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Consiliul Elevilor 
 
Ce este? 
Un organism al elevilor, ales în mod democratic şi al cărui rol este să reprezinte 
interesele elevilor; prin Consiliul Elevilor (CE), elevii unei şcoli îşi exprimă opinia 
în legătură cu problemele şcolare care îi afectează direct. 
 
Cum au loc alegerile? 
O dată pe an, la începutul primului semestru. 
 
Paşi necesari: 

1. Activitate la clasă organizată de învăţător/diriginte pentru: 
 informarea elevilor în legătură cu rolul CE în şcoală; 
 identificarea problemelor pentru a căror rezolvare este nevoie de un CE; 
 precizarea calităţilor unui consilier; 
 propuneri ale elevilor pentru candidatură. 

2. Propagandă electorală la nivelul clasei (două săptămâni). 
3. Votul – deschis sau secret; cadrul didactic nu votează şi nici nu influenţează 

votul. 
4. Prima întâlnire a CE – cunoaşterea reciprocă, pregătirea alegerii 
preşedintelui şi secretarului. 

5. A doua întâlnire – se aleg prin vot preşedintele şi secretarul CE. 
6. Se desemnează profesorul de legătură, responsabil din partea corpului 
profesoral de relaţia cu CE – la propunerea elevilor. 

7. Se elaborează un regulament de funcţionare. 
 
Cum au loc întâlnirile? 

 Regulat, cel puţin a dată la două săptămâni, de preferinţă în acelaşi loc. 
 Sunt prezidate de consilierul educativ/preşedinte. 
 Problemele ridicate urmează o agendă cunoscută de consilieri înainte de 

întâlnire. 
 Deciziile luate sunt notate de secretar şi afişate într-un loc public. 
 Se scrie un proces-verbal. 
 Orice membru are dreptul să propună o moţiune pe care consiliul o 
supune votului în cazul în care este susţinută şi de un alt membru. 

 
Responsabilităţi 

 Membrii raportează colegilor de clasă tot ce se discută. 
 Consilierii convoacă regulat întâlniri cu toţi elevii clasei pentru a discuta 

problemele ce vor fi ridicate în consiliu. 
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 Secretarul scrie procesele-verbale şi este responsabil pentru elaborarea 
agendei întâlnirii, pe care o face cunoscută tuturor consilierilor; agenda 
conţine probleme ridicate de clase sau cadrele didactice. 

 Preşedintele întâlnirii se asigură că se urmează agenda stabilită, că 
discuţiile sunt corecte şi civilizate şi că toţi membrii îşi exprimă opinia. 

Probleme posibile pe agendă : 
 Uniforma şcolară. 
 Starea grupurilor sanitare. 
 Spaţiile de joacă. 
 Echipamentele. 
 Mediul fizic şcolar. 
 Cantina. 
 Regulamentele interne. 
 Drepturi şi responsabilităţi. 
 Sistemul de sancţiuni. 
 Comportamentul cadrelor didactice. 
 Evaluarea şi notarea. 
 Violenţa. 
 Activităţi caritabile. 
 Activităţile extraşcolare. 
 Cluburile şcolare. 
 Temele. 
 Direcţiile de dezvoltare a şcolii. 

 
Caracteristici esenţiale ale unui Consiliu al Elevilor eficient: 

 Reprezentanţii să fie aleşi în mod democratic, şi nu impuşi de cadrele 
didactice. 

 CE să nu existe doar ca organism decorativ, ci să fie cu adevărat „o voce” 
a elevilor, care să fie auzită şi luată în consideraţie de conducerea şi 
cadrele didactice ale şcolii. 

 Hotărârile CE să fie făcute publice la nivelul şcolii.  
 Membrii CE să fie conştienţi că reprezintă interesele colegilor şi că sunt 
răspunzători în faţa lor. 

 CE să nu se transforme într-o mică „poliţie” la îndemâna cadrelor 
didactice, care să rezolve problemele de disciplină le colegilor. 

Consiliul elevilor poate avea un cuvânt esenţial de spus şi în ceea ce priveşte 
iniţierea altor proceduri şi practici prin care să se intensifice participarea elevilor la 
luarea deciziilor şi să se creeze în şcoală o cultură democratică, a drepturilor 
omului. 

Elaborarea unui cod de conduită al şcolii prin care să se facă cunoscute 
cerinţele şcolii, în aşa fel încât să devină un loc în care elevii să se simtă în 
siguranţă şi fericiţi. Părinţii şi elevii îşi exprimă părerea în legătură cu acest cod şi 
se angajează în scris să-l respecte. 
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Semnarea unui acord şcoală-elevi-părinţi în care să se menţioneze 
responsabilităţile fiecărei părţi implicate. 

Organizarea de întâlniri regulate cu clasa de elevi – zilnic (pentru elevii 
din ciclul primar) sau săptămânal (pentru elevii de gimnaziu şi liceu), pentru a se 
discuta diferite probleme ale clasei, a întări relaţiile dintre copii şi a le dezvolta 
sentimentul de apartenenţă la grupul specific al clasei. Recomandăm ca pentru o 
astfel de discuţie elevii să stea aşezaţi în cerc. 

Organizarea de întâlniri regulate pentru toţi elevii şcolii – ele pot stimula 
interesul acestora faţă de problemele generale ale şcolii şi dezvoltarea legăturilor şi 
relaţiilor dintre clase şi grupuri de elevi, fapt care contribuie la crearea 
sentimentului de apartenenţă la comunitatea şcolii şi la afirmarea identităţii 
acesteia. 

Acordarea de responsabilităţi în clasă şi în şcoală prin care elevii să 
contribuie la bunul mers al vieţii şcolare, ca de exemplu: responsabil cu activităţile 
extraşcolare, conduita, revista clasei/şcolii, un grup ecologist, emisiuni radio etc. 
Se recomandă ca elevii să concureze pentru poziţiile respective, prezentându-şi un 
„program managerial” propriu. 

Consultarea elevilor în vederea elaborării regulilor şcolii, în ideea că în 
acest fel ei vor fi mai motivaţi să le respecte. Regulile trebuie să fie corecte şi să 
corespundă nevoilor elevilor. Dacă elevii consideră că anumite reguli nu sunt 
necesare sau sunt descriptorii, conducerea şcolii şi personalul didactic trebuie să le 
permită să propună schimbări sau să le modifice. 

Crearea unui mediu bazat pe încredere prin folosirea unor modalităţi de 
desfăşurare a activităţilor, care să le permită elevilor să lucreze împreună, să-şi 
dezvolte stima de sine, să comunice, să-şi exprime părerea în legătură cu diferite 
aspecte ale vieţii şcolare. 

Informarea permanentă a elevilor în legătură cu tot ce se planifică şi se 
întâmplă în şcoală – o bună circulaţie a informaţiei în şcoală nu numai că va 
sprijini desfăşurarea activităţii, dar este şi un mod eficient de a-i face pe toţi să se 
simtă incluşi şi implicaţi în comunitatea şcolii. Printre modalităţile de a optimiza 
comunicarea, menţionăm: 

 organizarea de afişiere în locurile de acces maxim pe coridoare şi în 
fiecare clasă care să conţină informaţii despre ce se întâmplă în 
şcoală; 

 editarea şi distribuirea de buletine informative ale şcolii; 
 un flipchart pe hol cu anunţuri zilnice. 

Crearea unui mediu şcolar plăcut. Este important ca şcoala să fie un loc 
curat şi bine întreţinut, un mediu fizic vesel şi plăcut e poate contribui decisiv la 
îmbunătăţirea atmosferei din şcoală. Este recomandabil ca elevii să fie implicaţi în 
activităţile de îmbunătăţire a mediului şcolar pentru: 

 a aprecia în acest fel schimbările şi eforturile depuse; 
 a-i face să se simtă şi ei „proprietarii” şcolii respective; 
 a-şi pune în practică propriile idei. 
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APLICAŢIE 1 
În grupe de 5 elevi analizaţi modul în care a fost constituit şi funcţionează Consiliul 
Elevilor din şcoala dumneavoastră şi propuneţi măsuri de optimizare a activităţii. 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
APLICAŢIE 2 
Copiii participă în diferite moduri la acţiuni care îi privesc direct, dar nu de puţine 
ori implicarea lor este foarte redusă sau chiar lipseşte cu desăvârşire. Aţi fost pus, 
ca elev, în vreuna dintre situaţiile prezentate mai jos? Descrieţi în câteva cuvinte 
situaţia respectivă şi ce aţi simţit. 

GRADE DE PARTICIPARE A ELEVILORLA ACTIVITĂŢI 
1. MANIPULARE (copii care poartă pancarte la un miting, fără a şti/înţelege 

pentru ce o fac). 
2. ELEMENT DECORATIV (copii care cântă/desenează la un eveniment 
despre care nu ştiu nimic). 

3. ELEMENT SIMBOLIC (copii care fac parte dintr-un comitet, şi nu sunt 
informaţi despre scopurile acestuia). 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Consiliul Elevilor – o echipă.  
 
O echipă poate fi rezumată prin două caracteristici principale: prima, aceea 

că echipa există pentru un scop şi are obiective de bază, ţeluri, o misiune sau o 
sarcină de rezolvat şi a doua, că membrii echipei trebuie să lucreze împreună, într-
o relaţie de interdependenţă. Fiecare dintre noi aparţine unui număr oarecare de 
echipe, nu numai în şcoală, ci şi în afara ei. Din această experienţă, putem trage 
concluzia că există sarcini pe care nu le putem îndeplini individual, sau le 
îndeplinim cu mare dificultate; de asemenea, calitatea performanţei în realizarea 
unei sarcini creşte prin munca în echipă. 

Oamenii beneficiază de pe urma lucrului în echipă din motivele următoare, 
care tind să satisfacă nevoi psihologice individuale: 

 nevoia de afiliere; 
 nevoia de securitate; 
 nevoia de stimă; 
 nevoia de autoevaluare; 
 reducerea tensiunilor; 
 creşterea satisfacţiei în profesie. 

A fi membru într-o echipă presupune însă şi unele probleme conexe. De 
exemplu, succesul depinde de abilitatea liderului şi a echipei de a administra 
problemele de interdependenţă. Eficienţa depinde de dezvoltarea abilităţilor şi 
capacităţilor pe anumite niveluri. Echipele de succes nu apar din senin; ele trebuie 
construite programatic, cu răbdare. 

O analiză a literaturii de specialitate referitoare la echipe relevă următoarea 
listă de indicatori ai echipelor eficiente şi de succes: 

 conducerea efectivă, de calitate – capacitatea de a impune respect, de 
a clarifica sarcinile încredinţate membrilor şi de a-i îndruma (sfătui) 
pe aceştia în îndeplinirea lor, mai degrabă decât a le ordona (impune); 

 sistem de valori unanim împărtăşite; 
 o bună comunicare – interacţiune intensă, dorinţa de împărtăşire a 
informaţiei; 

 colaborare în toate activităţile – participarea membrilor în planificarea 
şi implementarea muncii grupului, oamenii preţuind contribuţia 
celorlalţi în cadrul colaborării; 

 maximizarea utilizării abilităţilor – calităţile şi experienţa fiecărui 
membru sunt împărtăşite într-o atmosferă de cooperare binevoitoare; 

 abilitatea de a-i asculta pe alţii în mod efectiv; 
 dorinţa de rezolvare a problemelor – concentrarea pe abilitatea de 
găsire a soluţiilor, mai degrabă decât pe dificultăţile întâmpinate de 
oameni; 
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 plăcerea lucrului împreună – pentru că munca are un scop şi se 
desfăşoară într-un climat colegial; 

 membrii echipei sunt bine motivaţi – aceasta asigură menţinerea 
„sănătăţii psihologice” a echipei; 

 dinamism; 
 flexibilitate – membrii sunt capabili să se adapteze schimbării, să facă 
faţă unor sarcini sau probleme neaşteptate, dar în acelaşi timp sunt 
suficient de stabili ca să rezolve probleme de rutină; 

 depăşirea confruntărilor şi conflictelor prin arta compromisului, prin 
negociere – situaţiile dificile nu trebuie exacerbate, dar nici trecute cu 
vederea, ci trebuie rezolvate pozitiv; 

 echipa se află în conexiune cu alte echipe – ea nu este izolată, nu îşi 
este sieşi suficientă, ci este o parte componentă a unei entităţi mai 
largi. 

 
Bariere în calea performanţei unei echipe.  
Astfel, deşi avantajele formării echipelor sunt numeroase, există şi destui 

factori de inhibiţie. 
 dominarea – un membru al echipei încearcă să domine toate 
activităţile, de teamă că dacă toţi ceilalţi sunt implicaţi în luarea unei 
decizii, aceasta s-ar putea să nu fie cea mai bună (din punctul său de 
vedere); 

 deficienţe în împărtăşirea informaţiilor şi rezultatelor; 
 constrângeri de timp – una din frustrările majore ale muncii în echipă 

este timpul prea scurt alocat pentru luarea unei decizii sau pentru 
implementarea ei. O echipă eficientă are nevoie de timp ca să se 
întâlnească ca grup şi tinde să consume mai mult timp decât ar fi 
necesar unei singure persoane pentru a defini, analiza şi rezolva o 
problemă, chiar dacă decizia luată în final poate fi superioară; 

 ineficienţa – se poate întâmpla ca cei mai competenţi membri să 
cedeze din responsabilităţile lor unora mai „gălăgioşi”, dar mai puţin 
competenţi; 

 lipsa unei conduceri de calitate – o barieră majoră în calea unei 
echipe eficiente o constituie un lider formal limitat, care, printre 
altele, nu recunoaşte importanţa construirii unei echipe bazate pe 
încredere şi motivaţie, echipă care să fie larg consultată în luarea 
oricărei decizii, astfel încât membrii ei să aibă sentimentul de 
„proprietate” asupra muncii. 

 stagnarea în gândire – o barieră majoră finală în calea eficienţei unei 
echipe care până la un punct, a mers bine este intrarea în rutina 
„gândirii de grup”, la diferite niveluri. La început, ea se manifestă 
printr-o presiune spre conformism, când creativitatea individuală şi 
responsabilitatea individuală nu se mai suprapun. În caz extrem, se 
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ajunge la deteriorarea eficienţei mentale şi a rectitudinii morale a 
grupului şi se pierde puterea de analiză critică. 

În orice caz, se pare că ineficienţa apare mai ales atunci când există un 
dezechilibru între nevoile echipei şi cele ale individului, membru al echipei. Dacă 
stilul de conducere este prea autoritar, atunci echipa nu funcţionează cum trebuie şi 
vor apărea frustrări, dar şi dacă conducerea este prea slabă şi indecisă, se poate să 
se ajungă la acelaşi rezultat. Membrii au nevoie de „spaţiu” pentru a-şi pune în 
valoare contribuţia în echipă şi trebuie să-şi unească forţele într-o deplină 
colaborare; este necesar să existe un bun echilibru între individualism- colectivism 
pentru o funcţionare efectivă. 
 

Procesul de luare a deciziei în grup 
 
În primul rând, ce înseamnă o decizie eficientă? 
 Sunt doi factori care sunt relevanţi în stabilirea potenţialului de eficienţă a 
deciziei: calitatea deciziei şi acceptabilitatea ei de către cei care o execută sau sunt 
afectaţi de ea. 
 
O DECIZIE DE CALITATE se poate defini pe baza unui set de caracteristici, 
printre care se pot enumera: 
 Adecvare: va contribui decizia pe care am luat-o la rezolvarea problemei cu 
care ne confruntăm? 

 Disponibilitatea resurselor: avem resursele necesare pentru a implementa 
această decizie? 

 Planificarea timpului: am evaluat corect timpul necesar pentru 
implementarea deciziei? 

 Fezabilitate: este realizabilă implementarea acestei decizii? 
 
O DECIZIE EFICIENTĂ însemnă acceptarea ei de către: 
 Cei ce răspund de implementare. 
 Cei ce trebuie să suporte consecinţele. 

 
Cum se iau deciziile în grup? 
Edgar Schein, în cartea sa „Procesul consultării”, descrie următoarele moduri prin 
care un grup poate lua decizii: 

a. Decizie luată prin lipsa răspunsului. Acest lucru se întâmplă când 
cineva avansează o idee şi nimeni nu reacţionează. Nereacţionând, 
grupul a luat decizia să nu sprijine ideea sau pe cel care a promovat-o. 

b. Decizie luată prin autoritate formală sau auto-autorizare. Acest lucru 
se poate întâmpla în grupurile în care participă persoane care deţin 
autoritate (în comunitate, în organizaţie) şi care, în virtutea 
obişnuinţei, iau în numele grupului decizii, fără ca membrii grupului 
să fie consultaţi. 
(Câteodată nici nu îndrăznesc) 



 8 

c. Decizie luată de o minoritate. Această situaţie se poate întâmpla când 
procesul de decizie apare la sfârşitul unei şedinţe lungi şi obositoare, 
când nimeni nu mai are răbdare şi putere să reacţioneze, deşi puţini 
sprijină în fapt decizia propusă. 

d. Decizia luată de majoritate. Obţinută prin vot deschis sau secret, acest 
mod este obişnuit în structurile legislative. Deşi pare eficientă şi 
general acceptată, adesea ea dezbină grupul, iar cei care sunt în 
minoritate rămân neangajaţi faţă de decizie şi nu o vor sprijini în 
implementare. 

e. Decizia luată prin consens. Deşi este mare consumatoare de timp, 
aceasta este metoda cea mai eficientă pentru că oferă tuturor ocazia să 
simtă că pot influenţa decizia. Consens înseamnă că, deşi există încă 
diferenţe de opinie, acestea au fost ascultate, iar cei care le-au ridicat 
sunt pregătiţi să sprijine decizia grupului. Parte din consens înseamnă 
deschiderea şi dorinţa de a implementa decizia grupului. 

f. Decizia prin unanimitate. Unanimitate înseamnă că toţi membrii 
grupului sunt de acord cu acţiunea care decurge din decizia grupului. 
Un grup prea „coeziv” riscă să cadă în păcatul „gândirii de grup”. 
Oamenii care lucrează în grup au tendinţa de a se coaliza în luarea 
deciziilor şi în trecerea la acţiuni cu care, de fapt, nici unul din ei nu 
este de acord.  Obţinerea acordului devine dominantă şi tinde să 
depăşească percepţia asupra unor alternative de acţiune, inhibând 
gândirea critică independentă. 

 
 
Tehnici de lucru în grup 
  
 Pentru a ajuta echipa să lucreze, să comunice şi să ia decizii în mod 
structurat, avem la dispoziţie tehnici şi instrumente de lucru în grup. Poate cele mai 
des utilizate sunt Brainstorming şi Tehnica Grupului Nominal, descrise în 
continuare. 
 
BRAINSTORMING 
DEFINIŢIE:  
Este o metodă de stimulare a gândirii creatoare, bazată pe canalizarea energiei unui 
grup pentru generarea de idei. 
 
ETAPE: 

1. Enunţarea problemei la care se doresc soluţii. 
2. Explicarea regulilor de lucru: 

a. Toate ideile sunt acceptate. 
b. Fiecare idee este înregistrată aşa cum a fost enunţată. 
c. Dezvoltarea ideilor deja enunţate este încurajată. 
d. Sunt acceptate şi idei opuse celor deja înregistrate. 
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3. Se stabileşte o limită de timp pentru generarea de idei. 
4. Se listează ideile. 
5. Se permit întrebări de clarificare adresate celor ce le-au expus. 
6. Grupul evaluează ideile, identificându-le pe cele mai promiţătoare. 

 
TEHNICA GRUPULUI NOMINAL 
DEFINIŢIE: 
Tehnica de lucru în echipă care permite participanţilor să lucreze împreună într-un 
mod structurat, fără să fie inhibaţi sau tentaţi să emită judecăţi premature. 
 
PAŞI: 

1. Formularea în scris, individual, a ideilor. 
2. Înregistrarea ideilor (de la fiecare, pe rând, câte o idee). 
3. Clarificarea ideilor şi eventual grupare/reformulare. 
4. Ierarhizarea ideilor (votul preliminar). 
5. Discutarea rezultatelor. 
6. Votul final. 
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APLICATIE 3  -  ŞCOALA  PERFECTĂ  

Numar  de elevi: 20-30 
Durata: 2-3 ore 

 
Scopuri educationale: 
Principalul scop al acestui exercitiu este de a permite elevilor sa analizeze 

drepturile si responsabilitatile persoanelor intr-o societate democratica, prin 
implicarea lor in procesul de luare a deciziilor cu privire la contextul imediat al 
scolii. 

 
Exercitiul este proiectat sa le ofere elevilor oportunitatea de: 
 A invata despre drepturile si responsabilitatile indivizilor intr-o societate 

democratica; 
 A intelege procesele presupuse de schimbarile democratice si luarea 

deciziilor; 
 A analiza relatia dintre dintre diferitele elemente constitutive ale unei 

societati democratice; 
 A intelege sensul si rolul educatiei intr-o societate democratica; 
 A explora aspectele relatiei dintre elevi, profesori si parinti intr-o scoala 

democratica  
 
Exercitiul isi propune sa permita elevilor sa invete: 
 să comunice efectiv pentru a atinge obiectivele propuse; 
 să formuleze opinii şi judecăţi de valoare; 
 să ia decizii bazate pe înţelegerea subiectelor abordate. 
 
În timpul simulării, elevii se vor obişnui cu trei tipuri de proceduri privind 

luarea deciziei în grup. Acestea sunt: 
1. votarea  - modalitatea cea mai simplă de a adopta o decizie, dând 
posibilitatea fiecărui membru al grupului să îşi expună opinia; 
dezavantaje: polarizarea grupului si crearea unei minorităţi, care va fi 
nemulţumită de rezultat;  

2. obţinerea consensului: se dicută/negociază până la găsirea variantei 
general acceptate; se recomandă implicarea tuturor membrilor grupului, 
chiar dacă procesul ar deveni mai lung si complicat, uneori fiind chiar 
imposibil de a ajunge la un consens; 

3. adoptarea unei decizii informate; decizia luată de o persoană (liderul 
ales), după ascultarea unui număr de argumente prezentate de 
participanţii la discuţie, bazată pe autoritatea pe care un individ o poate 
avea asupra altora într-un grup; deşi este deseori o modalitate eficientă, 
unii membri ai grupului vor avea un impact redus în procesul de luare a 
deciziei, fiind dezamăgiţi sau nemulţumiţi. 
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Etape 

1. Împărţirea elevilor în trei grupuri: “elevi”, “părinţi” şi “profesori”; 
2. Împărţirea scenariului (materialul 1) şi acordarea unui interval de timp 
pentru citirea şi discutarea lui (5 minute); 

3. Fiecare grup este invitat să se exprime asupra aşteptărilor şi intereselor 
legate de crearea unei şcoli democratice (“elevii” vor discuta despre ce 
şcoală şi-ar dori să urmeze, “părinţii” despre caracteristicile şcolii la care 
şi-ar dori să meargă copiii lor, iar “profesorii” îşi vor exprima punctele de 
vedere asupra şcolii în care şi-ar dori să funcţioneze) – 20 de minute; 

4. Elevii formează grupuri de câte 6, reprezentând “elevii”, “profesorii” şi 
“părinţii”. “Profesorii” vor decide care dintre ei va juca rolul directorului. 
Fiecare grup va primi o listă de întrebări (materialul 2) şi va elabora un 
set de reguli privind relaţia dintre elevi, părinţi şi profesori într-o şcoală 
democratică. Lista întrebărilor nu va fi exhaustivă, “elevii” putând să o 
completeze, pentru a crea regulamentul interior al şcolii. Elevii vor folosi 
diferite metode de luare a deciziei (votarea, obţinerea consensului, 
adoptarea unei decizii informate). Elevul nominalizat să interpreteze rolul 
directorului va trebui să utilizeze tehnica adoptării deciziei informate (45 
minute). 

5. Fiecare grup este invitat să prezinte rezultatele obţinute. Se va aloca timp 
discutării aspectelor controversate (30 de minute sau mai mult, în funcţie 
de numărul grupelor). 

6. În faza de raportare asupra activităţii fiecărui grup, se acordă atenţie 
similitudinilor şi/sau diferenţelor dintre o şcoală democratică şi o 
societate democratică şi se discută procedura de adoptare a deciziei, 
folosită în etapa a patra a exerciţiului (20 de minute).  

 
Materiale 
I. Scenariul (materialul 1) 

Ţara X traversează o perioadă de tranziţie, de la un regim totalitar la 
democraţie. În ultimii 40 de ani, ţara a fost condusă de un singur partid şi cetăţenii 
săi au fost privaţi de drepturi politice – nu existau alegeri libere, libertatea presei, 
libertatea de întrunire. Economia era planificată, iar cetăţenii nu aveau voie să 
călătorească în afara graniţelor ţării. Majoritatea domeniilor vieţii sociale erau 
politizate, fiind controlate de guvern. Şcolile, alături de alte instituţii, erau puternic 
influenţate de linia oficială de partid. Sistemul de învăţământ se afla sub controlul 
total al statului, iar profesorii erau folosiţi ca o extindere a autorităţii partidului. 
Mare atenţie se acorda ştiinţei şi mai puţină importanţă istoriei, literaturii şi 
filosofiei. Elevii nu erau învăţaţi să gândească independent şi nu erau folosite 
metode interactive, stilul de predare “ex catedra” fiind cel favorit. Şcoala urmărea 
disciplina severă, formarea unui comportament obedient, conformarea la regulile 
regimului totalitar. Nu existau legături între şcoală şi comunitate, iar profesorii nu 
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erau încurajaţi să coopereze cu părinţii. Şcoala era o oglindă a realităţii 
înconjurătoare.  

După căderea regimului totalitar, au fost iniţiate schimbări democratice şi s-
a instituit sistemul democratic multipartit. Democraţia ca sistem politic este 
instabilă câtă vreme este un sistem exclusiv politic şi nu un tip de societate. 
Democraţia modernă este mai mult decât o formă de guvernământ – ea 
promovează libertatea, dreptatea şi egalitatea pentru fiecare. Este un sistem care 
necesită participarea responsabilă a cetăţenilor. Democraţia este un proces de 
schimbare continuă, în care cetăţenii sunt corect informaţi pentru a reacţiona la o 
realitate care se modifică rapid. “Idealul democratic” este realizat când indivizii şi 
grupurile acţionează şi interacţionează. Această modalitate de guvernare a hotărât 
să acorde prioritate educaţiei şi şi-a propus dificila sarcină de a transforma un 
sistem de îmnvăţământ fosilizat într-unul modern, care să educe elevii într-un 
climat democratic atât în sensul relaţiilor dintre diferitele elemente umane 
implicate în procesul de educaţie, cât şi al conţinuturilor. Guvernul a permis 
crearea primei şcoli experimentale, administrată de părinţi, care plătesc taxele de 
instruire în vederea angajării personalului didactic, achiziţionării de materiale 
educaţionale, întreţinerii şcolii. Părinţii au origini sociale şi ocupaţii diferite 
(muncitori, intelectuali, oameni de afaceri). 

Statul subvenţionează 20% din costurile şcolii, dar şcoala întâmpină 
dificultăţi economice grave.  

Una dintre primele sarcini ale directorului şi Consiliului de părinţi este 
crearea unui regulament şcolar care să direcţioneze relaţia dintre cele trei 
componente implicate în educaţie: elevi, profesori şi părinţi. 

Se vor forma trei grupuri – “elevi”, “profesori”, “părinţi”, care vor elabora 
“Constituţia şcolii”. În procesul de democratizare a şcolii, trebuie să se ţină seama 
că şcoala, spre deosebire de stat, este organizată ierarhic, iar rolul profesorului este 
definit prin autoritate. Diminuarea autorităţii profesorului ar reduce semnificativ 
eficienţa şcolii. Prin urmare, rolul celor trei grupuri este de a stabili un echilibru 
între respectul faţă de drepturile elevilor, autoritatea profesorului - bazată pe 
profesionalismul acestuia - şi disponibilitatea părinţilor de a sprijini atât pe elevi, 
cât şi pe profesori.  
 
II. Întrebări auxiliare (materialul 2) 
1. Ar fi părinţii capabili să influenţeze procesul de învăţământ? 

 Ar putea ei decide ce obiecte să fie predate în şcoală? 
 Ar putea ei decide cine să predea în şcoală? 
 Ar putea părinţii să creeze si sa utilizeze un sistem de evaluare a 
activităţii profesorilor?  

  Ar putea elevii să influenţeze procesul de învăţământ? 
 Ar putea ei decide ce obiecte să li se predea (ar fi ei capabili să aleagă 
obiectele de învăţământ)? 

 Ar putea ei să-şi aleagă profesorii? 
 Ar putea să participe la evaluarea activităţii profesorilor? 
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2. Ar putea elevii să creeze mecanisme de auto-conducere? 
 Ce competenţe ar trebui să aibă această formă de conducere şi care ar fi 
funcţiile? 

3. Ar avea elevii dreptul să aibă propria lor publicaţie? 
 Ar fi aceasta supervizată de profesori? 
 Cine ar avea ultimul cuvânt în decizia privind materialele care vor fi 

publicate? 
5. Ar avea elevii voie să poarte orice fel de îmbrăcăminte la şcoală? 

 Ar fi necesare uniformele? 
6. Care ar fi limitele intervenţiei profesorilor în viaţa privată a elevilor? 

 Ar avea profesorii dreptul de a “percheziţiona” elevii (dacă da, în ce 
împrejurări)? 

 Ar trebui elevii să ceară voie profesorilor pentru a părăsi incinta şcolii în 
timpul programului? 

 Ar trebui să ofere explicaţii privind absenţele? 
7. Ar oferi şcoala asistenţă socială elevilor? 

 Ar primi elevii ajutor bazat pe merit/rezultate? 
 Ar primi asistenţă financiară elevii aflaţi într-o situaţie dificilă? 

8. Ar oferi şcoala posibilităţi de studiu pentru elevii cu dizabilităţi? 
 Elevii cu dezabilităţi ar fi admişi pe baza aceloraşi criterii ca şi ceilalţi 

elevi? 
9. S-ar preda religia în şcoală? 
10. S-ar preda educaţia sexuală? 
11. Ce proceduri ar fi adoptate pentru rezolvarea conflictelor în şcoală? 

 Cum s-ar soluţiona conflictele între elevi? 
 Cum s-ar soluţiona conflictele între elevi şi profesori? 

12. Ar avea elevii dreptul să îşi exprime dezacordul referitor la evaluarea lor de 
către profesori? 

 Ar avea dreptul să solicite testarea cunoştinţelor lor de către o comisie 
independentă dacă ar sesiza că sunt nedreptăţiti de către profesori? 

13. Ce sistem de sancţiuni ar adopta şcoala? 
 Ar fi posibilă exmatricularea elevilor? 
 Cine ar lua decizia finală privind vinovăţia elevilor şi sancţiunea?  
 Ar avea elevii dreptul să fie reprezentaţi, apăraţi şi sfătuiţi în situaţii 

critice? 
14. Ar avea elevii de 18 ani aceleaşi drepturi şi responsabilităţi ca şi elevii mai 

mici? 
    
 
 
 
 
 


