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Cererile elevilor prahoveni pentru noii directori



     În contemporaneitate noi, ca elevi, ne confruntăm zilnic cu
diverse probleme, simple sau complexe, care pot fi cu
ușurință rezolvate datorită unei comunicări eficiente între
elevi și direcțiunea școlii. Zeci de mii de elevi suferă zilnic din
cauza unei comunicări precare și a unor decizii luate fără
consultare.

     Cele ce urmează în acest material sunt cererile elevilor
prahoveni care se centrează pe dorința dezvoltării sistemului
educațional. 

     Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director
adjunct din sistemul de învățământ preuniversitar a oferit
elevilor noi perspective de viitor și le-a oferit speranța unei
schimbări. Astfel, vă aducem în atenție un set de 8 cereri ale
elevilor prahoveni care ar trebui luate în considerare de către
noii directori.

Cu deosebită considerație,
Consiliul Județean al Elevilor Prahova
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Fenomenul de
bullying



adoptarea unor mecanisme de prevenire și intervenție în
diminuarea fenomenului de bullying, flexibile și adaptate
la specificul și dimensiunea fiecărei școli;
informarea elevilor cu privire la rolul lor fundamental în
apărarea victimelor, respectiv în raportarea situațiilor de
violență fizică sau emoțională; 
promovarea unor metode pozitive și eficiente în vederea
educării pe plan socio-emoțional a elevilor, victime ori
agresori, dar și pentru cadrele didactice sau părinți.

     Conform unui studiu realizat de Organizația World Vision,
România este țara în care 71% dintre elevi au fost martorii
fenomenului de bullying, fie acesta verbal sau fizic. Având în
vedere statisticile îngrijorătoare înregistrate în sfera
bullying-ului, considerăm oportună promovarea campaniilor
care au ca scop evidențierea efectelor negative ale
comportamentelor ostile, de excludere și de umilire.

     De-a lungul timpului, s-a putut observa amprenta pe care
asemenea atitudini de batjocorire, tachinare, ori excludere o
lasă asupra victimelor, de la scăderea încrederii în sine și
izolarea socială, până la tulburări ale somnului sau
anxietate.

     În vederea creării unui climat pozitiv în școală este
necesară o intervenție directă din partea conducerii unității
de învățământ prin: 

     Este important să înțelegem că până și indiferența este
unul dintre factorii care contribuie la amplificarea
fenomenului anterior menționat.
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I.  Fenomenul de bullying



Accesul la un act
educațional de

calitate



     Accesul la o educație de calitate este esențial pentru
funcționarea consecventă a unei societăți puternice și
structurate. Educația are sarcina de a pregăti omul ca
element activ al comunității, ajutându-l să descopere
oportunitățile pe care fiecare carieră le are și să îl ghideze în
alegerea uneia dintre acestea.

     Actul educațional trebuie să fie într-o continuă dezvoltare,
de aceea considerăm necesară educația non-formală în
procesul de predare-învățare, dar și alte metode "diferite"
pentru a atrage și a motiva elevii să învețe.

     Totodată, educația non-formală este cea care ajută în
dezvoltarea competențelor cheie de care un elev are nevoie,
cum ar fi: capacitatea de lucru în echipă, responsabilizare,
coordonare și planificare, etc.  

     Școala trebuie să contribuie la egalizarea șanselor tuturor
copiilor la educație și la dezvoltarea potențialului lor, precum
și la orientarea pregătirii școlare și profesionale.
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II. Accesul la un act educațional de calitate



Infrastructură



     Unitățile de învățământ ar trebui să se muleze pe nevoile
elevilor, pentru care infrastructura joacă un rol deosebit de
important atât în procesul de adaptare, cât și în cel de
învățare.

     Conform Strategiei Naționale pentru drepturile
persoanelor cu dizabilități, 21% dintre școlile gimnaziale au o
rampă de acces corespunzătoare, 13% au intrarea accesibilă,
iar calea de acces către 15% dintre școlile gimnaziale nu poate
fi folosită. Asigurarea, dar și îmbunătățirea condițiilor
necesare elevilor cu nevoi speciale ar trebui luate în
considerare deoarece reprezintă calea spre o educație
incluzivă de calitate. Astfel, școlile trebuie să fie dotate cu
rampe de acces corespunzătoare pentru persoanele cu
dizabilități locomotorii, dar și cu alte dotări necesare
persoanelor cu deficiențe. Problemele de acest tip există în
școlile din România, iar scopul nostru este să le diminuăm
considerabil.

     Mai mult decât atât, în capitolul infrastructurii sunt incluse
și laboratoarele specializate pe o anumită materie. Fiecărei
unități de învățământ îi sunt necesare spații în care elevii să
poată aprofunda materiile unde este nevoie de aparatură
specială pentru parcurgerea programei școlare (calculatoare
performante, truse pentru efectuarea experimentelor, bază
materială sportivă etc.).
 

     Așadar, pentru asigurarea unor condiții optime de
învățare și exersare a aptitudinilor necesare dezvoltării
elevului este nevoie de o infrastructură pe măsură.
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III. Infrastructură



Măsuri 
igienico-sanitare



     Elevii petrec majoritatea unei zile obișnuite la școală, de
aceea mediul în care aceștia își desfășoară activitatea trebuie
să fie cât mai curat.

     Considerăm că este de datoria conducerii unității de
învățământ să asigure atât elevilor, cât și personalului școlii
condițiile necesare igienei de bază (hârtie igienică,
dezinfectant, săpun, săli de clasă curate și aerisite, bănci
dezinfectate). 

     Mai mult decât atât, susținerea educației sanitare este la
fel de importantă precum asigurarea obiectelor sanitare.
Cadrele didactice ar trebui să încurajeze menținerea igienei
personale. Dacă ne-a învățat ceva pandemia de COVID-19,
este cu siguranță importanța respectării măsurilor igienico-
sanitare.
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IV. Măsuri igienico-sanitare



Consultarea
elevilor



      Pentru asigurarea unui mediu de studiu plăcut este
necesară clădirea unei relații elev-profesor, bazată pe
comunicare, elevii simțind nevoia de a fi ascultați.

     Consultarea cu elevii are ca obiectiv înțelegerea opiniilor
acestora, având în vedere calitatea unui elev de prim
beneficiar al sistemului educațional. De aceea, considerăm
necesară consultarea elevilor prin intermediul unor
formulare, chestionare sau discuții frontale înainte de
implementarea acțiunilor și deciziilor. Prin intermediul
consultărilor, unitățile de învățământ încurajează elevii să
spună ce gândesc, factor extrem de important în
îmbunătățirea mediului școlar actual, în care mulți preferă să
nu vorbească pentru a nu fi criticați. Totodată, transparența
decizională clădește încredere, de aceea este un element
primordial necesar în fiecare școală.

    Comunicarea este unul dintre cei mai importanți piloni ai
unui sistem educațional modern, iar atâta timp cât aceasta
nu este încurajată în unitățile de învățământ preuniversitare,
actul educațional scade din punct de vedere calitativ, iar
dezvoltarea elevului pe plan emoțional este îngreunată.
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V. Consultarea elevilor



Activități
extrașcolare și

extracurriculare



     Educația extracurriculară are un rol bine stabilit în
formarea elevilor, prin care aceștia pot acumula o serie de
cunoștințe și abilități. 

     Este importantă desfășurarea activităților de acest tip în
cadrul unităților de învățământ și promovarea acestora de
către personalul didactic. De pildă, se pot desfășura inițiative
care acoperă sfera culturală: teatru, film, dezbateri, vizite la
muzeu, sau cea sportivă: excursii, drumeții, concursuri
sportive între elevi. Acestea pot ajuta la dezvoltarea
comunicării, a gândirii, dar mai ales a relațiilor interumane. 

     Mai mult decât atât, cluburile vocaționale pentru elevi
îndrumate de către profesori precum cele de robotică, de
fotografie, de pictură, de dezbateri sau de teatru pot
reprezenta un mod bun de a îmbina teoria cu munca practică
și plăcerea. Acestea oferă elevilor o comunitate de care să
aparțină, un grup de prieteni cu aceleași pasiuni și viziuni.

     Încurajăm în mod deosebit desfășurarea activităților
extrașcolare și extracurriculare în cadrul unităților de
învățământ. Evidențiem importanța implicării directorului în
aceste demersuri, având în vedere beneficiile pe care le aduc
elevilor.
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VI. Activități extrașcolare și extracurriculare



Relația cu
Consiliul Școlar al

Elevilor



     Având în vedere rolul directorului de a lua decizii spre
binele elevilor, încurajăm comunicarea constantă a acestuia
cu Consiliul Școlar al Elevilor. Relația dintre cei doi agenți ai
educației necesită o deosebită atenție, aceasta creând un pod
între dorințele elevilor și experiența directorului. 

     Comunicarea liberă, respectuoasă între Consiliul Școlar al
Elevilor și director este necesară pentru a asigura un mediu
armonios, în care se pot desfășura activități în scopul
dezvoltării elevilor.

     Încurajăm ferm comunicarea directă între direcțiune și
reprezentanții elevilor, mai ales când vine vorba de luarea
deciziilor, în care părerea elevilor ar trebui să primeze. 
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VII. Relația cu Consiliul Școlar al Elevilor



Feedback
semestrial



     Este foarte importantă menținerea școlii ca un mediu
inteligibil și agreabil pentru elevi, drept urmare continua
îmbunătățire a condițiilor de studiu, luând in considerare
opiniile elevilor, este procedeul care ne atinge obiectivele în
mod remarcabil. 

     Acordarea feedback-ului semestrial cadrelor didactice de
la clasă este un drept care se regăsește în Statutul Elevului,
acesta fiind un mijloc prin care elevii pot semnala necesitatea
unei schimbări sau aprecierea la adresa unui profesor.
Accentuăm importanța respectării acestui drept, dar mai ales
a desfășurării procesului de acordare a feedback-ului
semestrial.

     În ceea ce privește activitatea cadrelor didactice la cursuri,
aceasta trebuie evaluată în concordanță cu realitatea.
Feedback-ul trebuie redactat într-o manieră politicoasă și
obiectivă pentru a se produce o reală schimbare la nivelul
învățământului. După colectarea tuturor răspunsurilor la
finalul fiecărui semestru, ele vor fi filtrate și mai apoi
discutate în timpul orelor, așa cum prevede metodologia, în
vederea punerii în practică a ideilor respondenților sau
modificarea eventualelor greșeli sesizate după analiză.

20

VIII. Feedback semestrial



Cătălina Andronescu
Președinte Interimar
+40 725 491 157

Ana Stoica
Secretar Executiv
+40 755 499 022

E-mail: prahova@consiliulelevilor.ro
Facebook: Consiliul Județean al Elevilor Prahova
Instagram: @cje.ph
Website: prahova.consiliulelevilor.ro
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Date de contact 

https://www.instagram.com/cje.ph/
https://www.instagram.com/cje.ph/


     Consiliul Județean al Elevilor Prahova este unica structură
de reprezentare a elevilor la nivel județean. Aceasta
militează pentru o educație incluzivă de calitate, pentru
respectarea drepturilor elevilor, prevăzute în Statutul
Elevului, și pentru conturarea unui sistem educațional
calitativ, centrat pe nevoile actuale ale tinerilor.

     Suntem structura reprezentativă a 100.000 de elevi
prahoveni și urmărim, prin intermediul consiliilor școlare ale
elevilor, să comunicăm cât mai des cu colegii noștri, astfel
încât să găsim împreună soluții pentru îmbunătățirea calității
actului educațional. Suntem constant la dispoziția elevilor
pentru a îi ajuta în rezolvarea problemelor sesizate și, de
asemenea, îi susținem în implementarea ideilor fezabile de
proiecte cu rezultate palpabile.
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