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Membrii Consiliului Naţional al Elevilor au fost instruiţi în domeniile ce ţin de 
democratizarea vieţii şcolare şi creşterea rolului elevilor în luarea deciziilor 

Modalităţile de participare e elevilor la elaborarea, aprobarea şi implementarea deciziilor 
referitoare la viaţa şcolară au fost studiate de către membrii Consiliului Naţional al Elevilor în 
cadrul unei sesiuni de instruire organizate de Institutul de Politici Publice în parteneriat cu 
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova. 
Tematica abordată în cadrul sesiunii de instruire s-a axat pe oportunităţile oferite de 
regulamentele în vigoare în aspectele ce ţin de autoguvernarea elevilor, identificarea 
problemelor cu care ei se confruntă în şcoală, implicarea mai activă a elevilor în racordarea 
procesului educaţional la aspiraţiile lor personale. 

În calitate de formatori au evoluat directorul de programe educaţionale ale Institutului de 
Politici Publice, doctorul habilitat, profesorul universitar Anatol Gremalschi, directorul 
Liceului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în prezent Liceul Teoretic "Aristotel", doctorul Iurie 
Cristea, preşedinta Senatului Elevilor acestui liceu Ioana Vatamanu-Mărgineanu, doctorul 
Octavian Ţâcu, cercetător-coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Știinţe a 
Moldovei. 

În cadrul sesiunii de instruire au fost abordate problemele ce ţin de alegerea de către elevi a 
disciplinelor opţionale, de participare a elevilor în campaniile de promovare a integrităţii 
academice, de organizare a timpului liber al elevilor. O atenţie deosebită a fost acordată 
aspectelor ce ţin de atragerea părinţilor în viaţa şcolii. 

Membrii Consiliului Naţional al Elevilor au analiza în detaliu experienţa de autoguvernare a 
Liceului Teoretic "Aristotel", în special modul de alegere a membrilor Senatului Elevilor, 
problemele pe care le soluţionează Senatul, interacţiunea Senatului cu administraţia liceului, 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor de voluntariat. 

O atenţie deosebită a fost acordată rolului liderilor de tineret în extinderea autoguvernării 
elevilor din învăţământul general, participării elevilor nu doar în viaţa şcolii, dar şi a 
comunităţilor locale. Accentul a fost pus pe promovarea meritocraţiei şi participării civice, 
creșterea contribuţiei fiecărui membru al comunităţii şcolare la formarea şi promovarea 
imaginii educaţiei în ansamblu şi a fiecărei instituţii de învăţământ în particular. 

Sesiunea de instruire a fost organizată în cadrul Proiectului “Consolidarea colectivităţilor 
şcolare: creşterea rolului părinţilor şi comunităților în guvernarea educaţiei 2018”, 
implementat de Institutul de Politici Publice cu suportul financiar al Programului de Sprijinire 
a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă în cadrul Departamentului Buna 
Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova şi desfăşurat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării. În cadrul acestui proiectului se preconizează continuarea activităţilor de 
instruire a elevilor, părinţilor şi a reprezentanţilor acestora în cadrul consiliilor 
administrative şi consultative ale organelor locale de specialitate în domeniul învăţământului 
în creşterea rolului elevilor şi părinţilor în elaborarea, aprobarea şi implementarea deciziilor 
ce vizează organizarea şi conţinuturile proceselor educaţionale din învăţământul general. 


