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Propunerile 

înaintate de părinți în cadrul dezbaterilor publice 

29 mai 2019, Zona Sud 

 

1. Plafonarea numărului de copii până la 20 în clasă. 

2. Simplificarea materialului predat și includerea aspectului de învățare prin exerciții 

practice. Creșterea graduală a complexității materialului predat. 

3. Majorarea orelor predate la o singură temă. 

4. Dezvoltarea unei școli prietenoase copiilor (infrastructura, amenajarea). Solicitarea 

opiniei copiilor din gimnazii și licee despre cum ar fi trebuit să arate școala lor natală. 

Susținerea creativității acestora. Permiterea realizării proiectelor de amenajare a 

claselor, coridoarelor, etc. 

5. În instituțiile de învățământ din mediu rural este necesar de a le oferi spații copiilor 

să-și dezvolte potențialul creativ (desen, teatru, expoziții de fotografie), deoarece în 

sate nu există activități extracurriculare. 

6. În instituțiile rurale de învățământ, de a permite copiilor să rămână în auditorii 

pentru ași face temele pe acasă. 

7. Încurajarea lucrului în grup și a susținerii reciproce între copii. 

8. De cele mai deseori ori părinții din zonele rurale au semnalizat problema copiilor 

lăsați in grija buneilor care nu fac față cerințelor (nici buneii, nici copii). 

9. Asigurarea cu hrană a copiilor din clasa 1 până în a 12. 

10. Prin oferirea de probleme (probleme ecologice, sociale), exerciții practice, proiecte 

pentru acasă în grup, activități civice în satul natal – de dezvoltat în copii empatia și  

înzestrarea acestora cu o busolă morală, lucru mult mai important decât rezolvarea 

unor exerciții abstracte la matematică. 

11. Cât mai multe cursuri de perfecționare a profesorilor, pentru a schimba viziunea 

profesorilor în comunicarea cu copii (eliminarea accentului de pe disciplină și 

forțarea de a se adapta la un sistem prestabilit. Profesorii trebuie să fie orientați spre 

susținerea caracteristicilor unice ale fiecărui copil și respectării opiniei copilului), 

totodată, păstrându-și autoritatea bazată pe respectul reciproc. 

12. Elaborarea manualelor noi în corespundere cu curricula noua. Expertizarea acestora 

de către psihologi. 

13. Efectuarea schimbului de experiență între cadrele didactice din diferite raioane ale 

țării. 


