pentru şcoală, crescând riscul de 
abandon în cazurile cele mai grave.   

d) Relaţiile între colegi
În ceea ce priveşte relaţiile între colegi, profesorii le percep ca fiind

„prietenoase” în cea mai mare parte, evocând o atitudine „deschisă” faţă de colegii 
noi care „se integrează uşor”, fără diferenţiere în funcţie de gradul didactic sau 
funcţie. Ei caută să colaboreze eficient „în interesul şi pentru a rezolva problemele 
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şcolii”, fiind „împreună la greutăţi”, dar şi pentru „a împărtăşi bucuriile din şcoală 
şi din viaţa personală”. La şcoală „se vine cu plăcere”, deşi „programul este 
încărcat” şi plin de „sarcini non-didactice” care ţin de „hârtii”.   

Chiar dacă majoritatea vorbesc despre o cooperare eficientă între corpul 
didactic şi reprezentanţii managementului, unii evocă totuşi prezenţa unor situaţii 
„mai tensionate” în relaţiile de subordonare ierarhică.  

1.3. Importanţa şcolii pentru copii, limitele sistemului 
A. În percepţia copiilor

Proiectarea spre viitorul lor şi al comunităţii din care fac parte îi uneşte pe
majoritatea copiilor făcându-i asemănători. Pentru că le „pasă foarte mult de 
viitorul” lor ei caută să devină „profesionişti” în domeniile care îi interesează.  

Unii participanţi văd cu ochi foarte critici tendinţa unor colegi de a căuta 
„note bune prin linguşirea profesorilor”, „fără a merita în mod real aceste note”, o 
„practică de altfel agreată de profesori oarecum”. Concurenţa la care îi duce 
şcoala, o concurenţă „care nu se bazează pe diferenţele de cunoştinţă”, ci de multe 
ori pe „relaţiile construite cu profesorii”, pornind de la alte criterii „care nu ţin 
neapărat de învăţare” este evocată foarte des de copii. Sistemul nu caută „nici pe 
departe” să se concentreze pe „parcursul personalizat al fiecărui elev şi pe creştere 
individuală”. Copiii consideră că ar trebui să fie comparaţi cu ei înşişi, de la o 
etapă la alta, şi nu între ei, pentru că sunt diferiţi şi au interese diferite, ori 
sistemul „generalizează” văzându-i „ca pe o masă de oameni” mai mult decât „ca 
pe nişte indivizi”.  

Copiii sunt deranjaţi, de asemenea, de faptul că unele materii sunt „mult 
prea mult dezvoltate” în detrimentul altora „care ar putea prezenta un interes mai 
mare” pentru unii dintre ei. Faptul că nu au posibilitatea de alege decât dintre 
„cele trei profiluri clasice” (uman, real sau ştiinţe) reprezintă o constrângere 
pentru elevi, deoarece aceste profiluri „nu acoperă în mod real” ceea ce ar vrea să 
înveţe fiecare dintre ei în şcoală, având astfel „o prea mică libertate de alegere” 
dintre ceea ce propune programa şcolară.  

După părerea majorităţii participanţilor „se studiază mult prea teoretic” şi 
„se învaţă sute de formule” pe care copiii le vor folosi niciodată. Învăţarea nu 
presupune întotdeauna şi „asimilarea finalităţii practice a celor învăţate”. Materiile 
obligatorii sunt „mult prea stufoase”, „divizate în prea multe direcţii”, ceea ce nu 
le permite să aprofundeze materiile care îi interesează cel mai mult. La nivel de 
liceu nu există module în care „să poată alege” ceea ce ar vrea să înveţe în funcţie 
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de interesele lor. În plus, „lipseşte aproape în totalitate partea practică”, ei nu 
ajung să cunoască „finalitatea practică” a ceea ce învaţă. Astfel, ei se văd uneori 
mergând la şcoală „fără a avea un scop”, fără să-şi poată „da seama” la ce le vor 
folosi cunoştinţele acumulate.  

B. În percepţia profesorilor
Profesorii observă un interes constant al copiilor pentru şcoală, interes care

„poate că este afectat de pandemie” în prezent. Copiii au mare „necesitate de 
comunicare”, de „socializare”, de „interacţiune umană între semeni”, dar şi cu ei, 
cadrele didactice.  

În mediile defavorizate şcoala reprezintă de multe ori „un pol de atracţie” cu 
scopul de a căuta „depăşirea condiţiei vulnerabile în care se află copilul”. Cu toate 
acestea, după şcoală, copiii revin în aceste medii familiale foarte precare „fiind 
influenţaţi preponderent de aceste medii” în detrimentul integrării lor şcolare.  

Contrar opiniei majorităţii elevilor, unii profesori consideră că „nivelul 
programei a scăzut foarte mult”, copiilor „li se cere prea puţin faţă de capacităţile 
lor” şi şcoala nu dispune în aceste condiţii de stimulente pentru „a-i ajuta să 
crească”, atât timp cât „nu se implică şi familia pentru a-i stimula în acest sens”.  

1.4. Cunoştinţe despre drepturile copilului 
Deşi majoritatea profesorilor declară că au cunoştinţe suficiente despre 

drepturile copiilor, o interpretare mai nuanţată a datelor relevă confundarea 
drepturilor copilului cu drepturile şi obligaţiile elevilor. Astfel, unii profesori au 
tendinţa să accentueze „o exigenţă exagerată” din perspectiva drepturilor elevilor 

fără „o acoperire corelativă de obligaţii ale acestora”. Chiar dacă o parte a cadrelor 
didactice consideră că au şi transmit suficiente cunoştinţe elevilor despre 
drepturile copilului, mulţi dintre ei recunosc totuşi că nu au cunoştinţe suficiente 
pentru a interpreta în mod corect aceste drepturi.  

În timp ce o treime dintre copiii respondenţi consideră că au aflat despre 
drepturile copilului mai degrabă din familie decât din şcoală, observăm că în unele 
unităţi de învăţământ au fost desfășurate proiecte extraşcolare care implicau 
„formare cu privire la drepturile copilului”, „activităţi comune între cadre 
didactice şi copii” sau implicarea unor „formatori care s-au adresat copiilor”. 

Printre situaţiile care au indus încălcarea drepturilor copiilor în şcoală 
respondenţii au evocat: 
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- lipsa mijloacelor instituţionale eficiente pentru a atrage copiii aflaţi în
risc de abandon şcolar, „ceea ce în final a atras încălcarea dreptului
acestora la educaţie”;

- bullyingul şi ciberbullying-ul, ca fenomene care încalcă grav drepturile
copiilor.

În şcoli funcţia Consiliului Şcolar presupune implicare inclusiv în chestiuni 
de încălcare a drepturilor copiilor în mediul şcolar şi stimularea copiilor să aducă 
la cunoştinţă şcolii (dirigintelui sau consilierului psihologic) situaţiile care 
prezintă încălcarea unor drepturi, în special în mediul familial. Totodată, se caută 
implicare din partea unor mediatori care pot interveni în situaţii de conflicte în 
şcoală pentru a găsi soluţii la problemele conflictuale şi de violenţă.  

După părerea intervievaţilor, minori şi adulţi, copiii ar trebui să fie formaţi 
pentru a-şi cunoaşte drepturile, tocmai pentru a înţelege efectiv care este 
întinderea drepturilor lor şi unde se opresc aceste drepturi, deci care sunt limitele 
acestora.  

Unele cadre didactice consideră că ar trebui formaţi mai întâi profesorii, 
pentru că „nici cei care militează pentru drepturile copilului nu ştiu de fapt ce 
presupun acestea”, de multe ori „interpretându-le greşit şi considerând că 
drepturile copilului nu ar implica şi nişte limite, ci prea multă libertate care poate 
ajunge necontrolată” şi chiar „în detrimentul interesului copiilor”. 

Copiii au primit cunoştinţe despre drepturile copilului în principal de la 
orele de dirigenţie, de la orele de cultură civică, de pe internet, din familie sau de 
la fraţi mai mari. Ei ştiu că „nu trebuie să fie discriminaţi”, au „dreptul la 
educaţie”, „la viaţă”, „la sănătate” şi „la familie”. Unii copii consideră că le sunt 
încălcate la şcoală sistematic drepturile „de către unii profesori”, în special 
„dreptul de a avea şi de a-şi exprima opiniile”. Foarte mulţi profesori „nu te lasă 
să te exprimi”, ei „doar predau şi gata”, copiilor le lipseşte interacţiunea umană 
dincolo de cea academică. Dacă „îndrăznesc” să spună că nu au înţeles ceva li se 
reproşează că „nu sunt atenţi” şi că „nu se concentrează la ce predă profesorul”. 
Acest tip de reacţie din partea profesorilor blochează „curajul” copiilor de a mai 
adresa întrebări şi de a cere să li se mai explice ceva când nu înţeleg.  

Faptul că unii profesori ţin copiii în clasă şi în pauze este perceput de ei ca 
fiind o încălcare a drepturilor lor. Mulţi dintre copii consideră că profesorii nu au 
cunoştinţe suficiente despre drepturile copiilor şi despre cum ar trebui interpretate 
acestea ceea ce atrage încălcarea drepturilor lor.  

Pentru ambele categorii, elevi şi cadre didactice, în proporţii egale (54%), 
contribuţia şcolii la dezvoltarea personalităţii copiilor se vede în principal prin 
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încurajarea participării la discuţii sau, în proporţie uşor mai restrânsă prin 
încurajarea la participarea la deciziile care îi privesc. Din păcate majoritatea 
copiilor trăiesc sentimentul că părerea lor „oricum nu contează” şi deci nici nu le 
este cerută „niciodată”, nici măcar despre chestiunile care îi privesc în mod direct 
în şcoală.  

După cum relatează unii copii: „chiar dacă majoritatea profesorilor nu sunt 
interesaţi să ne audă părerea, există printre ei şi din cei care au tendinţa să ne 
stimuleze să ne exprimăm părerea, să ne înveţe cum să ne susţinem această părere 
şi cum să ne implicăm”. Aceşti profesori sunt însă „foarte rari”. Pentru copii este 
foarte important că în şcoală au „şi astfel de modele de oameni”, de 
„comportamente umane pozitive” prin implicarea lor şi modalitatea de a preda, 
chiar dacă ele sunt „foarte puţine”.  

1.5. Abandonul şcolar 
În ceea ce priveşte abandonul şcolar unii copii consideră că dezinteresul faţă 

de şcoală este atras de maniera „neatractivă” în care este predată materia şi de 
„distanţa mare dintre cadrele didactice şi elevi” menţinută de primii. Printre cauze 
ar mai fi şi „lipsa finalităţii practice a şcolii pentru viaţa adultă”. Durata prea 
lungă a şcolii „determină foarte mulţi adolescenţi să părăsească şcoala după clasa 
a 10 - a şi poate chiar şi mai devreme”. Pentru unii copii respondenţi un prim 
motiv al abandonului este legat deci de durata prea lungă a ciclului obligatoriu de 
şcolarizare. În acest caz „este vorba despre acei copii care nu se regăsesc în şcoală 
şi nu-i mai văd finalitatea practică”. Soluţia pentru aceştia ar fi „scurtarea ciclului 
şcolar obligatoriu”, acest ciclu fiind „mult prea lung” în România. Al doilea motiv 
evocat de copii ar fi atras de dorinţa unor elevi să „aprofundeze studiile într-un 
anumit domeniu specializat”, iar şcoala, fiind „prea generalizată” nu le oferă 
această posibilitate. Această situaţie nu atrage neapărat abandon şcolar, dar îi 
„frustrează” foarte mult pe cei în chestiune.  

După părerea copiilor, în mediile defavorizate şcoala ar trebui să mai fie un 
pol de atracţie şi prin diferite programe care să susţină interesul copiilor de a se 
menţine în şcoală, atracţia fiind determinată de finalitatea practică pe care să o 
găsească elevii pentru formarea lor şi adaptarea socială. La şcoală nu ar trebui să 
se facă „doar şcoală”, ci şi „organizarea unor evenimente importante şi de interes 
pentru copii”.  

După părerea unor participanţi minori unii copii „sunt obligaţi să meargă la 
muncă pentru a aduce venit în familie” şi atunci „ei abandonează pentru a putea 
munci”. Ar trebui de asemenea „să existe subvenţii financiare pentru elevii care au 
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dificultăţi materiale pentru a-i ajuta să termine şcoala”, să fie stimulaţi totodată 
prin „subvenţii alocate pe criteriul reuşitei la şcoală”, ceea ce „i-ar determina să 
rămână în şcoală şi să se implice mai mult în învăţare”. Astfel de soluţii ar trebui 
„testate mai întâi pe un număr redus de elevi prin programe în şcolile din mediile 
defavorizate pentru a vedea dacă rezultatele sunt pozitive aşa cum ar fi aşteptate”.  

După părerea unor copii, reîntoarcerea la şcoală poate fi influenţată de 
asemenea „de schimbarea atitudinii din şcoală”, a „modului în care este predată 
materia” şi a materiei „care să includă mai multe elemente practice şi deprinderi” 
care le vor fi „necesare şi în viaţa adultă”. Totodată, copiii şi-ar dori să beneficieze 
de materiale de studiu „mai recente” şi „de amenajarea şi adaptarea claselor pentru 
orele care presupun folosirea unor echipamente cum ar fi informatica, fizica sau 
chimia”.  

După părerea profesorilor lipsa unor mijloace legale care să dea posibilitate 
şcolilor să se implice în cazurile de abandon „dezarmează sistemul” în ceea ce 
priveşte posibilitatea implicării eficiente. Unii cred că reglementările precise ar 
trebui „să dea posibilitate” şi chiar „să oblige” profesorii diriginţi să meargă acasă 
în familia copilului care a abandonat pentru a putea vorbi şi implica şi părinţii în 
această problemă. Ei cred că „dacă diriginţii nu au iniţiativă în acest sens, riscul 
persistă şi abandonul nu ajunge să fie înlăturat”. În principiu, în cazuri izolate se 
reuşeşte combaterea abandonului şcolar, dar „doar prin implicarea părinţilor”, 
„fără această implicare şcolile nu au cum să reuşească prin mijloace proprii”.  

Potrivit profesorilor cauzele abandonului şcolar sunt multiple, fiind legate 
de motive personale ale copilului, de cele familiale şi de cele ale comunităţii în 
care cresc şi se dezvoltă aceştia. Una dintre cauzele persistente rămâne 
„maternitatea prematură a fetelor”, mai ales „în cazul etniei rome”, dar şi „în 
situaţii legate de absenţa părinţilor migranţi” şi, respectiv, „lipsa interesului şi 
implicării multora dintre aceştia în educarea copiilor” fiind „preocupaţi eventual 
numai de bunăstarea lor materială”. 

Altă cauză prezentă în special în mediul rural este legată de „lipsa banilor şi 
obligaţia sau alegerea de a munci în loc să meargă la şcoală”, copii rămânând „o 
sursă de venit pentru familiile lor”. Unii profesori relatează aceeaşi problematică 
şi în mediul urban, în cartierele defavorizate, plasate în zone de risc, în care 
„problemele materiale au un impact major negativ asupra frecventării şcolii”, 
reprezentând „în mod clar” un factor de risc de abandon şcolar.  

În contextul migraţiei abandonarea şcolii este pusă de către unii profesori pe 
seama tendinţei de a urma unele „exemple” ale comunităţii în care trăiesc copiii. 
Unii dintre ei „caută să încheie cât mai curând cu şcoala pentru a putea merge şi 
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lucra în străinătate fiind angajaţi în munci fizice” şi „nefiind conştienţi de valoare 
muncii intelectuale care are la bază o formare corespunzătoare”. Totuşi, există şi 
cazuri ale unor copiii care „au abandonat şcoala pentru a merge în străinătate”, iar 
acolo „confruntându-se cu realitatea înţeleg că este important totuşi să aibă o 
diplomă de absolvire, care să ateste formarea pentru o meserie, lucru care îi 
determină în unele cazuri să revină şi să îşi reia formarea şcolară”.  

Participanţii au relatat şi situaţii în care părinţii care au trecut prin abandon 
şcolar caută la rândul lor să-şi stimuleze copiii să rămână în şcoală „odată ce au 
înţeles valoare unei diplome de absolvire confruntându-se cu problema găsirii 
unui loc de muncă”.   

După părerea unor intervievaţi „în mediile preponderent locuite de romi 
persistă nişte tradiţii culturale nocive care generează abandon şcolar, mai ales al 
fetelor care sunt mai vulnerabile fiind expuse riscului de „furt” pentru a fi forţate 
să se mărite. Aceste practici „sunt acceptate tacit” şi „din păcate, nu atrag de cele 
mai multe ori implicarea organelor de ordine pentru stoparea lor”. Cadrele 
didactice spun că şcoala, în măsura în care ia cunoştinţă de astfel de situaţii, se 
implică prompt, dar nu dispune întotdeauna de mijloace pentru a cunoaşte 
întotdeauna aceste situaţii.  

Profesorii observă de asemenea „o delăsare mai mare a copiilor pe parcurs, 
în ciclul gimnazial sau liceal”.  

1.6. Conceptul de şcoală prietenoasă 
Cadrele didactice văd şcoala prietenoasă ca pe un mediu „deschis pentru 

copii”, în care să se poată desfăşura activitatea didactică „armonios şi eficient”, în 
care să se organizeze activităţi extraşcolare care să atragă interesul copiilor. 

Atât pentru copii, cât şi pentru profesori o şcoală prietenoasă este cea în care 
profesorii, părinţii şi managementul şcolii se implică în formarea eficientă a 
copiilor, în primul rând în favoarea acestora şi totodată cu respectarea unor criterii 
şi standarde bine stabilite în interesul copiilor. Într-o astfel de şcoală „profesorii 
trebuie să fie mai mult decât transmiţători ai informaţiei”. Rolul acestora este 
totodată „de a stimula copiii, de la le da sfaturi de viaţă, de a-i ghida” pe lângă 
informaţia pe care o transmit. Participanţii consideră că „o abordare personalizată” 
presupune „interesul pentru fiecare situaţie particulară în parte”, iar „copiii care au 
o stimă de sine foarte scăzută, din cauza mai ales a relaţiilor defectuoase în
familie, trebuie ajutaţi să îşi schimbe atitudinea faţă de ei în primul rând”. Prin
urmare, o şcoală prietenoasă „este un mediu complex în care pe lângă mijloacele
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materiale suficiente”, corpul didactic este implicat şi colaborează în mod eficient 
cu părinţii în interesul copiilor.  

Pentru unele cadre didactice școala prietenoasă înseamnă „o școală în care 
copilul să își dorească să vină, să învețe, să vină cu zâmbetul pe buze, să își 
dorească să vorbească cu învățătorul, profesorul”. Copiii să nu o resimtă ca pe „o 
povară, care îi provoacă coșmaruri și insomnii”.  

Copiilor li se pare esențială relația cu cadrele didactice pentru o școală 
prietenoasă, precum şi relaţiile între cadre didactice şi părinți, cu păstrarea astfel a 
legăturilor umane armonioase între toţi beneficiarii. Totodată, toţi participanţii 
evocă importanţa bazei materiale în școală pentru a fi prietenoasă. Ei consideră că 
atractivitatea orelor este adesea determinată şi de baza materială de care dispune 
şcoala. Fondurile europene sunt un mijloc de luat în considerare pentru 
reabilitarea bazei materiale a instituţiilor de învăţământ.  

A. Dezvoltarea creativităţii
Marea majoritate a celor chestionaţi, profesori (90,3%) sau elevi (84,5%),

consideră că şcoala contribuie la dezvoltarea creativităţii elevilor prin activităţi 
şcolare şi extraşcolare, prin încurajarea dezvoltării unor noi pasiuni creative în 
cadrul unor proiecte iniţiate de şcoală, concursuri şi ateliere desfăşurate în şcoală, 
prin diverse tehnologii, prin stimularea unor discuţii, în cadrul unor activităţi 
artistice (teatru, dans, muzică, creaţii artistice). De asemenea, profesorii caută să 
contribuie la dezvoltarea creativităţii elevilor prin „stimularea găsirii de soluții 
pentru rezolvarea diferitor probleme”, „prin exprimarea opiniei personale”, „prin 
diversificarea temelor abordate”, „prin învăţarea prin descoperire”, „prin utilizarea 
propriei experiențe în asimilarea de noi cunoștințe”. Respondenţii consideră că 
aceste stimulente sunt promovate atât în cadrul orelor de clasa, cât şi în cadrul 
unor opţionale, în cadrul unor ateliere de lucru, cluburi sau internship-uri. După 
părerea unor cadre didactice „activitatea didactică trebuie să încurajeze gândirea 
divergentă”, „să stimuleze elevul să caute soluții inedite la diverse probleme din 
realitatea imediată”, „să susţină comunicarea liberă, dar argumentată a unor 
convingeri personale”. Profesorii caută să-şi implice elevii în „activităţi de 
învățare care le solicită partea creativă şi de dezvoltare, de creare, de comparare, 
de argumentare, de imaginare etc.”. Unii au relatat că încearcă să propună în mod 
constant activități extrașcolare (concursuri de creație artistică și literară, teatru, 
improvizație etc.) care să inducă stimularea creativităţii copiilor.  
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Am observat că pentru majoritatea respondenţilor la chestionare 
creativitatea în şcoală este strict legată de materiile care au o finalitate a 
exprimării artistice şi mulţi nu prea înţeleg cum poate fi dezvoltată creativitatea în 
cadrul unor discipline reale. Cu toate acestea, în cadrul interviurilor individuale 
am remarcat că în activitatea unor dascăli abordarea creativă este prezentă pornind 
de la alegerea pe care o fac în acest sens, căutând „să iasă din constrângerile 
uneori rigide ale programelor şcolare”. Majoritatea elevilor apreciază mult aceste 
abordări. Stimularea folosirii unor metode moderne de predare, care să implice, 
spre exemplu, utilizarea unor mijloace informatice avansate (la unele materii 
reale) şi libertatea pe care le-o dau unii profesori elevilor în acest sens, învăţându-i 
eventual de unde să-şi ia aceste resurse şi cum să le folosească este benefică, după 
opinia lor, pentru dezvoltarea creativităţii copiilor.  

La materiile care de ţin de ştiinţele umane, profesorii reuşesc mai uşor să 
fie mai creativi, folosind mai multe mijloace disponibile (precum materialele 
video sau imagini), reuşind prin aceasta să stimuleze creativitatea elevilor. 
Recomandările de lecturi, filme şi alte materiale ajută elevii „să-şi lărgească 
orizontul cunoştinţelor”. Activitățile în care sunt stimulaţi să aplice ceea ce au 
învăţat descoperind astfel finalitatea practică a celor învăţate stimulează cel mai 
mult interesul tinerilor, după cum o relatează chiar ei. „Simpla învăţare”, prin 
„solicitarea constantă doar a memoriei” nu li se pare copiilor suficientă şi nici 
interesantă. Unii profesori au observat, de asemenea, cum „curiozitatea copiilor 
devine productivă dând rezultate benefice pentru interesul lor” şi respectiv 
„rezultate mai bune” atunci când sunt dirijaţi să vadă partea practică a celor 
învăţate. Copiii au înţeles că prin astfel de activităţi sunt stimulaţi să depășească 
„cadrul descriptiv” şi să devină „mai analitici”, construind acest cadru analitic prin 
mijloacele recomandate de profesori.  

În cazul materiilor reale, copiilor le-ar plăcea mult să fie inclusă în 
învăţare „folosirea unor programe informatice moderne” (pentru matematică, 
fizică, chimie ş.a.). Aceste mijloace, spun ei, le-ar stimula totodată curiozitatea să 
meargă „mai departe de limitele rigide ale programei şcolare”.  

Unii profesori intervievați au fost foarte critici în această privinţă relatând 
că „şcoala românească aşa cum este concepută ea în prezent nu contribuie la 
dezvoltarea creativităţii copiilor decât în cazuri punctuale, mult prea puţine”. 
Copiii sunt mai degrabă constrânşi „să înghită un volum prea mare de informaţie 
şi să o redea întocmai” fără a fi ajutaţi „să devină creativi prin depăşirea unui 
cadru rigid prestabilit de programa şcolară”. 
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Totuşi, unii profesori au observat o tendinţă de includere a elementelor 
necesare pentru stimularea creativităţii copiilor la anumite materii prin 
schimbările aduse recent în curicula unor materii. Acum, consideră ei, „abordările 
conținuturilor merg de multe ori în direcția dezvoltării creativității”. „Copiii 
așteaptă aceste momente”, deși „sunt cronofage” şi „riști să pierzi mult timp 
mergând în alte direcţii, ele sunt importante pentru dezvoltarea copiilor”.  

B. Stimularea exprimării opiniilor copiilor
Cluburile de dezbateri în care sunt implicaţi copiii, acolo unde există, sunt

privite pozitiv, deoarece contribuie la formarea opiniei elevilor, învăţarea 
tehnicilor de a contraargumenta şi de a susţine propria părere, contribuind major la 
formarea personalităţii copiilor. În mediile în care se promovează gândirea critică, 
analiza şi argumentarea copiii au cele mai multe posibilităţi de a-şi dezvolta 
propria personalitate, şcoala având posibilitatea să devină astfel „un loc în care se 
construiesc personalităţi cu opinii independente”.  

Atât statisticile obținute pe baza chestionarelor, cât şi interviurile cu elevii 
revelează clar tendinţa copiilor de a adresa întrebări doar profesorilor care sunt 
deschişi să le răspundă de obicei. Dacă însă cadrul didactic pretinde că 
neînţelegerea materiei predate este strict legată de atenţia elevului şi de 
capacitatea sa de concentrare, copiii au tendinţa să nu le mai adreseze „niciodată” 
întrebări chiar dacă nu înţeleg la ore. Astfel, participanţii la cercetare, cei care au 
dificultăţi de învăţare la unele materii, spun că nu merg aproape niciodată spre 
profesorul de la clasă dacă nu înţeleg ceva, de frica de a nu fi acuzaţi că problema 
este legată de propria lor lipsă de interes. Ei spun că „doar cei care sunt foarte 
buni la materiile respective pot adresa întrebări” astfel încât ceilalţi „rămân de fapt 
în afară” şi „nu au curajul să ia la întrebări profesorul”. Potrivit copiilor 
participanţi reacţia profesorilor aproape întotdeauna este de a-i critica atunci când 
nu înţeleg şi de a da vina tot pe ei că nu sunt suficient de atenţi şi concentraţi. Ei 
preferă de cele mai multe ori să-i întrebe pe colegii care ştiu şi „mult mai rar” pe 
profesor. Drept urmare, copiii caută mai degrabă „surse externe” de înţelegere. 
Foarte mulţi copii fac pregătire extraşcolară cu alţi profesori din afara şcolii lor.  

În termeni statistici, aproape jumătate dintre copiii participanţi (47,3%) 
ezită să recunoască dacă nu înţeleg ceva la o materie fiindu-le ruşine şi frică de a 
fi desconsideraţi de colegi (70%) sau de profesori (34%). Totodată, o mare 
majoritate a profesorilor (77%) cred că elevilor le este ruşine să recunoască faptul 
că au dificultăţi. Printre motivele evocate sunt următoarele: „ironizarea şi 
tachinarea colegilor şi uneori a cadrelor didactice”, „lipsa încrederii în sine”, 
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consideră asta ca fiind „o slăbiciune”, „lipsa şi dificultatea dialogului”, 
„nepăsare”, „teama de marginalizare”, „cutuma” şcolii, „lipsa de implicare a 
familiei”, „emotivitate”, „presiunea grupului”. Totuşi, atunci când au dificultăţi 
de învăţare două treimi dintre copii sunt ajutaţi de profesorii din şcoală (60%) în 
timp ce restul apelează mai curând la ajutorul membrilor familiei (33%) sau la 
pregătire extraşcolară (7%). Majoritatea copiilor respondenţi la chestionare se văd 
stimulaţi să adreseze întrebări atunci când au dificultăți de înţelegere: „cel mai 
des” (47%) sau chiar „întotdeauna” (35%). Ceva mai mult de jumătate dintre 
respondenţi consideră că sunt ajutaţi de profesori când au dificultăţi de 
învăţare „întotdeauna” (56%) sau „uneori” (44%).  

Pentru nuanţarea acestor date statistice vom lua în considerare şi relatările 
participanţilor la interviuri. Chiar dacă, contrar părerii multor copii, majoritatea 
profesorilor au tendinţa să creadă că şcoala permite şi chiar stimulează exprimarea 
opiniei copiilor, unii profesori sunt mai critici. Aceştia sunt de părere că „şcoala 
nu contribuie din păcate la stimularea şi încurajarea exprimării opiniei copiilor, 
dimpotrivă îi constrânge să gândească mai degrabă unilateral”. Orele de limbă 
maternă, care în mod normal prezintă instrumentul lingvistic de bază pentru 
dezvoltarea personalităţii copilului, „nu creează un astfel de mediu decât în situaţii 
foarte rare”, „nici profesorii nu sunt formaţi să dea această deschidere elevilor”. 
Metoda cea mai utilizată potrivit unor participanţi este „deprinderea reproducerii 
unor comentarii preconcepute de cadrul didactic, fără vreo contribuţie a gândirii 
copilului la aceste comentarii”. Prin urmare „în loc de instrumente de analiză, 
şcoala promovează şabloane gata structurate”. „În România, nici nu există, spre 
deosebire de alte ţări, un cadru legal care să stimuleze participarea copiilor de la 
cele mai mici vârste prin stimularea exprimării opiniei lor”. În continuare 
„creştem generaţii de oameni supuşi, care deprind din şcoală un comportament 
imitativ, deşi cei tineri ar putea veni cu multe iniţiative care sunt demne de a fi 
luate în considerare, copii care ar putea propune orientări diferite, noi şi inedite 
dacă le-ar fi stimulată participarea”.  

Copiii consideră că sunt stimulaţi să îşi exprime părerea dacă este diferită 
de cea a profesorilor „întotdeauna” (26%), „adeseori” (28%), „uneori” (25%) 
„arareori” (9%) sau „niciodată” (12%), chiar dacă cvasitotalitatea profesorilor 
(99%) participanţi consideră că au tendinţa de a stimula exprimarea opiniei 
elevilor chiar şi atunci când este diferită de a lor.  

Stimularea formării propriilor opinii se face în principal prin „recomandări 
de lecturi” din partea profesorilor (80%) sau în mult mai puţine cazuri prin 
„participarea la dezbateri” (20%). Profesorii nu sunt obişnuiţi să introducă în 
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abordarea lor noţiunile şi metodologia necesară pentru dezvoltarea gândirii critice 
şi analitice. În consecinţă, copiii nu sunt obişnuiţi cu aceste metode. Elevii au 
cunoştinţă mai degrabă despre metodologia învăţării prin „abordare creativă” 
(60%) decât prin gândire critică (30%). O parte nu cunoaște  niciuna dintre aceste 
abordări (11,5%).  

 Deşi marea majoritate a respondenţilor la chestionare, cadre didactice 
(91%) şi copii (87%), consideră că şcoala contribuie la dezvoltarea stimei de sine 
a copiilor, parte dintre copii (13%) nu văd totuşi această contribuţie.  

C. Adaptarea metodelor de învăţare în şcoală, volumul materiei învăţate
şi interesul pentru studiu
În proporţii aproximativ egale, atât copiii, cât şi cadrele didactice

consideră metodele de învăţare în şcoală „adaptate mijloacelor moderne” (70%), 
„adaptate vârstei” şi „adaptate la necesităţile cotidiene”. În timp ce două treimi 
dintre copiii participanţi consideră volumul materiei predate în şcoală „potrivit” 
(71%), aproape jumătate dintre profesori (48%) consideră volumul materiei 
predate „prea mare” pentru copii.  

Pentru majoritatea copiilor, interesul pentru studiul la diferite materii în 
şcoală este determinat de „predarea atractivă” (70%) sau „de interesul personal” 
(40%). Majoritatea profesorilor chestionaţi au declarat că încearcă să 
personalizeze „întotdeauna” abordarea pentru elevii care au dificultăţi de 
înţelegere a materiei (72%), în timp ce restul au această tendinţă „uneori”. O parte 
consideră că „cel mai des” nu sunt stimulaţi în acest sens (14%) sau chiar 
„niciodată” (5%). Aproape o treime dintre copii consideră că în şcoală „nu există 
tendinţa de adaptare” a conţinutului la diferite abilităţi personale ale copiilor, iar o 
parte se simt chiar „discriminaţi” în mediul şcolar (18%).  

Respondenţii, în cea mai mare parte, consideră că fac suficiente ore din 
materiile de bază (matematică şi limbă română) (peste 90%), precum şi limbi 
străine (peste 80%). În schimb, o treime dintre ei consideră că nu fac suficientă 
informatică. Majoritatea copiilor consideră că fac suficient sport în şcoală (86%). 

Profesorii cred că programele cu „conținuturi foarte clare”, pe care să le 
stăpânească toți copiii, „din căsuța dintr-un colț de municipiu, până la copilul 
capabil de performanță” ar fi benefică pentru ameliorarea rezultatelor şcolare, dar 
şi pentru atractivitatea şcolii şi nu în ultimul rând pentru eficienţa învăţământului. 
O programă prea „stufoasă” nu permite acordarea atenţiei necesare cazurilor 
particulare şi concentrarea pe necesităţile tuturor copiilor. Ei recomandă 
„simplificarea programelor combinată cu o libertate mai mare acordată 
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profesorului în abordarea conținuturilor”; „descentralizarea într-un cadru legal clar 
ceea ce ar permite o adaptabilitate regională mai mare în funcţie de necesităţi şi 
posibilităţi”; „dezvoltarea capacităţii de mobilitate a cadrelor didactice în funcţie 
de competenţe”.  

D. Dezvoltarea unor abilităţi practice
Marea majoritate a copiilor consideră că este necesară dezvoltarea

abilităţilor practice în şcoală, în special prin formarea privind „gestionarea banilor 
şi educaţie financiară”, „educaţie sanitară”, „manevre de acordare a primului”, 
precum şi „elemente de autoapărare” sau „ore de gătit”. Cu toate acestea jumătate 
dintre copiii participanţi consideră că nu le sunt dezvoltate aceste abilităţi în 
şcoală. Părerile profesorilor coincid în mare parte cu cea a elevilor considerând în 
proporţii majoritare necesară dezvoltarea unor abilităţi practice a copiilor în 
şcoală, precum gestionarea banilor şi educaţie financiară (peste 90%), gătitul 
(53%), autoapărarea (62%), manevre de acordarea a primului ajutor şi educaţie 
sanitară (92%).   

În acelaşi timp, puţin peste jumătate dintre profesorii respondenţi cred ca 
şcoala în care predau este adaptată necesităţilor economice şi sociale actuale 
(56,5%), însă aproape jumătate nu văd această adaptare (43,5%). Totodată, pe 
lângă acestea, majoritatea copiilor consideră importantă introducerea şi/sau 
menţinerea în şcoală a activităţilor de dezvoltare a creativităţii artistice, precum şi 
a celor legate de abilităţile sociale şi sportive.  

Toţi participanţii la cercetare au emis păreri pozitive în privinţa necesităţii 
dezvoltării unor abilităţi practice în şcoală în vederea pregătirii lor pentru viaţa în 
societate. În termeni statistici, majoritatea copiilor,  precum şi a profesorilor 
consideră că şcoala promovează „sănătatea mentală şi fizică” a copiilor, 
„dezvoltarea inteligenţei lor emoţionale”, „deprinderi şi practici sănătoase pentru 
copii”, „măsuri corecte de igienă” şi le „garantează siguranţa şi un mediu 
sănătos”. Cu toate acestea, deşi în ultimii ani se aud tot mai multe propuneri în 
sensul introducerii formării unor abilităţi practice pentru copii, în prezent, 
profesorii consideră că şcoala nu dispune de un cadru legal clar stabilit delimitat 
în acest sens, iar „posibilităţile programei şcolare sunt foarte limitate în acest 
sens”. Ei ne relatează că „în afară de un opţional de educaţie sanitară introdus de 
vreo doi ani”, şcoala „nu caută să dezvolte abilităţile practice ale copiilor”. Există 
unele iniţiative particulare, sporadice, prin contribuţia unor ONG-uri care se 
implică prin intermediul unor ore de dirigenţie în acest sens, iniţiative care rămân 
insuficiente după părerea atât a cadrelor didactice cât şi a copiilor participanţi la 
interviuri. Prin iniţiativele unor ONG-uri se propun spre exemplu ore de prim 
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ajutor sau de autoapărare, iar prin contribuţia unor instituţii financiare sunt 
prezentate câteva elemente legate de gestionarea banilor pentru viitor, toate 
acestea fără a fi organizate instituţional printr-un cadru legal clar delimitat, „chiar 
dacă există clar necesitatea formării acestor abilităţi practice”. În unele cazuri 
„chiar şi aceste ore sunt mult prea teoretice”, „fără a reda latura practică a acestor 
deprinderi şi abilităţi”. Alternarea teoriei cu practica este esenţială, însă atelierele 
practice lipsesc după cum ne-au relatat elevii. Majoritatea adolescenţilor nu au 
nici cele mai elementare cunoştinţe despre gestionarea veniturilor si despre 
gestionarea fondurilor prin intermediul instituţiilor bancare. Chiar şi materia 
educaţiei tehnologice, una dintre materiile care ar trebui să cuprindă o parte 
practică importantă rămâne „mult prea teoretizată” şi „nu include finalităţi 
practice ale cunoştinţelor acumulate”. Depinde totuşi foarte mult „de cum ştie 
profesorul să-şi organizeze predarea materiei”. Chiar şi la unele materii, precum 
economia, abordarea este „una mult prea practică”, „generalizată”, „fără a se 
vedea finalitatea practică a acestui domeniu”. Copiii regretă că nu sunt învăţaţi 
„nişte lucruri de bază” cum ar fi: „gestionarea unui buget propriu”, „plata unor 
taxe”, „încheierea unor contracte”, „lucruri foarte utile”, care i-ar ajuta în mod clar 
pe viitor, de îndată ce vor „ieşi din şcoală”.  

Majoritatea copiilor din mediul rural nu au avut ocazia să participe în şcoală 
la nici un fel de ore legate de dezvoltarea unor abilităţi practice deşi „cu siguranţă” 
le-ar fi trezit un mare interes şi le-ar fi „plăcut foarte mult”. Marea majoritate a 
acestor copii consideră educarea deprinderilor practice foarte importantă.  

Sportul în şcoală poate reprezenta un subiect sensibil, mai ales pentru 
adolescenţii cărora nu le place „să se expună”. În multe situaţii aceştia, atunci 
când consideră că nu sunt suficient de buni, preferă să caute scutiri medicale şi 
nici să nu participe la orele de sport, practicând eventual nişte activităţi sportive în 
cadrul personal, restrâns al familiei. Unii dintre copiii participanţi, deşi percep în 
mod foarte clar importanţa sportului pentru dezvoltarea lor, consideră că „acesta 
nu ar trebui să fie neapărat evaluat pe criterii generale”, tocmai având în vedere 
„abilităţile diferite ale copiilor de a satisface nişte normative generale”. În şcoală, 
sportul „ar trebui să aibă ca finalitate însăşi dezvoltarea fizică a copiilor şi nu 
evaluarea acestor abilităţi”. Totodată, „ar trebui puse la dispoziţia copiilor 
materiale pentru explorarea mai multor sporturi”, pentru ca ei să poată alege ceea 
ce cred că li se potriveşte şi i-ar putea face ca să se dezvolte fizic.  

După părerea multor participanţi la interviuri, „şcoala rămâne prea 
teoretizată”, „fără finalitate practică reală”. Ei cred că „nu există o adaptare la 
necesităţile reale ale vieţii”, iar un nivel „prea înalt, prea teoretizat va opera în 
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detrimentul majorităţii copiilor, care au un nivel mediu”. O ancorare a materiei în 
realităţile cotidiene ar funcţiona în mod clar ca un factor de facilitare a înţelegerii 
şi asimilării materiei.  

E. Probleme de segregare
Copiii nu fac distincţie unii faţă de alţii în mediile în care sunt colegi de altă

etnie decât cea majoritară. După cum ne relatează unele cadre didactice „poate 
mai degrabă părinţii ar fi cei care ar protesta împotriva prezenţei în clasele 
copiilor lor a unor copii diferiţi, cu handicap sau de altă etnie”, aceste cazuri 
rămân totuşi izolate.  

Majoritatea şcolilor copiilor participanţi sunt deschise copiilor cu probleme 
de sănătate. Cu toate acestea, doar în puţin mai multe de jumătate dintre aceste 
şcoli există adaptări pentru copii în scaun cu rotile (rampe de acces, băi etc.). 
Totuşi, majoritatea copiilor consideră că beneficiază în şcoală de oportunităţi 
egale (87%).  

Copiii participanţi la interviuri care se confruntă cu un handicap fizic ne-au 
povestit dificultăţile zilnice cu care se confruntă la şcoală atunci când nu dispun 
de o infrastructură adaptată. În aceste cazuri ei rămân foarte dependenţi de părinţii 
lor care caută să-i ajute cât mai mult posibil. Lipsa adaptărilor necesare care atrage 
lipsa lor de autonomie îi face să se simtă adesea discriminaţi în mediul şcolar.   

În ceea ce priveşte dificultăţile psihice cu care se pot confrunta copiii, 
şcolile dispun de psihologi formaţi să le vină în ajutor, însă, după cum ne-au 
relatat unii copii, în şcoală „se evită aproape total” discuţiile despre dificultăţile 
lor psihice. Acest domeniu rămâne mai degrabă unul „tabu”, iar cei care au 
dificultăţi nu caută niciodată ajutorul şcolii, inclusiv de frica de a nu fi stigmatizaţi 
pe viitor atât de colegi cât şi de profesori. Dificultăţile copiilor legate de sănătatea 
lor mintală se intensifică şi agravează dacă nu găsesc „înţelegere nici la părinţi”. 
În aceste situaţii, ei caută răspunsuri „în special pe internet”, după cum ne 
relatează copiii şi profesorii, doar că internetul „nu oferă răspunsuri profesioniste 
niciodată”.  

Pentru mediile în care sunt prezenţi copii cu handicap psihologic (fond 
autist) nu există un cadru de asistenţă specializată. Atât elevii din clasele unde 
sunt şcolarizaţi astfel de copii, cât şi cadrele didactice, consideră că „pentru 
integrarea acestor copii este necesară consilierea inclusiv a colegilor în vederea 
cunoaşterii modalităţilor de integrare şi nediscriminare şi, în primul rând, pentru a 
da dovadă de toleranţă”. Asistenţa psihologică este „total ineficientă” prin 
mijloacele existente în prezent în astfel de cazuri. Ar trebui creat „un cadru mai 
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eficient în care să poată colabora şcoala cu părinţii în beneficiul copiilor”. 
Educarea toleranţei diferenţelor în scopul bunei convieţuiri „este esenţială”, dar 
„absentă total în mediul şcolar din marea majoritate a şcolilor”.  

În jumătate dintre şcolile participante există „diversitate etnică”, totodată în 
majoritatea şcolilor sunt prezenţi copii „din clase sociale diferite” sau din familii 
adepte ale unor culturi şi uneori religii diferite. 

F. Comunicarea între şcoală părinţi
Deşi în cea mai mare parte participanţii la cercetare observă o comunicare

bună între şcoală şi părinţi, „prin implicarea şcolii, dar şi a părinţilor”, unii 
profesori cât şi copii ne-au vorbit despre deficienţe în această comunicare. 
Colaborarea părinţilor cu şcoala este deficitară, spun ei, toate procedurile de 
numire a unor părinţi în consiliile şcolare „nu sunt transparente”, de asemenea „nu 
este transparentă nici numirea elevilor reprezentanţi în aceste consilii”. Drept 
urmare, „interesele elevilor nu sunt reprezentate în mod corect şi eficient” şi „nici 
cele ale părinţilor”. În consecinţă, „şcoala este cea care ia independent toate 
deciziile”, fără a ţine cont de avizul real al celorlalte categorii de beneficiari. După 
părerea elevilor, în mod regretabil, „nu există o reprezentare pe criterii 
democratice şi deci nici o colaborare eficientă între părinţi şi şcoală”.  

Chiar şi unii profesori ne-au relatat că „organizarea participării elevilor, a 
cadrului în care să îşi poată exprima opiniile, este deficitară în şcoala 
românească”. Chiar dacă acest cadru formal există, „mecanismul se dovedeşte 
deficient în realitate, şi fără impact în favoarea implicării reale, democratice a 
elevilor”.  

Alţi participanţi cadre didactice consideră că „mijloacele informatice de 
comunicare permit stabilirea şi menţinerea unor legături constante cu grupurile de 
părinţi”. Părinţii „au posibilitatea şi sunt invitaţi să transmită feedback din partea 
lor diriginţilor”. Cu toate acestea interesul părinţilor variază foarte mult: de la „o 
implicare constantă a unora” până la „dezinteres total din partea altora”. Unii 
profesori cred că ar fi necesară chiar o „şcoală a părinţilor” prin mijloacele 
comunităţii în ansamblu, mai ales în mediile vulnerabile, unde impactul familiei 
este unul „negativ”, de multe ori „în detrimentul copilului”, atrăgând în cele mai 
grave cazuri chiar abandon şcolar. Ei cred că rolul mediatorului şcolar rămâne 
foarte important în aceste cazuri.  



63 

G. Stimulentele cadrelor didactice
În ceea ce priveşte avansarea cadrelor didactice, există un sistem dual care,

pe de o parte, se referă la cariera didactică şi, pe de altă parte, cuprinde avansarea 
ierarhică la nivelul managementului unităţii de învăţământ. Dacă în primul caz 
succesul depinde în principal de factori individuali ce ţin de fiecare persoană 
(definitivat şi grade didactice), în cel de-al doilea profesorii observă persistenţa 
unor elemente care induc discriminări. Factorii care influenţează avansarea pe 
linie ierarhică „sunt în continuare influenţaţi de apartenenţa politică a persoanelor” 
şi „nu neapărat de capacitatea acestora de a se implica în mod eficient în 
conducerea şcolii”. Spre regretul cadrelor didactice „nici concursurile pentru 
ocuparea acestor posturi nu sunt întotdeauna transparente aşa cum ar fi cazul”.  

Mai mult de jumătate (60%) dintre participanţii la cercetarea prin 
chestionare consideră că în şcoală nu le este stimulată creşterea capacităţii şi 
consolidarea angajamentelor prin remunerări adecvate. Cu toate acestea, colegii 
formează în general colective armonioase în care îşi dezvoltă relaţii prietenoase, 
benefice şi de susţinere reciprocă.  

În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii lor, cadrele didactice deplâng 
persistenţa unui sistem „birocratic rigid”, în care sunt „sufocaţi” şi de obligaţia de 
a completa „prea multe hârtii” ceea ce le ia drastic din timpul pe care l-ar putea 
dedica pregătirii activităţii didactice.  

H. Implicarea în proiecte
Implicarea şcolii în diverse proiecte este salutată deopotrivă de elevi şi de

cadre didactice. Din păcate şcolile din mediul rural şi din oraşele mai mici 
beneficiază de mult mai puţine posibilităţi în acest sens fiind prinse în mult mai 
puţine colaborări cu alte instituţii sau organizaţii. Cadrele didactice implicate în 
activităţi de management din localităţi mai mici ne-au relatat chiar nevoia de a fi 
formaţi în privinţa elaborării de proiecte care ar putea avea succes în atragerea de 
fonduri.  

Unele dintre şcolile participante sunt implicate totuşi în foarte multe 
proiecte. Iniţierea de proiecte şi includerea în proiecte depinde foarte mult, după 
părerea profesorilor, de capacitatea managementului şcolii de a se implica. Astfel, 
„dacă există pasiune, oportunităţi există peste tot”, „trebuie doar sesizate în mod 
pertinent”.  

Acolo unde şcolile sunt implicate în proiecte care includ participarea 
elevilor, unii copii devoalează un sistem de implicare a acestora pe criterii 
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aleatorii, care „din păcate nu ţin întotdeauna de reuşitele elevilor şi de capacitatea 
lor de a se implica”, selectarea fiind influenţată de alţi factori „care ţin de alte 
criterii decât meritul copiilor”.  

1.7. Infrastructura de asistenţă în context pandemic 
De la începutul pandemiei şcolile s-au confruntat constant cu dificultăţi în 

organizarea şi adaptarea mijloacelor la desfăşurarea eficientă a învăţământului. 
Din păcate, fiecare şcoală a simţit că a trebuit să caute să rezolve singură 
problemele de infrastructură informatică. Ajutorul şi asistenţa din partea 
structurilor competente la nivelul judeţelor au venit iniţial sub forma unor 
promisiuni, implicând în principal „elaborarea de liste cu necesităţi”, fără a avea 
capacitatea reală de a acoperi cererea existentă din partea unităţilor de învăţământ. 

Problemele cele mai mari sunt legate de semnalul deficitar în localităţile mai 
mici, unde locuiesc unii dintre copii. În plus, copiii din familii vulnerabile din 
punct de vedere material nu dispun de mijloacele necesare fiind constrânşi de 
multe ori să împartă un singur aparat (un telefon sau o tabletă) între mai mulţi fraţi 
din familie. În aceste cazuri şcolile au căutat, prin implicarea lor, să se deplaseze 
la aceşti copii la domiciliu pentru a le transmite materialele necesare pentru studiu 
în formă imprimată.  

Potrivit profesorilor, mijloacele informatice unitare nu sunt suficiente pentru 
a satisface în mod eficient exigenţele actului de predare. Lipsa infrastructurii 
complexe, care să includă posibilitatea lucrului la tablă la unele materii, determină 
o slabă participare şi respectiv capacitate redusă pentru copii de a asimila materia
(la matematică, de exemplu). Camerele şi microfoanele sunt adesea insuficient de
performante. În concluzie, după părerea profesorilor, eficienţa mijloacelor
utilizate online ar fi de 40-50%.

În linii generale, situaţia variază de la o şcoală la alta în funcţie de 
capacitatea materială a şcolilor, dar şi de implicarea personală a cadrelor didactice 
de la o materie la alta. În multe situații această implicare personală a profesorilor 
nu este suficientă, ei considerând că pentru a deveni eficientă ea trebuie dublată de 
efort şi implicare şi din partea părinţilor.  

În ceea ce priveşte învăţământul online, copiii evocă, cel mai adesea, o 
multitudine de aspecte negative printre care: lipsa interacţiunii reale cu profesorul; 
deficienţe în înţelegerea materiei; lipsa contactului între semeni şi deci a 
socializării şi chiar izolarea socială; lipsa materialelor informatice şi slaba 
conexiune, oboseala provocată de „ecrane”. 
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Acolo unde a fost aplicată o formulă mixtă: prezenţa elevilor pe grupuri în 
şcoală periodic combinată cu dublarea predării online pentru cei rămaşi acasă, s-a 
observat un dezechilibru în detrimentul celor din urmă. Aceştia s-au simţit mai 
degrabă „ignoraţi” de către cadrul didactic care „lucra doar cu cei din clasa”. În 
plus, cei aflaţi acasă nu au acces la mijlocele folosite (tabla, audio, video etc.) 
făcând astfel să apară lacune grave şi discriminări ale grupurilor în funcţie de 
mediul din care lucrează. Totodată, unii „profesori nu sunt prea înţelegători” 
atunci când copiii au probleme tehnice.  

Copiii ne-au relatat, de asemenea, că unii profesori nu îşi ţin orele tot 
timpul, făcând astfel să apară goluri în predare şi respectiv în învăţare. 

În concluzie, pentru copiii participanţi la cercetare, „şcoala ideală” implică 
un cumul de elemente: 
„profesori buni şi deschişi”; „un mediu curat în sălile de clasă şi băi (cu apă caldă, 
săpun şi hârtie igienică)”; „materiale didactice adaptate şi recente”; „o mai mare 
varietate a materiilor”; „mai multe ore practice şi mai puţină teorie”; „adaptarea 
materiei la capacităţile diferite ale copiilor”; „o mai mare posibilitate de alegere a 
unor materii facultative pe lângă cele obligatorii”; „deprinderea finalităţii practice 
la toate materiile”.  

O şcoală ideală ar fi, pentru copii, „mai scurtă ca şi întindere în timp”; cu o 
„curriculă modulară”, care „să diferenţieze mai mult parcursurile în funcţie de 
alegerile fiecăruia”; „mai puţine materii obligatorii şi mai multe opţionale”, prin 
„abordări multidisciplinare care ar putea reuni discipline diferite” (literatură cu 
matematică de exemplu, informatică şi filozofie etc.). După părerea participanţilor 
o colaborare mai mare între discipline, în concepte interdisciplinare complexe,
pentru materii apropiate (fizică, chimie, biologie, de exemplu) sau mai puţin
apropiate ar fi benefice pentru dezvoltarea creativităţii copiilor,  pregătindu-i să
rezolve problemele complexe din viaţa reală.

2. Concluzii pe marginea cercetării participative
Studiul nostru, având la bază cercetarea realizată în câteva localităţi din trei 

judeţe din Nord-Estul ţării, prezintă date relativ asemănătoare. Diferenţele sunt 
uşor semnificative în funcţie de mediul unde este situată şcoala (urban sau rural) şi 
de ciclul de învăţământ (gimnazial sau liceal). Am observat, de asemenea, 
diferenţe de percepţie a fenomenelor din şcoală din partea elevilor faţă de părerile 
cadrelor didactice cu privire la aceleaşi situaţii. Copiii din mediul urban au fost 
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mai accesibili din punctul de vedere al mijloacelor de conectare pentru realizarea 
atât a chestionarelor, cât şi a interviurilor. Cum este şi firesc, având în vedere 
mijloacele de care am putut dispune, comunicarea cu elevii de nivel liceal a fost 
mai deschisă, ei având o capacitate mai dezvoltată de a-şi formula opiniile şi o 
libertate mai mare în a-şi exprima aceste opinii, mai ales atunci când au fost 
diferite de cele ale profesorilor.  

Atât elevii, cât şi profesorii au apreciat iniţiativa noastră în privinţa realizării 
acestui studiu. Cu toate acestea, ne-am confruntat cu dificultăţi mai ales în ceea ce 
priveşte accesul la unele şcoli de pe lista noastră, şcoli din medii vulnerabile, şi 
respectiv la populaţia acestor şcoli (elevi şi profesori). Drept urmare, studiul nu a 
putut fi realizat întocmai aşa cum a fost preconizat în ceea ce privește populaţiile 
reprezentative din diferite categorii, de aici rezultând şi limitele acestui studiu.  

Pentru noi, importanţa acestei cercetări rezultă, în principal, din implicarea 
copiilor care au devenit, alături de noi şi de profesorii lor, subiecţi cu drept de 
participare, opinia cărora trebuie auzită şi trebuie luată în considerare în orice 
studiu referitor la chestiunile care îi privesc în mod direct.  

Analiza datelor acestei cercetări prin utilizarea grilei celor trei criterii 
promovate de Convenţia cu privire la Drepturile Copilului (Prestare, Protecţie şi 
Participare) ne permite să observăm mai multe dificultăţi cu care se confruntă 
sistemul de învăţământ. Pe de o parte, aceste dificultăţi ar putea atrage în situaţii 
complexe (care implică combinarea şi cu alţi factori personali sau sociali) un 
dezinteres al copiilor faţă de şcoală, iar în situaţii grave chiar abandon şcolar. Pe 
de altă parte, găsirea unor mijloace eficiente de depăşire a acestor dificultăţi, ar 
putea contribui la transformarea şcolilor în medii prietenoase, ceea ce ar induce o 
atractivitate mai mare pentru minorii care au tendinţa să renunţe la şcoală. Fără 
îndoială, aceste transformări ar fi în beneficiul tuturor copiilor implicaţi în actul de 
învăţare în cadrul fiecărei unităţi de învăţământ.  

Sistemul de învăţământ românesc este un prestator de servicii educaţionale 
prin intermediul unităţilor şcolare de care dispune. Consistenţa cadrului legal de 
reglementare a învăţământului nu garantează în toate cazurile eficienţa acestuia. 
Situaţia şcolilor este influenţată mult de mediul economic şi social al localităţii 
unde se află. Dificultăţile economice se reflectă în mod evident asupra şcolilor din 
aceste localităţi. Colaborarea cu diverse ONG-uri şi instituţii prin diverse proiecte 
este privită întotdeauna atât de elevi, cât şi de profesori ca un avantaj şi prezintă 
un sprijin real pentru ameliorarea cadrului material al şcolilor, dar şi pentru 
formarea corpului didactic şi de management în anumite privinţe cum ar fi, spre 
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exemplu, cunoaşterea şi înţelegerea drepturilor copilului sau a conceptului de 
şcoală prietenoasă cu toate elementele pe care ar trebui să le includă acest concept.  

Percepţia şcolii în calitate de mediu protector al dreptului la educaţie, dar şi 
al altor drepturi ale copiilor, este diferită între copii şi cadrele didactice ca 
populaţii distincte, dar şi între reprezentanţii individuali din cadrul acestor 
populaţii. Astfel, am putut observa că în timp ce marea majoritate a profesorilor 
văd şcoala ca pe un mediu deschis şi protector pentru copii, unde drepturile 
tuturor copiilor sunt protejate în mod eficient, copiii privesc şcoala în principal 
prin prisma importanţei acestui mediu pentru dezvoltarea relaţiilor lor sociale cu 
semenii. Actul educativ în sine, ca mijloc de realizare a dreptului la educaţie, este 
perceput de mulţi copii ca fiind unul mult prea greoi şi încărcat inutil, puternic 
teoretizat şi prezentând multiple deficienţe din perspectiva finalităţii practice.  

Şcoala reprezintă, cu predilecţie, un mediu în care ar trebui organizată 
participarea copiilor. Pe de o parte, copiii ar trebui educaţi în sensul cunoaşterii 
dreptului lor la participare şi, pe de altă parte, să fie stimulaţi să se exprime 
deschis atunci când simt că drepturile le sunt încălcate. Totodată, copiii trebuie 
învăţaţi cum să-şi exprime opiniile însoţite de argumente, prin diverse mijloace, 
fiind atraşi să participe la luarea deciziilor în mediul şcolar. Deşi deciziile sunt 
luate întotdeauna de adulţi, vocea copiilor trebuie ascultată şi luată în considerare 
la luarea acestor decizii. Cu toate acestea, majoritatea elevilor trăiesc cu 
sentimentul că profesorii, de cele mai multe ori, nu le cer părerea şi că părerea lor 
oricum nu este luată în considerare niciodată. Participarea lor, atunci când este 
solicitată, este una strict formală, ei neavând posibilitatea să influenţeze în vreun 
fel procesul educaţiei lor.   
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CAPITOLUL V - Recomandări pentru implementarea conceptului 
de şcoală prietenoasă 

1. Cadrul internaţional, regional şi local de angajamente în domeniul
educaţiei

În elaborarea prezentelor recomandări şi propuneri am ţinut cont de câteva 
elemente de interes major pentru contextul internaţional, regional european şi 
local al ţării care vin să susţină necesitatea demersului transformării şcolilor în 
instituţii prietenoase, în care copiii să se bucure de protecţia şi valorificarea 
drepturilor lor în procesul educaţiei.  

În primul rând, am luat în considerare cadrul internaţional care tinde spre 
implementarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile (ODD) ce presupune implicarea 
autorităţilor fiecărui stat prin eforturi susţinute pentru atingerea unor rezultate 
concrete. În domeniul educaţiei angajamentele statelor semnatare ale ODD se 
referă la depunerea tuturor eforturilor pentru atingerea unor ţinte precum: 
absolvirea de către băieţi şi fete, fără discriminare, a învățământului primar și 
secundar gratuit, echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și 
eficiente pe planul învățării (4.1); asigurarea faptului că toate fetele și toți băieții 
au acces la dezvoltarea timpurie de calitate, îngrijire și educația preșcolară, astfel 
încât să fie pregătiți pentru învățământul primar (4.2); asigurarea faptului că toți 
elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea 
dezvoltării durabile, inclusiv, printre altele, prin educația pentru dezvoltare 
durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, 
promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, cetățenia globală și aprecierea 
diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă (4.7); 
Construirea și modernizarea infrastructurii în instituțiile de învățământ astfel încât 
să corespundă necesităților copiilor, fetelor și băieților și persoanelor cu 
dizabilități și oferirea unui mediu de învățământ sigur, non-violent și incluziv 
pentru toți (4.8).  

În acelaşi context internaţional, de curând, Comitetul ONU pentru 
Drepturile Copilului a adoptat Comentariul general nr. 25 cu privire la drepturile 
copiilor în mediul digital34. Ca și în cazul celorlalte comentarii Comitetul vine cu 

34

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment
.aspx  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx
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o serie de precizări privind drepturile copilului și corelativ niște obligații pentru
state pentru punerea în aplicare a acestor drepturi într-un domeniu precis. Astfel,
valorificarea drepturilor copilului în mediul digital presupune atât măsuri de ordin
legislativ și de politici cât și măsuri de protecție juridică. Totodată, pentru a putea
beneficia pe deplin de drepturile lor copiii trebuie educați și formați corespunzător
în acest domeniu. Comentariul prevede printre altele implicarea școlii în formare
prin educație digitală accesibilă în școli, ca parte a programelor de învățământ de
bază, începând cu nivelul preșcolar și continuând pe parcursul celorlalți ani
școlari.

În al doilea rând, în septembrie 2020, Comisia Europeană a publicat o 
Comunicare către celelalte instituții decizionale și organe consultative ale Uniunii 
Europene cu propunerea sa pentru implementarea Spațiului European al Educației 
(SEE) către anul 202535. Educația reprezintă fundamentul dezvoltării personale, a 
accesului pe piața muncii și a cetățeniei active și responsabile. În viziunea 
europeană educația de calitate și incluzivă reprezentă unul dintre pilonii 
fundamentali ai drepturilor sociale. Revizuirea strategiei Uniunii privind creșterea 
bazată pe dezvoltare durabilă are drept vectori principali tranziția verde și pe cea 
digitală. Educația care se află în centru modului de viață european are menirea de 
a consolida economia de piață socială și democrația prin libertate, diversitate, 
drepturi umane și justiție socială.  

Propunerea Comisiei pentru dezvoltarea SEE cuprinde cinci dimensiuni, cea 
a calităţii fiind plasată pe primul loc. Educația de calitate are menirea de a pregăti 
copiii pentru a face față multiplelor provocări de-a lungul vieții. În viziunea 
europeană calitatea trebuie să includă multiple elemente printre care: dezvoltarea 
unor competențe de bază în matematică, științe, limbi străine și informatică. 
Totodată copiii trebuie formați în vederea deprinderii unor abilități transversale 
printre care gândirea critică, creativitatea, angajarea civică prin metode 
transdisciplinare, centrate pe elev și incluzând o importantă dimensiune practică. 
În același timp, atingerea dezideratului calității presupune sprijinirea constantă a 
corpului didactic. Viziunea europeană privind profesia de cadru didactic în Spațiul 
European al Educației se referă la formarea unor profesioniști competenți și 

35 European Commission, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 
EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
on achieving the European Education Area by 2025, {SWD(2020) 212 final}, Brussels, 
30.09.2020.  

motivați, care să poată beneficia de susținere constantă și oportunități reale pentru 
dezvoltarea lor profesională pe durata întregii cariere. 



71 

O bună parte dintre elementele incluse în propunerea Comisiei cu privire la 
SEE sunt de fapt componente ale școlii prietenoase, ceea ce justifică pe deplin 
recomandarea generală privind implementarea acestor componente în sistemul de 
învățământ din România, țară membră a Uniunii europene și deci parte a SEE. 
Punerea în aplicare a acestei recomandări generale include o serie de recomandări 
punctuale pentru actorii implicați în mod direct în educație, pentru decidenții de la 
nivel național și local precum și pentru ONG-urile care au vocația de a sprijini 
prin activitatea lor îmbunătățirea sistemul educațional și ameliorarea protecției 
drepturilor copilului.   

În al treilea rând, luând în considerare prezentul studiu care cuprinde, pe de 
o parte, analiza cadrului de reglementare şi de politici în domeniul educaţiei din
România şi, pe de altă parte, cercetarea calitativă realizată cu participarea copiilor
şi a cadrelor didactice, am putut constata o serie de deficienţe care ar putea fi
ameliorate prin implicarea tuturor beneficiarilor sistemului de învăţământ din
şcoală. Ţinem să subliniem necesitatea stimulării implicării copiilor, în calitatea
lor de subiecţi cu drepturi depline, alături de adulţi, în toate etapele transformării
sistemului şcolar într-ul mediu prietenos. Această implicare se referă în special la
consultarea copiilor în toate chestiunile care îi privesc în mod direct şi, prin
aceasta, la participarea lor în elaborarea cadrului normativ şi de politici privind
educaţia. Participarea copiilor ar duce totodată la asumarea unor obiective proprii,
atingerea cărora depinde, în unele cazuri, chiar de ei. Implicarea copiilor are în
acelaşi timp finalitatea de a-i ajuta să depăşească viziunea predominantă în
prezent de simpli destinatari ai protecţiei transformându-i în subiecţi cu drepturi
depline, co-responsabili în privinţa atingerii unor obiective comune, capabili să
înţeleagă rolul educaţiei în valorificarea drepturilor lor umane.

2. Recomandări
 Având în vedere cadrul legal general și de politici în domeniul educației la 

nivel european și național precum și cercetarea calitativă cu participarea copiilor 
și a cadrelor didactice din proiectul „Școala DA!” putem adresa următoarele

 
recomandări:
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1. Recomandări pentru factorii decizionali în domeniul învăţământului,
şcoli şi elevi

a. Recomandări pentru factorii decizionali de la nivelul Ministerului
Educației
 Revizuirea curriculei de învățământ prin diminuarea cantității

informaționale de la nivelul materiilor obligatorii și adăugarea de
discipline care să contribuie la formarea de competențe și abilități
practice, relevante pentru viața de zi cu zi a copilului în formare.

 Suplimentarea schemei de personal didactic, astfel încât numărul
elevilor dintr-o clasă să nu depășească în mod obişnuit 15-20 de
persoane în funcţie de ciclul de învăţământ.

 Alinierea standardelor salariale la nivel european.
 Investirea de fonduri în infrastructură (școli digitalizate, clase

igienizate, grupuri sanitare echipate corespunzător).
 Investiții constante în amenajarea sălilor de sport, precum și a

terenurilor de sport. Renunțarea la notare în cazul orelor de sport,
punând accentul preponderent pe necesitatea dezvoltării personale a
fiecărui copil într-un cadru plăcut și de dorit pentru fiecare elev.

 Introducerea mai multor discipline opţionale de dezvoltare a abilităților
practice (cu titlu de exemplu: ateliere de gătit, ateliere de acordare a
primul ajutor, ateliere de educație sexuală, ateliere de educație juridică,
ateliere de educație financiară, ateliere de educație sanitară etc.) toate
adaptate la vârsta elevilor cărora li se adresează.

 Asistarea fiecărei şcoli, atât din mediul urban, cât și din mediul rural,
în adaptarea infrastructurii la nevoile copiilor cu deficiențe (handicap
fizic sau tulburări din spectrul autist etc.).

 Includerea în curricula şcolară a unor materii interdisciplinare și
transversale (cum ar fi spre exemplu: educaţia în domeniul dezvoltării
durabile, educaţia pentru sănătate, educaţia pentru siguranţa rutieră,
educaţia pentru participare democratică etc).

 Intensificarea formării cadrelor didactice în domeniul cunoaşterii şi
interpretării drepturilor copilului.

 Adaptarea constantă a politicilor în domeniul învăţământului şi a
respectării drepturilor copiilor în procesul de învăţământ la standardele
europene şi internaţionale.
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 Orientarea programelor de învăţământ spre dezvoltarea personalităţii
copiilor precum şi a unor abilităţi practice necesare în vederea
pregătirii şi adaptării la condiţiile economice şi sociale în societate.

b. Recomandări pentru cadrele implicate în activitatea didactică şi/ sau de
management al unităţilor de învăţământ
 Centrarea actului de predare pe elev, evaluarea fiecărui elev doar prin

prisma propriilor reuşite şi dificultăţi şi urmărirea parcursului
personalizat al fiecărui elev.

 Identificarea și aplicarea de metode de predare-învățare adaptate
vârstei copilului școlar.

 Dezvoltarea unor activităţi în cadrul învăţării care să stimuleze
colaborarea între semeni, în grupuri care să includă copii cu capacităţi
diferite. Dispunerea băncilor în sala de clasă în aşa fel încât să
favorizeze şi faciliteze dialogul cu semenii în cadrul unor activităţi de
grup.

 Stimularea participării copiilor la luarea tuturor deciziilor care îi
privesc la nivelul şcolii: de la amenajarea spaţiului de studiu,
ameliorarea condiţiilor de învăţare, căutarea soluţiilor la diverse
probleme cu care se confruntă şcoala, elaborarea unor proiecte de
colaborare cu societatea civilă, cu alte unităţi de învăţământ sau
instituţii naţionale sau internaţionale etc.

 Renunțarea la implementarea ideii de gândire statică prin memorare și
implementarea metodelor de dezvoltare a gândirii logice, creative,
critice şi analitice la toate materiile.

 Includerea în programa de predare a unor ore consacrate metodologiei
învăţării şi tehnicilor de învăţare eficientă.

 Intensificarea şi lărgirea orelor de consiliere psihologică de grup și
individuală.

 Încurajarea discuțiilor dintre elev și profesor, prin reducerea gradului
de timorare al elevului.

 Încurajarea constantă a exprimării libere a elevului, educarea
deprinderii de argumentare a opiniilor proprii.

 Identificarea urgentă a celor mai potrivite metode pentru eliminarea
fenomenului de bullying în școli, inclusiv prin consultarea părerilor
copiilor.
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 Crearea și utilarea de laboratoare (chimie, fizică, biologie etc.), care să
faciliteze învățarea prin descoperire, pe calea experimentelor.

 Dezvoltarea infrastructurii digitale în şcoli în vederea eficientizării
educaţiei în domeniul digital.

 Integrarea sistematică a elevilor ce provin din rândul minorităților, prin
efortul conjugat al profesorilor de la clasă și al profesorului diriginte.
Colaborarea constantă cu părinţii în vederea reintegrării copiilor cu risc
de abandon.

 Intensificarea comunicării cu reprezentantul legal al elevului.
 Dezvoltarea şi intensificarea orelor de orientare în carieră, inclusiv prin

implicarea reprezentanţilor diferitor profesii în diverse domenii.
 Stimularea descoperirii unor talente, abilități, competențe individuale

ale copiilor.
 Concentrarea pe atingerea obiectivelor de învăţare în clasă şi reducerea

volumului de teme pentru acasă. Stimularea şi încurajarea constantă a
elevilor să adreseze întrebări de fiecare dată atunci când nu au reuşit să
înţeleagă materia predată sau au nevoie de lămuriri suplimentare.

 Participarea constantă a cadrelor didactice la activități de formare
continuă.

 Angajarea constantă în elaborarea de proiecte educaţionale precum şi
de alte tipuri urmărind scopul îmbunătăţirii condiţiilor de predare şi de
învăţare, de dezvoltare a învăţământului specializat, de incluziune a
unor categorii vulnerabile de elevi, de dezvoltare a unor relaţii de
colaborare cu diferite instituţii naţionale sau internaţionale precum şi
cu alte unităţi de învăţământ din ţară sau din străinătate (de exemplu:
Programele ERASMUS, accesarea de Fonduri SEE36 şi orice alte
programe şi fonduri accesibile în timp).

 Utilizarea de metode de predare adaptate contextului pandemic
(instrumente digitale). Căutarea adaptării constante la nevoile copiilor
în acest context.

c. Recomandări pentru personalul auxiliar
 Promovarea unui climat prietenos la nivel de secretariat, bibliotecă,

prin încurajarea unui dialog deschis.

36 Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României: Apel pentru propuneri de proiecte 
în domeniul incluziunii copiilor romi în școală (RCIS); Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.  
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 Disponibilitatea de a ajuta copiii în orice moment, când se constată
situații de hărțuire, violență, tristețe etc.

 Preocuparea constantă pentru menţinerea curăţeniei şi igienizării
spaţiului de studiu şi a celorlalte spaţii din şcoală.

 Contribuții la degrevarea cadrelor didactice de sarcinile administrative
excesive.

d. Recomandări pentru copii
 Implicarea constantă în studiu în vederea dezvoltării personale.
 Întreţinerea unor relaţii armonioase cu profesorii şi colegii.
 Implicarea în diverse forme de organizare participativă la nivelul şcolii

(consilii de clasă, consilii la nivelul unităţii de învățământ ş.a.) cu
scopul valorificării dreptului la participare şi la luarea deciziilor cu
privire la propria persoană.

 Dezvoltarea unor proiecte proprii prin colaborare între colegi şi cu
profesorii.

 Implicarea în elaborarea unor proiecte în colaborare cu cadrele
didactice şi cu reprezentanţii managementului şcolii în vederea
dezvoltării unităţii de învăţământ în beneficiul copiilor.

 Participarea la menţinerea relaţiilor armonioase şi de colaborare între
şcoală şi părinţi, reprezentanţi legali.

 Implicarea în formarea cu privire la cunoaşterea propriilor drepturi şi
corecta lor interpretare.

 Asumarea unor responsabilităţi în gestionarea treburilor curente la
nivelul şcolii în limita propriilor capacităţi.

2. Recomandări pentru comunitate
 Preocuparea reală pentru dezvoltarea constantă a unor parteneriate

locale în domeniul educaţiei.
 Orientarea acţiunilor la nivelul comunităţii în interesul copiilor.
 Promovarea respectării drepturilor copilului la nivelul comunităţii,

dezvoltarea unor programe de cunoaştere interactivă a drepturilor
umane.

 Valorificarea drepturilor tuturor copiilor, fără discriminare, prin luarea
tuturor măsurilor necesare unor situaţii particulare care necesită
adaptări speciale.
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 Asigurarea infrastructurii necesare la nivelul localităţii în vederea
includerii tuturor copiilor în procesul de educaţie.

 Elaborarea constantă a unor programe de asistare a copiilor care cresc
în medii vulnerabile din punct de vedere socio-economic urmărind
valorificarea deplină a dreptului acestora la educaţie.

3. Recomandări pentru societatea civilă: ONG-uri interesate
 Elaborarea constantă a unor proiecte pentru şi împreună cu şcolile.
 Identificarea de fonduri pentru modernizarea unităţilor de învățământ

şi îmbunătăţirea condiţiilor de predare – învăţare.
 Participarea la elaborarea unor politici educaţionale prin consultarea

instituţiilor decizionale.
 Lărgirea programelor de tipul after/before-school.
 Dezvoltarea unor programe de intervenţie şi asistare în medii cu

vulnerabilitate crescută şi afectate de risc de abandon şcolar.
 Organizare de sesiuni de dezbateri pentru şi împreună cu copiii şi

cadrele didactice.
 Găsirea resorturilor pentru a ajuta școlile de pretutindeni să devină

partenere în programe naţionale, europene şi internaționale.
 Dezvoltarea unor programe de formare a cadrelor didactice şi a elevilor

în domeniul drepturilor copilului, a dezvoltării durabile, a cunoaşterii
mediului digital şi în alte domenii de actualitate şi necesare dezvoltării
armonioase a copiilor.
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