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Sumar executiv 

Sinteza de politici Parteneriate cu familia pentru învățare are drept scop diagnosticarea stării 

de facto a parteneriatului dintre familie și școală pe următoarele aspecte: participarea la 

luarea deciziilor, accesul la informaţiile despre conţinuturile curriculare și strategia de evaluare 

folosită la nivel central, dar și modalităţile particulare de evaluare pentru învăţare la nivelul 

instituţiei de învăţământ. 

În lucrare sunt utilizate rezultatele sondajelor realizate de Asociaţia Generală a Învăţătorilor 

din Republica Moldova (AGIRoMd) în perioada mai-iulie 2017. Forma de colectare a datelor a 

fost online. La sondaj au participat 109 părinţi, reprezentând localităţi rurale, urbane, având un 

statut social divers: slujbași, casnici, cu studii superioare și postuniversitare. De asemenea, 

anumite situaţii calitative interpretate în lucrare au fost obţinute prin metoda focus-grupurilor, 

la şedinţele cărora au participat părinţi ai elevilor din clasele primare și gimnaziale.   

Principalele constatări ale sintezei de politici sunt: 

1. Veriga slabă în colaborarea instituţiei de învăţământ cu școala este componenta consultare, 

informare și feed-back privind accesul părinţilor la îmbunătăţirea atitudinii cadrelor didactice 

faţă de elevi prin evaluare. 

2. Punctul slab al multor școli este limitarea accesului părinţilor la activităţile de luare de decizii 

și dezbateri, de formare profesională, de analiză a demersului educaţional.  

3. Un element important în parteneriatul cu familia este consultarea componentei curriculare 

la decizia școlii, care conform recomandărilor planului-cadru se racordează la nevoile 

beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei. Aspectul dat de cele mai dese ori este lăsat la 

discreţia administraţiei. 

4. Existenţa unui curriculum rupt de viaţă (centrat pe teorie, nu pe aplicaţiile practice, pe 

memorare, nu pe gândire critică) și inadecvarea competenţelor formate în școală la cerinţele 

pieţei muncii. Consultarea responsabilă a părinţilor care se îngrijesc de viitorul profesional al 

copiilor săi ar putea responsabiliza mai mult societate în participarea la luarea deciziilor privind 

viitorul ţării. 

5. Evaluarea lipsită de obiectivitate și centrată pe cunoștinţe reprezintă o problemă pentru 

întreg învăţământul general. În sinteza de politici au fost intervievate grupuri de părinţi care 

vor prezenta situaţia reală, dar și doleanţele pentru ameliorare.  

6. Lipsa implicării părinţilor în general sau falsa implicare în deciziile privind educaţia și chiar 

nerespectarea unor drepturi fundamentale ale elevilor. 
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Situaţia actuală în domeniul parteneriatului școlii cu familia 

În Republica Moldova, colaborarea dintre familie și școală este prevăzută prin lege și este 

reflectată în documente reglatorii. În ce măsură acest parteneriat este eficient vom descrie 

prin analiza succintă a câtorva documente. 

Codul educaţiei al RM (aprobat în anul 2014) prevede, în articolul 135 (f), obligaţia 

personalului didactic, știinţifico-didactic, ştiinţific şi de conducere să colaboreze cu familia şi 

comunitatea, astfel se creează angajamente unidirecţionale. 

Mai puţin este reflectat aspectul contribuţiei familiei în acest sens. Situaţia dată proiectează 

din start un angajament de prestare a serviciilor dinspre unitatea de învăţământ. Documentul 

de bază nu prevede aspectul legat de responsabilizarea părinţilor.  

Un alt document ce urmează să fie implementat este Cadrul de referință al Curriculumului 

național, aprobat de Consiliul Naţional pentru Curriculum
1
. În Cadrul de referinţă se 

menţionează că „în contextul Republicii Moldova, parteneriatele familie-școală sunt privite mai 

degrabă tradiţional: școala este responsabilă de educaţia copiilor, familia – de creșterea 

acestora. Constituirea și dezvoltarea unui parteneriat real între familie și școală este un proces 

dificil, prin care, pas cu pas, se va schimba semnificativ atitudinea atât din partea profesorilor, 

a managerilor, cât și din partea părinţilor şi a elevilor. Acest parteneriat, pe de o parte, 

presupune dorinţa ambelor părţi de a dialoga deschis despre educaţie, cu respectarea deplină 

a rolurilor – de cadru didactic, de părinte, de elev, asumarea responsabilităţii și manifestarea 

unui efort și angajament conștient din partea școlii și a familiei, pe de altă parte. Cadrele 

didactice și părinţii sunt parteneri egali în procesul educativ, însă fiecare au experienţe și 

aspecte specifice de activitate”. 

Specialiștii din domeniu au evidenţiat problema în prezentul document, menţionând că 

parteneriatul nu este autentic, este mai mult centrat pe responsabilizarea școlii în învăţarea 

elevilor, iar rolul familiei este cel de protecţie, creștere, asigurare cu cele necesare. 

Problema parteneriatului se intensifică și mai mult odată cu implementarea Codului educaţiei, 

și anume a articolului 16, Evaluarea şi scara de notare, alin. (5): „În învăţământul primar, 

evaluarea rezultatelor învăţării este criterială şi se efectuează prin descriptori". 

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării a aprobat un șir de documente ce vizează nemijlocit 

implicarea părintelui în învăţarea elevilor: 

− Evaluarea criterială prin descriptori în învăţământul primar. Ghid metodologic. Clasa I 

(aprobat de Consiliul Naţional pentru Curriculum, Ordinul nr. 862 din 07 septembrie 

2015); 

                                                           
1
 Ministerul Educaţiei al RM, „Consiliul Naţional pentru Curriculum a aprobat Cadrul de referinţă al 
Curriculumului naţional”, postat la 30 mai 2017, http://edu.gov.md/ro/content/consiliul-national-
pentru-curriculum-aprobat-cadrul-de-referinta-al-curriculumului-national 



6/ 34 

− Instrucţiune cu privire la implementarea Metodologiei evaluării criteriale prin 

descriptori în învăţământul primar, clasa I (aprobată de Consiliul Naţional pentru 

Curriculum, Ordinul nr. 862 din 07 septembrie 2015); 

− Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori în clasele I-II 

(aprobată de Consiliul Naţional pentru Curriculum, Ordinul nr. 623 din 28 iunie 2016); 

− Evaluarea criterială prin descriptori în învăţământul primar. Ghid metodologic. Clasa a 

II-a (aprobat de Consiliul Naţional pentru Curriculum, Ordinul nr. 256 din 28 aprilie 

2017);  

− Metodologia evaluării criteriale prin descriptori în clasa a III-a (aprobată de Consiliul 

Naţional pentru Curriculum, Ordinul MECC nr. 70 din 05 septembrie 2017). 

Aspectul dat este în atenţia miilor de părinţi, întrucât se traversează o perioadă de adaptare la 

un sistem nou de evaluare, și anume fără note. Familia care crește și educă un copil de vârstă 

școlară este conectată direct la pedagogizare prin lectura documentelor, prin contribuţia la 

realizarea unui dialog cu profesorii, dar și cu elevii.  

Situaţia este nouă și incomodă pentru ambele părţi. Școala este pusă în situaţia să comunice cu 

familia în legătură cu altfel de probleme, și anume cu cele privind asigurarea unui transfer 

didactic, orientat spre comunicarea reală despre situaţia școlară zi de zi. Părintele se află la 

moment într-o incertitudine. Din păcate, nu poate face faţă provocării decât implicându-se în 

cunoașterea curriculumului, a performanţelor pe care elevul trebuie să le atingă. De data 

aceasta, replica „Plătesc cât trebuie, eu nu am timp” nu are impact. Elevul nu „mai aduce acasă 

note”, iar părinţii nu află direct despre nivelul la învăţătură al copilului. Astfel, se poate ajunge 

la o stare de îndoială și, ca urmare, la faptul ca părintele să conteste legea și documentele în 

domeniul politicilor de evaluare. Așadar, riscul de a pierde colaborarea cu familia este la fel de 

mare, poate chiar mai mare decât în situaţia când erau note. 

Colaborarea familiei cu școala și invers suferă de lipsa unui mecanism mai clar de 

responsabilizare a părinţilor pentru rezultatele copiilor lor. Codul educaţiei, prin articolul 138, 

alin. 2, 3, stipulează obligaţii pentru părinţi sau reprezentanţii legali ai copiilor, astfel existând 

premise legislative prin care aceștia sunt obligaţi să asigure realizarea obiectivelor 

educaţionale. Responsabilizarea părinţilor poate fi obiectul unor documente reglatorii, care ar 

face ca ei să înţeleagă faptul că ei contribuie direct la succesul/insuccesul copilului. 
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Caseta 1. Obligaţiile părinţilor 

Codul educaţiei al RM (2014) 

Articolul 138 (2). Părinţii sau alţi reprezentanţi legali ai copiilor şi elevilor au următoarele 
obligaţii: 

a) să asigure educarea copilului în familie şi să creeze condiţii adecvate pentru pregătirea 
temelor şi frecventarea studiilor, pentru dezvoltarea aptitudinilor, participarea la activităţi  
extraşcolare şi pentru  autoinstruire; 

b) să asigure şcolarizarea obligatorie a copiilor de vârstă şcolară; 

c) să colaboreze cu instituţia de învăţământ, contribuind la realizarea obiectivelor 
educaţionale; 

d) să urmărească, în colaborare cu conducerea instituţiei de învăţământ şi cadrele didactice, 
situaţia şcolară şi comportamentul copilului sau elevului în instituţia de învăţământ. 

Articolul 138 (3): Părinţii sau alţi reprezentanţi legali ai copiilor, care nu manifestă 
responsabilitate şi nu asigură educarea şi instruirea copilului, sunt pasibili de răspundere în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Sursa: Codul educaţiei, 2014. 

Un exemplu elocvent de practică internaţională de asigurare a unui parenting, susţinut de 

Guvern prin programe obligatorii de formare a părinţilor, este prezentat în caseta de mai jos. 

Caseta 2. Activitatea Asociaţiei Italia-Euro-Net 

Asociaţia cooperează cu numeroase instituţii de administraţie publică, încheind contracte cu 
acestea pentru diseminarea activităţilor pentru tineri şi adulţi şi sprijină organizaţiile de 
tineret în realizarea unor programe europene. 

Activităţi realizate de EURO-NET cu părinţii: 

− întâlniri cu reprezentanţi ai unor instituţii publice sau organizaţii private, în special cu 
asociaţii ale părinţilor (în special cu MOIGE – Mişcarea Italiană a Părinţilor); 

− contacte cu familii care au dificultăţi economice şi sociale; 

− sprijin pentru familii în cooperare cu MOIGE; 

− consiliere, întâlniri cu familiile şi schimburi de experienţă; 

− lecturi şi dezbateri despre familie şi copii. Ilustrarea responsabilităţilor şi obligaţiilor 
părinţilor în procesul de educaţie a copiilor; 

− întâlniri individuale şi discuţii despre formare şi nevoile sociale ale familiilor. 

Sursa: A. Muscă. Educaţia şi consilierea părinţilor. Bucureşti, 2006; 
Les Écoles des parents et des éducateurs. http://www.ecoledesparents.org/ 

 

Soluţii și recomandări 

 Încurajarea activităţii școlii părinţilor ca entitate juridică la nivelul fiecărui 

municipiu/raion ar fi o soluţie potrivită pentru asigurarea unui mecanism eficient al 

parteneriatului între școală și familie. 
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 Parteneriatul cu familia reprezintă esenţa sustenabilităţii domeniului educaţional, căci 

părinţii sunt cei care zi de zi au acces la informaţia despre școală, prin copiii lor. În 

acest fel participă aproximativ întreaga societate la abordarea problemelor din 

educaţie. 

Parteneriatul cu familia: mituri şi percepţii greșite, lecţii 
învăţate 

Ce așteptări avem de la parteneriatul instituţiei educaţionale cu familia? 

Părinţii au dreptul și obligaţia de a participa la procesele de învăţare ale copiilor lor, deoarece 

ei au responsabilitatea majoră pentru aceştia. Marea provocare rezidă în realizarea 

angajamentului într-o manieră optimală și într-un parteneriat solid. 

În ce măsură și cât de calitativ se implică părinţii în activităţile de învăţare ale copiilor? 

Participarea la ședinţele tradiţionale cu părinţii. De obicei, dirigintele clasei coordonează 

activitatea colaborării cu familia (părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor). Se stabilește o 

periodicitate prin ședinţe obligatorii de 3 ori pe an: în luna septembrie, decembrie și 1-2 

activităţi în an de tip pedagogizare (lectorate, seminare). 

Ședinţele tradiţionale vizează câteva aspecte: 

a) regulamentul de ordine interioară al instituţiei de învăţământ; 

b) programul de lucru, orarul, personalul didactic al clasei; 

c) obiectivele educaţionale proiectate și realizate; 

d) nivelul rezultatelor școlare atins per ansamblu de clasa de elevi; 

e) bunăstarea sălii de clasă sau a instituţiei de învăţământ (curăţenie, dotări cu mobilier, 

tehnică de gospodărie, mijloace tehnice, reparaţii etc.); 

f) asigurarea cu mijloace de învăţământ, cu auxiliare didactice pentru elevi. 

Remarcăm, primele patru poziţii din aceste clasament sunt un pretext pentru stabilirea 

ședinţelor cu părinţii. Instituţia de învăţământ este interesată în primul rând de susţinerea 

financiară din partea familiei. Din păcate, aceasta este o realitate, fără a camufla problemele 

susţinerii de către părinţi a nevoilor materiale existente în sistemul educaţional. 

Este incomodă această constatare, întrucât fără implicarea financiară a familiei școala nu poate 

exista. Lipsa de fonduri sociale, imposibilitatea de a rezolva problemele școlii din bugetul APL, 

lipsa accesului la o proiecte sustenabilă, lipsa de informare despre proiecte sustenabile creează 

premise de acces simplu la bugetul familiei. 

Soluţii și recomandări 

 Ședinţele tradiţionale cu părinţii să fie organizate în exclusivitate cu scopuri de informare 

privind activitatea de organizare și de planificare a activităţilor educaţionale. 
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 Organele de resort în domeniul educaţiei trebuie să emită o dispoziţie cu privire la 

interzicerea discuţiei altor probleme decât cele educaţionale în cadrul ședinţelor 

tradiţionale. 

 Problemele de asigurare financiară, gospodărie și alte iniţiative extrabugetare ce vizează 

condiţiile de învăţare și bunăstarea nu pot fi iniţiate de către personalul didactic sau 

managerial al instituţiei. Activităţile date pot fi planificate în cadrul asociaţiilor obștești 

de părinţi și pot fi iniţiate în exclusivitate de către conducătorii acestora.  

Despre ce se discută la ședinţele tematice cu părinţii? 

Redăm cele mai discutate subiecte la ședinţele tematice în ordinea următoare: de la cele mai 

solicitate spre cele mai puţin solicitate. 

− Relaţiile dintre şcoală şi familie. 

− Cum să fim buni părinţi. 

− Cum să ne ajutăm copiii. 

− Drepturile copilului / Protejarea drepturilor copilului. 

− Siguranţa şi protecţia în activitatea şcolară. 

− Procedura legală de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei de 

învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. 

− Egalitatea de gen / Evitarea discriminării între băieţi şi fete. 

− Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală. 

− Viaţa sănătoasă. 

− Prevenirea şi efectele obezităţii. 

− Efectele alcoolului, tutunului şi consumului de droguri. 

Părinţii semnalează și diverse abuzuri legate de organizarea ședinţelor cu părinţii. 
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Caseta 3. Opiniile părinţilor referitoare la adunările organizate 
de şcoală 

 „La ședinţe se cer bani, bani și iar bani! Din păcate, alte subiecte educaţionale se discută 
sumar sau chiar deloc. Uneori se face adunare cu părinţii doar pentru a discuta câţi bani 
trebuie de strâns pentru cadouri, reparaţii, excursii, zile de sărbători... Iar mai nou, se 
strâng bani ca să-ţi dea directoarea un diriginte bun.”  

 „Prevenirea suicidului, orientarea profesională.” 

 „Cu părere de rău, în ultimii 4 ani, la școala unde merg copiii mei, la ședinţe, în afară de 
comportamentul copiilor și cum să investim cât mai mult în reparaţii și tehnică 
performantă (gen laptop, televizor, imprimantă), nu se mai discută nimic.” 

 „Adunările cu părinţii s-au axat mai mult pe fondul clasei/scolii/asociaţiei de părinţi, 
inexistentă în anul de studii 2016-2017; chestii organizatorice gen întârzieri la lecţii, lipsa 
celor necesare pentru lecţii, uniforma școlară.”  

 „Învăţătorul a adus la cunoștinţă informaţii eronate, mai ales în legătură cu asociaţia de 
părinţi și obligativitatea achitării fondului scolii/clasei.”  

 „Odată a fost psihologul la adunare și a prezentat informaţii foarte generale despre copiii 
de clasa întâi.”  

 „Se mai dădeau caietele de teste, ca să vedem punctajul acumulat.”  

 „Niciodată nu s-a făcut o prezentare a sistemului de evaluare în clasele primare, doar s-a 
pomenit că nu vor fi note.”  

 „Manualele auxiliare, la început de an, nu au fost alese împreună cu părinţii, ci s-a dat lista 
și s-a făcut comanda.”  

 „Alegerea orelor opţionale e o mirare, doar te pun în faţa faptului că au un fel de ore 
opţionale. Apare întrebarea: din ce sa alegi?” 

Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 

 

Comitetul de părinţi sau alte forme de asociere şi organizare a părinţilor 

La primele ședinţe se stabilește prin diverse modalităţi (democratice, mai puţin democratice) 

un nucleu de părinţi voluntari, care dispun de timp mai mult și participă la organizarea sau 

rezolvarea diferitor probleme educaţionale. 

În situaţia dată, putem remarca câteva probleme.  

I. Alegerea comitetului prin metode democratice înseamnă candidarea anumitor părinţi la 

funcţiile manageriale și votarea ulterioară a candidatului care a fost cel mai convingător. 

Organizarea comitetului de părinţii trebuie să se realizeze în exclusivitate prin metode de 

alegeri. Persoana care candidează la funcţia de membru al comitetului de părinţi se poate 

autopropune sau poate fi propusă (cu acordul ei) pentru anumite merite. La candidare, 

părintele trebuie să anunţe disponibilitatea sa de a coordona colectivul de părinţi și de a 

informa despre acţiunile sale. 

Această recomandare ar putea speria mulţi diriginţi, iar argumentul lor ar fi că alegerile sunt 

dificil/imposibil de realizat.  
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Bineînţeles, este o teorie care nu se aplică în practică. Funcţia de membru al comitetului 

părintesc este o activitate de voluntariat, dar puţini părinţi găsesc timp pentru a participa. Iată 

o sursă a problemelor. Într-o ţară în care ne dorim să trăim decent, responsabilizarea părinţilor 

prin activităţi de voluntariat este o problemă. 

II. Metoda nedemocratică „cât mai aproape de copilul meu” 

Pe de altă parte, metoda nedemocratică înseamnă autopropunerea unor părinţi la funcţia de 

membru al comitetului de părinţi (în lipsa unor alegeri). De ce unii părinţi doresc numaidecât 

să fie în această funcţie? Ca să fie cât mai aproape de copiii lor. „Cât mai aproape” ar însemna, 

eventual, următoarele: 

 un acces mai flexibil (și informal) la cadrele didactice decât pentru alţi părinţi; 

 gestionarea fondurilor financiare ale clasei; 

 scutirea de anumite plăţi; 

 subiectivitatea dirigintelui și acordarea de favoruri acelor copii ai căror părinţi se implică 

etc. 

Soluţii și recomandări: 

 Instituţia de învăţământ ar putea fi o instituţie-gazdă pentru activităţi de voluntariat; 

asociaţiile obștești şi instituţiile publice pot deţine funcţia de instituţie-gazdă a activităţii 

de voluntariat pentru obţinerea dreptului de emitere a carnetului de voluntar și altor 

instrumente de recunoaștere a activităţii voluntarilor în baza Legii voluntariatului, nr. 121 

din 18.06.2010. 

III. Contribuţia părinţilor prin intermediul comitetului de părinţi sau alte forme de asociere şi 

organizare a părinţilor 

Majoritatea părinţilor iau în serios instituţia de învăţământ în momentul când participă la 

ședinţele organizate. Responsabilizarea lor se manifestă prin contactul imediat cu agenda, cu 

problemele unor discipline sau cu unele cadre didactice.  

Unii părinţi consideră că se implică în viaţa instituţiei de învăţământ dacă acceptă tot ce se 

propune din partea comitetului de părinţi. Unii, care nu acceptă tot ce li se propune, consideră 

că se implică și ei, monitorizând activitatea comitetului de părinţi. Evident, nu este suficient 

pentru un părinte ca doar să dea curs la iniţiativele comitetului. Această acţiune ar fi una 

auxiliară. Nu este suficient pentru un părinte să participe numai la întâlnirile 

lunare/semestriale cu părinţii organizate în şcoală pentru a fi considerat implicat în educaţia 

copiilor. 

Pentru a sprijini cu adevărat procesul de învăţare al copilului, părinţii trebuie să-i ofere 

oportunităţi de învăţare atât acasă, sprijinindu-l la teme și asigurându-i un spaţiu optim, cât şi 

pe stradă sau la magazin, ajutându-l să ia singur decizii şi să aplice în practică lucrurile învăţate. 

Chiar dacă nu face parte din comitetul părinţilor din şcoală, părintele are dreptul să se 

informeze în legătură cu activităţile acestuia.  
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IV. „Aşa te-au învăţat la şcoală?” 

În accepţiunea cetăţenilor, școala este responsabilă, vinovată și lăudată pentru tot ce produce. 

Suntem martori la unele situaţii când copiii pot fi mustraţi, în stradă, în curte, cu replica: „Așa 

te învaţă la școală?”. Din ea desprindem obligaţia școlii de a fi datoare pentru educaţie. Istoria 

amintește de perioadele când alfabetizarea se făcea doar în școală. De aici, prin tradiţie, s-a 

moștenit atitudinea de a lăsa totul pe umerii școlii. Profesorii sunt consideraţi singurii experţi 

în educaţia copiilor, iar părinţii nu trebuie niciodată să întrebe sau să solicite informaţii despre 

ceea ce se întâmplă la şcoală. Bineînţeles, este un mit, care dispare în ultimul timp. Rolul de 

expertiză i se atribuie și părintelui. 

Însă ceva din mitul dat a mai rămas, întrucât părintele cunoaște doar o parte din funcţiile sale 

pedagogice. Rolurile profesorilor și părinţilor sunt extrem de corelate. Nu se urmărește doar 

evaluarea de către părinţi a ceea ce s-a învăţat la școală și constatarea succesului. Unul dintre 

rolurile familiei este cel de coaching/îndrumare. 

Soluţii și recomandări: 

 Îndrumarea copilului în manieră de coaching se poate face în colaborare cu dirigintele 

sau cu profesorul la o anumită disciplină școlară.  

 Coaching-ul este cea mai prietenoasă formă de colaborare cu părinţii, fiind construită pe 

probleme individuale. Presupune managementul problemelor constatate de către ambii 

parteneri: profesor și familie. 

V. „În ce măsură este real să aplicăm programe de recuperare împreună cu familia?” 

Cadrul didactic se oferă să analizeze o problemă existentă şi să dea sfaturi de ameliorare, de 

dezvoltare în cazul dat. Cadrul didactic stabileşte o întâlnire cu familia sau cu anumiţi membri 

de familie. Se discută despre obiectivele, problemele şi provocările pe care le are familia în 

raport cu educaţia copilului la acest moment. Este foarte important ca obiectul discuţiei să fie 

o singură problemă, iar aceasta trebuie să fie direct legată de învăţare. 

Consilierea și ghidajul trebuie să fie profesioniste, centrate pe dezvoltarea individuală a 

copilului. Maniera în care se discută cu părintele poate avea un efect pozitiv sau negativ asupra 

exerciţiului dat.  

Profesorul și familia construiesc un program de dezvoltare personalizat. Au loc întâlniri 

periodice și verificarea progresului.  

Acest algoritm trebuie să fie stabilit la nivel de metodologie și inclus în Regulamentul de ordine 

interioară al instituţiei de învăţământ.  

Părintele poate deveni responsabil atunci când știe că astfel de program face parte din cultura 

organizaţională a instituţiei și este recomandat profesorilor și diriginţilor.  
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Soluţii și recomandări: 

 La nivelul instituţiilor de formare continuă, profesorii pot fi pregătiţi, la stagii modulare, 

pentru programe de coaching, centrate pe recuperare și dezvoltarea concretă a unor 

probleme legate de învăţare. 

 La nivelul programelor de colaborare cu familia, în cadrul școlilor părinţilor, este necesar 

să fie instruiţi părinţii pentru astfel de modalităţi de colaborare.  

 În lipsa unei instruiri prealabile despre această formă de colaborare, părinţii ar putea fi 

împotrivă sau ar putea neglija invitaţiile profesorilor.  

VI. Dirigintele cunoaște toate problemele copilului în școală? 

Incontestabilă este funcţia dirigintelui în școală. În virtutea funcţiei sale, el are obligaţia să 

cunoască succesele și problemele copilului la școală.  

Dirigintele colaborează cu colectivul de profesori ce predă la clasa dată, stabilește necesităţi de 

îmbunătăţire, formulează recomandări, aduce la cunoștinţa familiei rezultatele elevilor. 

Teoretic, dar și practic, lucrurile așa au loc. Însă, de cele mai multe ori, parteneriatul se 

tatonează în această zonă, fiind o sursă sigură de eșec. Uneori diriginţii nu acordă atenţie 

tuturor situaţiilor, dar acţionează mai ales în cazul problemelor mai grave. 

Parteneriatul pentru învăţare are drept scop schimbare spre bine în viaţa elevului. Profesorul 

de o anumită disciplină școlară nu recurge întotdeauna când e necesar la colaborarea cu 

familia. Ca urmare, scade și performanţa copilului. Imposibilitatea de a dialoga frecvent cu 

familia scade de fiecare dată succesul copilului. 

În aceeași ordine de idei, accesul părintelui în școală este deseori restricţionat din motive de 

siguranţă. Astfel, părinţii nu pot intra în școală fără a cere în prealabil o discuţie cu 

profesorul/profesorii. Nici dirigintele nu este întotdeauna informat despre anumite situaţii 

individuale la orele ţinute de alţi profesori și recomandările acestora pentru învăţarea 

eficientă.  

Diagrama de mai jos ne prezintă formele de comunicare a familiei cu școala. 
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Fig. 1. Formele de comunicare a familiei cu școala 

 
 Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 

Observăm că ședinţele cu părinţii sunt în topul preferinţelor și anume ele prezintă informaţia 

despre copil. Dar, ţinând cont de principiul confidenţialităţii, dirigintele nu are dreptul să 

vorbească despre rezultatele copilului în faţa celorlalţi părinţi. Există și alte forme de 

colaborare în școală, dar ele sunt prezentate într-un procent foarte mic și sunt asigurate doar 

de diriginţi. Informaţia veridică pe discipline școlare lipsește de fapt. 

Întrebarea din sondaj (AGIRoMd) privind frecvenţa comunicării părinţilor cu profesorii (fig. 2) 

atestă că majoritatea respondenţilor (43 %) comunică cu profesorii cel puţin o dată și cel mult 

de 3 ori în jumătate de an, primind informaţii despre învăţarea copilului. 

Fig. 2. Frecvenţa comunicării părinţilor cu profesorii, alţii decât 
diriginţii 

 
Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 

Ca să înţelegem clar, nu este vorba de nota acordată copilului, ci de acele măsuri de ameliorare 

necesare copilului pentru o anumită situaţie de învăţare. 
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De exemplu un elev de clasa a V-a are nevoie de mai multe exerciţii pentru calcularea 

numitorului comun la matematică sau la limba română întâlnește dificultăţi la prezentarea 

rezumatului unui text. Sunt mici probleme, punctuale, despre care părintele nu are cum ști. 

Nota pe care o vede în agenda elevului este atât de evaziv explicată părintelui, încât de cele 

mai multe opri copilul dă din umeri că nu a înţeles de ce are așa notă sau spune că altcineva e 

vinovat, numai nu el. 

Soluţii și recomandări: 

Metodele de colaborare cu familia nu trebuie să se rezume la colaborarea cu dirigintele. 

Existenţa unui carnet de dialog cu familia ar putea ameliora colaborarea cu profesorii de la 

toate disciplinele școlare și ar putea stabili punctual ameliorarea situaţiei școlare. 

Existenţa unei zile de consiliere în școală, cu o programare individuală, la fel, ar putea 

îmbunătăţi relaţia cu colectivul de profesori. 

Comunicarea online (e-mail, viber, messenger) este un instrument ce permite profesorului să 

expedieze părintelui, de exemplu, o recomandare pentru îmbunătăţirea unei situaţii. 

VII. Consilierea familiei în școală face parte din altă eră... viitoare. 

Constatam mai sus că dirigintele este omniscientul și omnipotentul în școala de azi. Totul se 

rezumă la acţiunile sale. Este o abordare greșită, deoarece rezultatul copilului este o muncă de 

echipă. Și dacă în această echipă lipsește consilierul școlar, psihologul sau un specialist din 

domeniul dat, atunci eșecul sau regresul este la el acasă. 

Diagrama din fig. 3 denotă că școala noastră este deficientă la capitolul consilierea familiei; 

75% din respondenţi nu au avut acces niciodată la o astfel de consiliere. 

Fig. 3. Frecvenţa comunicării părinţilor cu consilierul școlar 

 
Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 
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Nu este o constatare care să ne ia prin surprindere. Problema psihologilor/consilierilor școlari 

este cunoscută de mult timp. Chiar și acolo unde sunt astfel de posturi în statele de personal, 

de cele mai multe ori persoana dată este un profesor ce deţine funcţia dată prin cumul.  

Soluţii și recomandări 

 Echipa managerială, consiliul de administrare, managerul principal trebuie să acorde o 

importanţă majoră postului de consilier școlar (psiholog, cadru de sprijin). 

 Colaborarea cu părinţii trebuie să fie autentică, nu doar scrisă în documentaţii. 

 Familia are nevoie de susţinerea unei echipe profesioniste. Familia are nevoie de 

încurajare și orientare în educaţia copilului. 

 Rolul consilierului este unul neutru, în sensul că el nu este în conflict de interese cu 

notele pe care le acumulează elevul.  

 Așadar, intervenţia profesionistă, nu doar în cazurile grave, ar eficientiza parteneriatul 

între școală și părinţi pentru învăţare.  

VIII. În ce mod familia percepe parteneriatul pentru educaţia copilului? 

Analiza ce urmează a fi prezentată a fost necesară pentru a stabili percepţia generală și 

specifică de către familie a rolului său educativ acasă și la școală.  

Fig. 4. Componenţa respondenţilor online 

 
Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 

Din numărul total de respondenţi (108 persoane), mamele (85 de persoane), în mod 

tradiţional, sunt cele care ghidează educaţia în mod direct. Sondajul a fost efectuat online, 

interviul fiind plasat și distribuit în social media (mediile de socializare), or, putem conchide că 

există echitate din punct de vedere gender în mediul online. Interesul pentru 

școală/parteneriat este reprezentat de mamă, care are obligaţia de a ajuta/verifica temele, de 

a asigura cu cele necesare pentru școală, de a dialoga cu școala în problemele concrete de 

reușită/nereușită a elevului. În mod firesc, rolul taţilor este unul considerabil în educaţie și mai 

ales în dialogul cu școala. În linii mari, rolul tatălui constă în suport parental și control parental.  
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Percepţiile ulterioare pot fi calificate mai mult ca feministe, dar sunt relevante pentru 

prezentul studiu, întrucât societatea noastră atribuie rolul de educator principal mamei și, 

bineînţeles, „vina” pentru toate problemele constatate o va purta tot ea. 

O primă concluzie în acest sens ţine de faptul că rolul de a educa propriii copii în contextul 

școlar trebuie extins și promovat ca obligaţie partenerială a ambilor părinţi. Cu alte cuvinte, 

responsabilizarea taţilor trebuie să se producă într-un mod motivat sau în contexte de instruire 

socială. 
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Participarea părinţilor la deciziile școlii 

Formele de manifestare a activismului părinţilor 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar și 

secundar general, ciclul I şi II
2
 prevede că părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a 

colabora cu instituţia în vederea realizării finalităţilor educaţionale și au obligaţia ca, cel puţin o 

dată pe lună, să ia legătura cu dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor. 

Diagramele de mai jos (fig. 5-6) prezintă, în linii mari, o tendinţă sănătoasă în participarea 

consiliului de părinţi la administrarea instituţiei de învăţământ. Școlile au comitete de părinţi 

ale claselor, al întregii școli, au reprezentanţi ai părinţilor în toate structurile. Frecvenţa 

întâlnirilor este una adecvată, deși există un anumit grup de părinţi care nu este informat 

despre aceste întâlniri. O parte din părinţi nu cunoaște activitatea consiliului de administraţie 

al şcolii. 

Fig. 5. Faceţi parte din comitetul de părinţi al clasei? 

 
 Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 

Fig. 6. Cât de des se întruneşte comitetul de părinţi al clasei? 

 
Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 

                                                           
2
 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar și secundar 
general, ciclul I şi II. Aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 235 din 25.03.2016. 
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Acţiunile părinţilor în luarea deciziilor se remarcă și prin reacţia lor la anumite situaţii, mai 

puţin favorabile pentru copilul lor sau pentru colectivul de elevi. Oferta de pedagogizare a 

părinţilor trebuie să genereze și instruiri privind comportamentul acestora în anumite situaţii. 

Rezolvarea de către părinţi a aspectelor negative în şcoală 

Părinţii aleg să comunice direct cu administraţia instituţiei sau cu dirigintele pentru a rezolva 

anumite probleme personale legate de propriul copil. În asemenea condiţii, părinţii aproape 

întotdeauna și-au rezolvat pozitiv problemele (63%). 

Percepţia părinţilor vizavi de aspectele negative în școală se conturează mai lesne în jurul a 

două probleme: comportamentul unor elevi (47,4%) sau comportamentul unor profesori 

(57,9%). 

Părinţii mai semnalează nereguli privind: 

 paza şi siguranţa din şcoală şi în jurul şcolii; 

 ghiozdanele grele, cărţi și caiete prea multe; 

 ordinea şi curăţenia din şcoală; 

 corupţia; 

 colectarea ilicită de bani, obligatorie; 

 WC-urile („Deși e după reparaţie, tot nu au pus niște pereţi între cabine și copiii se 

jenează unul de altul, de multe ori [copilul meu] chiar are probleme de sănătate din 

cauza asta”; 

 fotografierea copiilor fără acordul părinţilor de către persoane care prestează servicii 

foto comerciale, vânzători ambulanţi de cărţi care nu prezintă mare valoare; 

 multe teme acasă. 

Mai mulţi părinţi (54,7%) vin cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală, iar alţii 

(45,3%) nu contribuie cu astfel de propuneri. Raportul numeric vorbește despre indiferenţa 

unor părinţi sau imposibilitatea acestora de a acţiona. 

Indicatorii cantitativi, obţinuţi prin sondaj, arată că doar 5% din părinţi și-au văzut acceptate 

propunerile imediat, iar alţii 25% nu au constatat nicio reacţie la propunerea lor. Chiar și după 

discuţiile cu alte persoane, 16,7% din respondenţi au menţionat că propunerea lor nu a fost 

aplicată. 
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Fig. 7. Reacţia administraţiei la propunerile părinţilor 

 
 Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 

Rezultă că propunerile părinţilor nu sunt luate în calcul de către administraţia școlii sau că 

mecanismul prin care aceste propuneri ajung la organul consultativ, comitetul părinţilor, nu 

este cunoscut de către toţi.  

Părinţii nu sunt solicitaţi pentru a-și spune părerea despre ceea ce se întâmplă în şcoală. Iar 

acest lucru este indicat de raportul de 35,2% pentru „da” și 65,7% - pentru „nu” (fig. 8). 

Fig. 8. Luarea în calcul a poziţiei (opiniei) părinţilor cu privire 
la problemele școlii 

 
Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 

Dirigintele este persoana care cel mai des solicită părerea părinţilor, acest fapt fiind confirmat 

de 83% din respondenţi, iar directorul solicită opinia părinţilor conform afirmaţiei a 36,1% din 

respondenţi. Lucru firesc, dintr-o perspectivă, întrucât primul contact este asigurat de către 

diriginte în ideea stabilirii unui parteneriat.  
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Caseta 4. Subiectele indicate de părinţi ca fiind consultate cu 
ei de către administraţia şcolii 

 Regulamentul instituţiei, drepturile şi obligaţiile elevilor şi părinţilor ş.a. 

 Calitatea predării matematicii. 

 Atitudinea profesorilor faţă de starea emotivă a elevilor. 

 Numărul de elevi în clase. 

 „La noi in clasă cam nu se tine cont de alte păreri. Deciziile le ia profesoara cu comitetul 
părintesc, din care fac parte oameni apropiaţi.” 

 Despre realegerea consiliului de părinţi al instituţiei. 

 Dacă e necesar de discutat cu copiii acasă despre bullying (hărţuire). 

 Regulamentul de ordine interioară. 

 Cum se simte copilul meu la școală? 

 Ce relaţie are copilul cu doamna învăţătoare? 

 Ce activităţi pe interese ni se par interesante în instituţie? 

 „A fost iniţiată o discuţie legată de banii pe care suntem obligaţi într-un fel sau altul să-i 
strângem de la părinţi pentru asociaţia liceului, cheltuieli pentru curăţenie, reparaţie și alte 
sărbători.” 

 Ce părere am despre profesoara copilului meu. 

 Atitudinea profesorilor faţă de elevi. 

 „Învăţătorul ar dori să nu-mi bag nasul în treburile scolii, să nu pun întrebări referitoare la 
lucrurile dubioase, la ședinţele cu părinţii se iau anumite decizii, de care ulterior nu se tine 
cont. Comunicarea este defectuoasa atât cu părinţii, cât și cu copiii.” 

 „Dacă suntem de acord cu mărirea sumei de bani pentru fondul școlar și organizarea 
oficială a asociaţiei părintești.” 

 Despre alimentaţie. 

 Despre cercul de interese al copilului, despre grupul de prieteni, despre utilizarea 
telefoanelor, despre grupurile virtuale și comunicarea pe reţelele de socializare. 

 Asociaţia, disciplina, forma școlară. 

 Proiectul cu roboţeii. 

 Nivelul predării, complexitatea curriculumului, condiţiile de susţinere a examenului. 

 Nivelul de instruire şi educare în instituţie. 

 Disciplina. 

 Clasa numeroasă, nerespectarea de către unii elevi a regulilor clasei. 

 „Ce schimbări dorim să facem pentru a îmbunătăţi condiţiile din școală.” 

 Relaţiile profesori-elevi, comportamentul elevilor, construirea sălii sportive. 

Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd și în focus-grupuri. 

 

Vom observa că printre subiectele discutate nu se află și bugetul școlii. Diagrama ne dovedește 

acest fapt. Doar 17% din respondenţi sunt consultaţi în privinţa utilizării mijloacelor bănești, 

75,5% nu au participat la astfel de discuţii și decizii. Iar 8,5% nu se interesează de acest fapt. 
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Fig. 9. Consultarea părinţilor cu privire la bugetul școlii 

 
 Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 

Bugetul școlii se prezintă părinţilor pe panouri speciale prin afișarea informaţiei despre 

cheltuieli și venituri și impactul acestora asupra dezvoltării instituţiei. 

Fig. 10. Transparenţa privind efectuarea cheltuielilor din 
bugetul școlii 

 
Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 

La capitolul cheltuieli bugetare, putem remarca o oarecare netransparenţă, iar acest fapt este 

ilustrat de cele 45,4% de răspunsuri negative (fig. 10). Ar însemna că aproape jumătate din 

respondenţi nu cunosc modalităţile de cheltuire a bugetului școlii. 

Mai există rezerve mari la capitolul planificarea activităţii din şcoală în parteneriat cu părinţii. 

Putem remarca îngrijorarea dictată de 67,6% din părinţi, care au confirmat lipsa de consultare 

a părinţilor (fig. 11). Din moment ce constatăm o poziţie de autoritate asupra activităţilor din 

școală, manifestată de conducerea instituţiei, școala nu poate fi considerată „partener”. În 

acest caz vorbim mai degrabă de o colaborare în anumite situaţii educaţionale. Părintele mai 

este privit, din păcate, drept o sursă de venituri, drept contribuitor la dezvoltarea unităţii 

școlare. În acest sens, vorbim despre o ușoară discriminare, care poate înclina spre grave 

abateri.   
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Soarta copiilor este decisă aproape în exclusivitate de angajaţii școlii, or, părinţii nu au decât să 

fie anunţaţi că ai lor copii învaţă după un anumit curriculum sau că școala lor participă la un 

experiment ori că elevii vor fi apreciaţi într-un anumit mod.  

Fig. 11. Consultarea părinţilor în ceea ce privește planificarea 
activităţilor din școală 

 
 Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 

Alegerea disciplinelor opţionale: la discreţia cui? 

Reperele conceptuale privind elaborarea curriculumului la disciplinele opţionale
3
 menţionează 

că disciplina opţională este o disciplină de învăţământ propusă la alegere elevilor, diferită de 

cele existente în trunchiul comun, care are drept scop aprofundarea, extinderea, integrarea şi 

inovarea cunoştinţelor elevului din unul sau mai multe domenii. Curriculumul la disciplina 

opţională este elaborat de cadre didactice, specialişti în domeniu, este discutat la consiliile 

instituţiilor acreditate şi aprobat de minister. Disciplina opţională din componenta locală 

pentru instituţiile din învăţământul secundar general reprezintă disciplinele opţionale ofertate 

în limita 5% – ciclu primar şi gimnaziu şi 10% – liceu din cota disciplinelor opţionale, axate pe 

subiecte de importanţă locală/regională. 

Planul-cadru
4
 reglementează alegerea și aplicarea orelor opţionale în felul următor: 

Administraţia instituţiei de învăţământ va analiza domeniile de interes ale elevilor, 
capacităţile instituţionale (pregătirea cadrelor didactice, materialele didactice disponibile 
etc.) și va decide asupra ofertei privind orele opţionale pentru anul școlar următor. Oferta 
disciplinelor opţionale este prezentată, în mod obligatoriu, elevilor și va include cel puţin 
trei opţiuni pentru fiecare elev. 

În luna mai, părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor din învăţământul primar și elevii din 
clasele învăţământului gimnazial și liceal își vor exprima, în baza cererii în scris, opţiunile 
pentru studierea disciplinelor opţionale în anul viitor de studii. Elevii din clasa a X-a pot 
menţiona disciplinele opţionale solicitate în baza cererii de înmatriculare în învăţământul 

                                                           
3
 Ion Achiri et al., Reperele conceptuale privind elaborarea curriculumului la disciplinele opţionale, 
http://www.edu.gov.md/sites/default/files/repere_conceptuale_privind_elaborarea_curricumului_la_
disciplinele_optionale.pdf, Chișinău, 2017. 

4
 Ministerul Educaţiei al RM, Planul-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial și liceal anul de studii 
2017-2018, http://educ-hincesti.starnet.md/dih/public/files/Plan_cadru_2017-2018.pdf, Chișinău, 
2017. 

http://www.edu.gov.md/sites/default/files/repere_conceptuale_privind_elaborarea_curricumului_la_disciplinele_optionale.pdf
http://www.edu.gov.md/sites/default/files/repere_conceptuale_privind_elaborarea_curricumului_la_disciplinele_optionale.pdf
http://educ-hincesti.starnet.md/dih/public/files/Plan_cadru_2017-2018.pdf
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liceal. Componenta opţională a Planului-cadru de învăţământ, stabilită în baza cererii 
elevilor, se aprobă de către consiliul profesoral al instituţiei, în luna august. 

Așadar, prevederile administrative stipulează că părinţii trebuie să fie consultaţi în privinţa 

orelor opţionale. Pentru clasele primare, alegerea o fac în linii mari părinţii, pentru clasele de 

gimnaziu orele opţionale sunt alese de către elevi, iar ședinţele cu părinţii sunt de natură 

informativă, cu semnare în procesele-verbale. 

La modul practic, 55,1% din părinţii chestionaţi menţionează că nu sunt consultaţi în privinţa 

alegerii disciplinelor opţionale, iar alţii 44,9% spun că sunt consultaţi (fig. 12). 

Fig. 12. Consultarea părinţilor cu privire la alegerea 
disciplinelor opţionale 

 
 Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 

Valorile cantitative din fig. 13 denotă că disciplinele opţionale reflectă opţiunile şi interesele 

copilului în proporţie de: 51,8% (exact ce îl interesează pe elev), 42,9 (parţial) și 5,4% (nimic 

util). 

Fig. 13. În ce măsură disciplinele opţionale reflectă opţiunile şi 
interesele copilului 

 
Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 
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Soluţii și recomandări 

Pentru a asigura corectitudinea procesului de alegere a disciplinelor opţionale, se propune ca 

la nivelul instituţiei de învăţământ să fie creată o comisie pentru curriculumul şcolar, formată 

din cinci membri, cu următoarele atribuţii: 

 definitivarea ofertei educaţionale a școlii; 

 sondarea și analizarea opiniei elevilor cu privire la realizarea orelor din curriculumul la 

decizia şcolii din anul trecut și propunerea de noi discipline sau teme pentru oferta 

curriculară pentru anul școlar următor, care să corespundă și solicitărilor elevilor și 

părinţilor; 

 consultarea obligatorie a părinţilor în privinţa alegerii disciplinelor opţionale; 

 elaborarea calendarului de prezentare a ofertei școlii și de aprobare a disciplinelor 

opţionale pentru anul școlar următor; 

 elaborarea proiectului pentru curriculumul la decizia şcolii. 

Evaluare pentru învăţare? 

În ce măsură cadrele didactice răspund la cererile părinţilor de ajutor individual pentru copilul 

lor, pentru înţelegerea/aprofundarea celor predate, putem constata analizând datele 

diagramei de mai jos (fig. 14). 

Fig. 14. Disponibilitatea cadrelor didactice pentru un program 
recuperator în învăţarea elevilor 

 
 Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 

Disponibilitatea cadrelor didactice pentru un program recuperator pentru elevi este de 39,3% 

(20,6% + 18,7%). Menţionăm că aceasta este o muncă nenormată, de voluntariat a cadrului 

didactic și nu fiecare acceptă acest lucru. Mai mulţi profesori consideră că nu este obligatoriu 

să consiliezi suplimentar elevii, întrucât acest lucru depășește norma didactică.  

Din experienţa școlară putem remarca și problema disciplinelor școlare cu o oră pe săptămână. 

Dacă tema nu a fost clară, elevul riscă să rămână cu multe „goluri”. Situaţia de succes fiind 

diminuată vizibil, riscăm să constatăm doar indiferenţă și chiar abuz.  
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Criteriile de evaluare sunt un element relativ nou în practica școlară. Pentru învăţământul 

primar, acestea au un rol central, întrucât sistemul de evaluare a suferit schimbări prin 

introducerea în Codul educaţiei al Republicii Moldova a art. 16 alin. 5, art. 3 şi art. 151, care se 

referă la evaluarea criterială a rezultatelor învăţării prin descriptori. 

Caseta 5. Evaluarea prin descriptori 

Codul educaţiei al RM (2014) 

Articolul 3. Noţiuni principale. În sensul prezentului cod, următoarele noţiuni principale 
semnifică: 

descriptori – criterii calitative de evaluare care descriu modul de manifestare a competenţelor 
elevului şi permit determinarea gradului de realizare a acestora (minim, mediu, maxim). În 
conformitate cu nivelul atins, descriptorii permit acordarea de calificative (suficient, bine, 
foarte bine). 

Articolul 16. Evaluarea şi scara de notare. (5) În învăţământul primar, evaluarea rezultatelor 
învăţării este criterială şi se efectuează prin descriptori. 

Articolul 152. Prezentul cod intră în vigoare în 30 de zile de la publicare, cu excepţia: d) art. 
16 alin. (5), în partea ce ţine de evaluarea rezultatelor învăţării prin descriptori, care se pune 
în aplicare din anul 2015, începând cu clasa I. 

Sursa: Codul educaţiei, 2014 

 

În accepțiune teoretică, criteriile de evaluare sunt seturi de calităţi importante care se 

regăsesc în produsele învăţării şi care trebuie să se prezinte ca un sistem.  

Necesitatea operării lor dinspre actanţii școlii este atât de necesară, încât ea asigură 

transparenţa în relaţiile profesorului cu elevii, precum și calitatea în învăţare. 

Procedura de utilizare a criteriilor începe cu anunţarea lor la începutul anului școlar. La debutul 

anului școlar, profesorii și diriginţii trebuie să anunţe, în cadrul întâlnirii cu părinţii, care sunt 

criteriile de evaluare pentru clasa respectivă. 

Criteriile de evaluare derivă de obicei din finalităţile curriculare pentru anul de studii. Ele 

nicidecum nu pot fi generalizate ca pentru întreaga treaptă. Criteriile de evaluare nu pot fi 

personalizate de către profesor. Cu alte cuvinte, profesorul din școala X și profesorul din școala 

Y trebuie să aibă aceleași criterii de evaluare dacă activează după același curriculum. Deci, 

criteriile de evaluare standardizează cerinţele la disciplina dată, pentru anul de studii respectiv.  

Criteriile sunt prima sursă de autoevaluare. Elevul, dar și părintele, cunoscând foarte clar 

cerinţele și cât valorează acestea într-un test sau într-o altă formă de evaluare, pot singuri să 

aprecieze nivelul de performanţă.  

De obicei, ele se generalizează și se prezintă ca niște condiţii pentru a ajunge la anumite 

rezultate. Procedura este valabilă  pentru evaluările curente (formative) și sumative. 

În context, am solicitat părinţilor să ne informeze cât de des li se explică (prin intermediul 

elevilor), înainte de evaluare, criteriile care vor fi folosite pentru probă sau test. 
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Datele din diagramă ne informează că această cultură practic nu există. Doar 17,6% din 

respondenţi ne asigură că înainte de fiecare evaluare se explică criteriile după care vor fi 

apreciaţi elevii (fig. 15). 

Doar în momente importante (înainte de evaluări de tip teze, naţionale) copiii și părinţii știu 

care va fi ţinta evaluării.  

Fig. 15. Anunţarea criteriilor de evaluare de către profesori 

 
Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 

Din diagrama cu rezultatele obţinute la întrebarea „Copilul dv. cunoaște, înainte de evaluare, 

criteriile care vor fi folosite pentru evaluare şi notare?” vom deduce că nici elevii nu sunt 

informaţi cu privire la criteriile de evaluare. 

Fig. 16. Cunoașterea de către elevi a criteriilor de evaluare 

 
Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 

Concluzionăm că profesorii nu cunosc sau nu doresc să utilizeze sistemul criterial. Această 

atitudine denotă o subcultură a evaluării și centrarea pe cerinţele latente, necunoscute ale 

profesorului. Am putea nota și faptul că profesorii manifestă reticenţă în a anunţa criteriile de 

evaluare, mai ales părinţilor. Mulţi dintre ei ar spune că nu au de ce să anunţe părinţii despre 

criteriile de evaluare, întrucât interesul părinţilor este redus. Această situaţie ne face să 

înţelegem de unde provine iresponsabilitatea părinţilor faţă de studiile elevilor. Vorbim despre 

lipsa interesului școlii de a comunica cu părinţii și din rezultatele obţinute la întrebarea „Cât de 
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des vi se explică motivele pentru care copilul dumneavoastră a obţinut o anumită notă sau 

cum a ajuns la un anumit rezultat?”. 

Fig. 17. Impactul evaluării asupra copiilor (percepţia părinţilor) 

 
 Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 

Percepţia părinţilor despre evaluare a fost mereu clasică. Motivaţia învăţării, în sensul ei larg, 

întotdeauna a fost susţinută prin evaluare. Mai mult, părinţii astfel înţeleg legătura dintre 

școală și familie. Prin clasica întrebare „Ce notă ai luat?”, părinţii sunt informaţi despre 

progresul, performanţele sau regresul copilului său. Pentru părinţii responsabili această 

întrebare poate continua cu altele: „Dar de ce?”, „Ce a fost dificil?”, „Ai întrebat profesorul 

când nu ai știut? Cum a reacţionat profesorul?”. Și, câteodată, cu replici de genul: „Nu vrei să 

înveţi!”, „Ești leneș!”, „Nu ne iubești!”, „Nu ne respecţi!”.  

Mai rar părinţii vor pune întrebări de genul: „Cu ce te pot ajuta?”, „Ce crezi că poţi face pentru 

a îmbunătăţi situaţia?”, „De unde te poţi informa?” etc. 

Deși majoritatea părinţilor au constatat o motivare a învăţării prin evaluare, totuși o serie de 

părinţi sunt îngrijoraţi de starea emoţională a copiilor. Argumentele lor oscilează între 

competiţie nesănătoasă, abandon școlar și serioase probleme emoţionale. 
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Caseta 6. Demotivarea elevilor prin evaluare (părerile unor 
părinţi) 

 „Evaluările îl stresează. Nu se poate concentra. Unii copii sunt mai rapizi, alţii mai înceţi, și 
nu întotdeauna reușește să facă totul.” 

 „Nu sunt clare criteriile de evaluare. Diriginta face meditaţii contra plată. Suntem unicii 
care refuzăm.” 

 „Evaluările semestriale îl demotivează, cele zilnice sunt binevenite, pentru că nu sunt 
stresante.” 

 „Copilului meu îi plăcea să cunoască lucruri. Evaluarea l-a determinat să copie, să 
absenteze în zilele când știa că va avea loc o evaluare, să înveţe superficial, doar pentru a 
obţine o notă.” 

 „Evaluarea provoacă un stres puternic și frica de a lua o bila roșie. Copiii devin invidioși 
între ei și intră în competiţie, fac o comparaţie nesănătoasă.” 

 „Consider ca evaluările sunt necesare, dar îi intimidează pe copii.” 

 „Notele neargumentate îl descurajează. Nu știe de ce a fost egalat cu restul colegilor.” 

 „De obicei, evaluările sunt mai complexe, în majoritatea cazurilor notele sunt mai joase, 
conţinutul materiei evaluate este greu, mult și de neînţeles, se cere multă reproducere a 
materialului.” 

Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 

 

În situaţia absenţei notelor în clasele primare, unii părinţi reproșează că dispare interesul 

pentru învăţare. Dar interesul pentru învăţare nu este altceva decât o manipulare involuntară a 

părinţilor. 

În cazul notelor, elevul nu învaţă din curiozitate epistemică, dar pentru note. Și nu orice note, 

dar note mari. De ce? Ca să nu-și supere părinţii. Cu alte cuvinte, cercul vicios constă în 

atitudinea părinţilor faţă de notele copiilor. Frica, recompensa sunt elementele ce motivează 

elevul să înveţe. Așadar, percepţia părinţilor despre evaluare se rotește în jurul rezultatului, și 

nu a procesului.  

Motivaţia pentru învăţare e posibilă prin evaluare. Doar că părinţii nu cunosc adevăratele 

beneficii ale ei. Evaluarea este o stare, o etapă a învăţării. Ea servește drept o diagnosticare a 

performanţei proprii și o încurajare pentru explorare, învăţare. În acest sens, se recomandă ca 

părinţii să fie instruiţi despre percepţia adecvată a evaluării. 
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Fig. 18. În momentul în care copilul dumneavoastră are 
rezultate slabe la învăţătură, cum acţionează profesorii? 

 
Sursa: Sondaj realizat de AGIRoMd. 

Desigur, elementul central al motivaţiei școlare este factorul uman. Atitudinea profesorului 

faţă de elev, faţă de felul cum el învaţă creionează, de fapt, o singură atitudine în mintea unui 

copil de clasele primare: „Mă iubește sau nu învăţătorul?”. Pentru adolescenţi, situaţia se 

transformă în ură sau dragoste faţă de profesor. Analizând diagrama din fig. 18, vom înţelege 

că acţiunile profesorului sunt diverse și, în linii mari, corecte. Ponderea procentuală a acestora 

totuși e diferită în raport cu așteptările părinţilor. Doar 10% din profesori sunt deschiși spre 

explicaţia temei în mod repetat. Alţii 8% dau de lucru diferenţiat – un lucru atât de important. 

Din acest indicator putem distinge o atitudine rezervată a cadrelor didactice faţă de metodele 

de predare diferenţiată.  

Cadrele didactice invocă lipsă de timp, sunt reticente în a pregăti suplimentar materiale ce ar 

diferenţia conţinutul învăţării. Doar 12% din cadrele didactice sunt empatice și încearcă să 

înţeleagă motivul din care elevii obţin rezultate slabe. Aproape în mod egal (25% și, respectiv, 

28%) cadrele didactice aleg să încurajeze elevii și să le formeze competenţe de a învăţa.  

Aspectele date merită a fi luate în calcul și a fi subordonate unor acţiuni de formare/dezvoltare 

a competenţelor metodice. 

Soluţii și recomandări 

Problema planificării evaluărilor (formative și sumative) la începutul anului de învăţământ, al 

unităţii de învăţare rămâne a fi una deschisă, care necesită o pregătire serioasă. Aici mai 

putem adăuga faptul că nici profesorul nu are în practica sa obiceiul de a formula obiectivele 

evaluării la început de modul. 

Se recomandă: 

 Informarea părinţilor prin mesaje scurte despre criteriile de evaluare, dar nu înainte cu 

o zi de evaluarea propriu-zisă, ci la începutul unităţii de învăţare. 
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 Instituţiile de formare continuă trebuie să asigure module tematice pentru cadre 

didactice, manageriale și părinţi privind managementul evaluărilor rezultatelor școlare. 

 Anticiparea demersului de evaluare de către cadrele didactice prin proiectarea 

evaluării  rezultatelor şcolare în proiectarea didactică, prin delimitarea produselor din 

referenţialul de evaluare, a metodelor, concretizând un aspect al competenţei 

specifice. 

 Implementarea evaluării criteriale prin descriptori prin: integrarea evaluării formative 

(procesul), a feedbackului şi a evaluării de produs. 

 Anunţarea criteriilor de evaluare a produsului, cu precizarea descriptorilor de 

performanţă, care trebuie să apară în produsul-rezultat. 

 Verificarea, pe tot parcursul perioadei de formare, a nivelului de competenţă, prin 

instrumente de evaluare criterială prin descriptori și raportarea la criteriile anunţate. 

Rolul semnificativ al utilizării de către profesori a elementelor criteriale în procesul educaţional 

determină îmbunătăţirea demersului de evaluare a rezultatelor şcolare în învăţământul 

preuniversitar, diversificând evaluarea şi făcând-o mai deschisă pentru solicitările din partea 

societăţii; fortificarea relaţiei şcoală–elev–familie prin transparenţa, corectitudinea, 

credibilitatea evaluării rezultatelor şcolare şi motivarea subiecţilor implicaţi. 

Concluzii şi recomandări 

În contextul provocărilor și schimbărilor globale şi naţionale, graniţele dintre școlarizare și 

educaţie devin tot mai flexibile. Sporirea calităţii învăţării-predării-evaluării trebuie să ia în 

considerare procesele de învăţare şi educaţie care au loc atât în școală, în afara şcolii și acasă, 

cât și relaţia dintre aceste contexte.  

Parteneriatul şcoală-familie presupune că ambele părţi au o abordare participativă a relaţiei. 

Aceasta înseamnă că trebuie să fie dezvoltat un dialog constructiv între părinţi și profesori, 

caracterizat prin dorinţa ambelor părţi de a discuta despre conţinutul învăţării-predării-

evaluării, precum și al educaţiei, cu respectarea deplină a rolului profesional al cadrelor 

didactice și a relaţiei personale, apropiate și unice, între copil și părinţi. 

Situaţia actuală în domeniul parteneriatului cu familia 

Parteneriatul cu familia reprezintă esenţă sustenabilităţii domeniului educaţional. Or, părinţii 

au, zi de zi, acces la informaţia despre școală prin copiii lor. Este modalitatea prin care 

aproximativ întreaga societate participă la abordarea problemelor din educaţie. 

Se recomandă: 

Încurajarea activităţii școlii părinţilor ca entitate juridică la nivelul fiecărui municipiu/raion ar fi 

o soluţie potrivită pentru asigurarea unui mecanism eficient al parteneriatului dat. 
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Parteneriatul cu familia: mituri, percepţii greșite, lecţii învăţate 

Principalele recomandări ce derivă din lecţiile învăţate sunt: 

Ședinţele tradiţionale trebuie să fie organizate în exclusivitate cu scopul de informare a 

activităţii de organizare, de planificare a activităţilor educaţionale. 

Organele de resort în domeniul educaţiei trebuie să emită o dispoziţie cu privire la interzicerea 

discuţiei altor probleme decât cele educaţionale în cadrul ședinţelor tradiţionale. 

Problemele de asigurare financiară, gospodărie și alte iniţiative extrabugetare, ce se includ în 

bunăstare, în condiţiile de învăţare, nu pot fi iniţiate de către personalul didactic sau 

managerial al instituţiei. Activităţile date pot fi planificate în cadrul asociaţiilor obștești de 

părinţii și iniţiate în exclusivitate de către conducătorii acestora.  

Instituţia de învăţământ ar putea fi instituţie-gazdă pentru activităţi de voluntariat, asociaţiile 

obștești şi instituţiile publice pot fi instituţie-gazdă a activităţii de voluntariat pentru obţinerea 

dreptului de emitere a carnetului de voluntar și a altor instrumente de recunoaștere a 

activităţii voluntarilor în baza Legii voluntariatului, nr. 121 din 18.06.2010. La nivelul 

instituţiilor de formare continuă, profesorii pot fi pregătiţi la stagii modulare pentru programe 

de coaching, centrate pe recuperare și dezvoltarea concretă a unor probleme legate de 

învăţare. 

La nivelul programelor de colaborare cu familia, în cadrul școlilor părinţilor este necesar să fie 

instruiţi părinţii pentru astfel de modalităţi de colaborare. În lipsa unei instruiri prealabile 

despre această formă de colaborare, părinţii ar putea fi împotrivă sau ar putea neglija 

invitaţiile profesorilor.  

Metodele de colaborare cu familia nu trebuie să se rezume la colaborarea cu dirigintele. 

Existenţa unui cadru de dialog cu familia ar putea ameliora colaborarea profesorilor de la alte 

discipline școlare și ar putea stabili punctual ameliorarea și îmbunătăţirea situaţiei școlare. 

Existenţa unei zile de consiliere în școală, cu programare individuală, la fel, ar putea îmbunătăţi 

relaţia cu colectivul de profesori. 

Se cere extinderea colaborării online (e-mail, viber, messenger), în care profesorul ar putea 

expedia părintelui o recomandare pentru îmbunătăţirea unei situaţii. 

Participarea părinţilor la deciziile școlii 

Se recomandă: 

Implicarea directă a părinţilor în alegerea disciplinelor opţionale. 

Crearea la nivelul instituţiei de învăţământ a unei comisii pentru curriculumul școlar, formată 

din cinci membri, cu următoarele atribuţii:  

 realizarea ofertei educaţionale a scolii; 
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 sondarea și analizarea opiniei elevilor cu privire la orele din CDȘ din anul trecut și 

propunerea de noi discipline sau teme pentru oferta curriculară la decizia școlii pentru 

anul școlar următor, care să corespundă şi solicitărilor elevilor și părinţilor; 

 consultarea părinţilor în privinţa alegerii disciplinelor opţionale; 

 elaborarea calendarului de prezentare a ofertei școlii și de aprobare a disciplinelor 

opţionale pentru anul școlar următor; 

 elaborarea proiectului de curriculum la decizia școlii. 

Evaluare pentru învăţare? 

Parteneriatul şcoală-familie extinde viziunea subiecţilor asupra procesului de evaluare, 

dezvoltând autoevaluarea la elevi, influenţând motivaţia în procesul educaţional al acestora 

prin identificarea punctelor forte şi punctelor slabe; integrează elevii într-un colectiv prin 

aprecierea critică a produselor realizate şi dezvoltă capacitatea de a aprecia un produs prin a 

separa observaţiile/sugestiile constructive de critică; determină cadrele didactice la 

autoformare continuă în problematica comunicării în evaluarea rezultatelor şcolare, aplicând 

metodologia evaluării criteriale bazate pe descriptori în procesul educaţional; favorizează 

parteneriatul şcoală-familie prin asumarea echilibrată a responsabilităţilor tuturor subiecţilor 

pentru rezultatele şcolare. 

Pentru un parteneriat eficient şcoală-familie avem nevoie de: 

 respect reciproc pentru importanţa rolurilor de profesor și de părinte; 

 dialog deschis între părinţi și profesori; 

 considerare pentru expertiza fiecărei părţi cu privire la copil; 

 spaţiu și context adecvate pentru angajamentul părinţilor faţă de școală; 

 nivel ridicat de informare. 

Dezvoltarea unui parteneriat real între școală și părinţi reclamă un efort conștient din ambele 

părţi. Dar iniţiativa trebuie să vină de la școală, deoarece printre părinţi mai persistă încă 

vechea mentalitate în conformitate cu care şcoala deţine monopolul, dar şi responsabilitatea 

deplină asupra dezvoltării minţilor şi caracterelor. Parteneriatul nu apare și nu se dezvoltă de 

la sine, ci trebuie să fie cultivat și întreţinut/menţinut. 

Se recomandă: 

Îmbunătăţirea demersului de evaluare a rezultatelor şcolare în învăţământul preuniversitar, 

diversificându-l şi accesibilizându-l pentru părinţi; fortificarea relaţiei şcoală-elev-familie prin 

transparenţa, corectitudinea, credibilitatea evaluării rezultatelor şcolare şi motivarea 

subiecţilor implicaţi. 

Informarea părinţilor prin mesaje scurte despre criteriile de evaluare, dar nu înainte cu o zi de 

evaluare propriu-zisă, ci la începutul unităţii de învăţare. 
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Instituţiile de formare continuă trebuie să asigure module tematice privind managementul 

evaluărilor rezultatelor școlare. 

Anticiparea demersului de evaluare de cadrele didactice prin proiectarea evaluării rezultatelor 

şcolare în proiectarea didactică, prin delimitarea produselor din referenţialul de evaluare, a 

metodelor, concretizând un aspect al competenţei specifice. 

Implementarea evaluării criteriale prin descriptori prin integrarea evaluării formative 

(procesul), a feedbackului şi evaluării de produs. 

Anunţarea criteriilor de evaluare a produsului, cu precizarea descriptorilor de performanţă, 

care trebuie să apară în produsul-rezultat. 

Verificarea pe tot parcursul perioadei de formare a nivelului de competenţă, prin instrumente 

de evaluare criterială prin descriptori și raportarea la criteriile anunţate. 


