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Pentru mulţi elevi, școala este o instituţie în care este obligatoriu să mergi 
pînă la o anumită vârstă. Dar pînă ajungem să înţelegem cînd suntem adulţi, 
școala – de fapt, este prima noastră interacţiune cu societatea. Aici noi 
învăţăm despre cum este organizată și funcţionează această societate, dar mai 
mult – învăţăm care este rolul nostru în ea.

Ori, cel mai bine acest lucru se învaţă în cooperare și manifestarea unui 
interes sincer ca educaţia obţinută în școală să fie una veritabilă, utilă și 
conformă necesităţilor vieţii. Iar acest lucru, se întîmplă în primul rând prin 
participarea în viaţa școlii.

Ceea ce stă la bazele participării, este mai mult decât pur și simplu a asista în 
picioare sau așezat la anumite lecţii, este vorba despre principiul fundamental 
de a aduce schimbarea pentru a rezolva problemele existente.

Este un stil de viaţă, care cel mai important – se învaţă la școală!

Vrem să depășim limitele cunoștinţelor și abilităţilor, pentru ca prin urmare – 
calitatea vieţii noastre să se îmbunătăţească. Credem, că deducaţia de calitate 
este un drept al nostru,  datorită căruia elevii  de azi vor reuși în societatea 
sec. XXI. Continuăm să ne construim cunoștinţele și să creăm instrumente care 
ne pot ajuta să accesăm drepturile noastre pentru a ne asigura că părerile 
noastre sunt luate în calcul. Iar prima instituţie în care învăţăm să facem asta 
este școala.

În Moldova și în întreaga lume, tinerii își doresc schimbare.

Deci, ce altceva putem face - individual sau împreună, chiar din școală- pentru 
a aduce schimbarea pe care vrem să o vedem? După cum a spus un activist 
înţelept, "nu agonizaţi, organizaţi"! 

În calitate de Consiliu Naţional al Tineretului din Moldova, ne angajăm, 
sprijinim și suntem inspiraţi de tinerii activi din întreaga ţară, care se 
străduiesc să facă schimbări de pe băncile școlii. Pentru noi, educaţia este o 
prioritate și vrem ca tinerii să aibă un rol activ în realizarea acesteia.

Nimic nu este mai puternic decât vocile tinere care se amplifică împreună, 
influenţează societăţile și lucrează pentru a îmbunătăţi viaţa tinerilor. De ce 
nu te alături mișcării? În orice fel poţi. Să fim activi și să fim elevii unei școli în 
care ne dorim să mergem, pentru că

Noi, tinerii, CoNTaM!

Ana Indoitu
Secretară Generală

Valeriu Dragălin,
Președinte



Pentru a obţine ceea ce ne dorim noi, 
elevii, trebuie să fim uniţi și să 
participăm activ!

Educaţia are rolul de a modela 
dintr-un copil o personalitate cu o 
gândire rebelă, dar pentru asta, el 
trebuie ascultat și auzit. Cred în noi și 
în schimbare!

Școala are un rol primordial în crearea 
unei societăţi dezvoltate. Doar 
colaborarea dintre elevi, profesori și 
Minister poate să o aducă la un nivel 
mai înalt

Fiecare elev are dreptul de a-și 
exprima opinia. CNE este structura 
care consultă și implică elevii

Dumitru Golban

Noi suntem cei care dăm volum vocii 
tale

Solvita Grîu

Andreea Goroh

Dumitru Stoica

Catalina Popescu
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Acest ghid are scopul de a oferi informaţia și sprijinul necesar pentru ca 
participarea copiilor și adolescenţilor în școală să fie una cât mai 
autentică și eficientă și este destinat pentru:
ELEVII/STUDENŢII din învăţământul general și profesional tehnic, care 
pot fi:
■ Copii 

persoane care nu au atins vârsta de 18 ani. [ Legea nr. 338 din 
15.12.1994 privind drepturile copilului, art. 1]

■ Adolescenţi  
persoane cu vârsta între 10-19 ani, sau a doua decadă a vieţii unui 
copil [Convenţia privind Drepturile Copilului, Comentariu General, 20]

■ Tineri  
persoane cu vârsta între 14-24 ani [Convenţia privind Drepturile 
Copilului, Comentariu General, 20], în cazul Republicii Moldova 
persoane cu vârsta cuprinsă între 14-35 ani [Legea  cu privire la 
tineret nr. 215, din 29.07.2016, art. 2] 
□ elevi

CONSILIUL DE ELEVI
□ Structura de reprezentare și participare a tinerilor în instituţia de 

învăţământ.
INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT GENERAL ȘI TEHNIC
Nemijlocit, acest ghid poate fi utilizat de către:

□ Directorii instituţiilor de învăţământ general și profesional tehnic;
□ Consiliile de administraţie din instituţiile de învăţământ 

preuniversitar;
□ Coordonatorii Consiliilor Elevilor – Directorii adjuncţi pentru 

educaţie
□ profesori/cadre didactice

ORGANELE LOCALE DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
În majoritatea cazurilor, acestea sunt numite Direcţia Raională 
Educaţie a raionului/municipiului și sunt responsabile de 
susţinerea activităţilor de participare a elevilor în viaţa școlii 
(activitate extrașcolară)

CONSILIILE ELEVILOR LA NIVEL RAIONAL ȘI NAŢIONAL
Acestea sunt structuri de reprezentare a elevilor/studenţilor la 
următorul nivel administrativ. Ei sunt cei care preiau vocea 
elevilor de la nivel local pentru a o reprezenta la nivel 
raional/naţional.

PĂRINŢI
Dincolo de disciplinile ce se învaţă în școală, participarea copiilor 
în activităţile din școală trebuie susţinută și recunoscută ca 
importanţă în familie.
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1.1 Participarea ca drept



Participarea poate fi definită ca 
un drept și un proces în care 
copiii și tinerii devin contribuito-
ri activi în propria lor viaţă și 
sunt conectaţi la viaţa comu-
nităţilor lor. [Convenţia privind 
Drepturile Copilului, Art. 12, 15, 
31].

CE ESTE PARTICIPAREA? 
Prin urmare, fundamentul participării este posibilitatea de 
a-ţi controla propria viaţă. Aceasta include dezvoltarea 
unor deprinderi cum ar fi încrederea în sine sau 
auto-eficacităţii, gândirii critice sau abilităţilor de lider. 
Tinerii aplică aceste deprinderi pentru a deveni mai buni, 
cât și pentru ai ajuta pe alţii.

În limbaj simplu, participarea se referă la implicarea 
tinerilor în planificarea, realizarea și evaluarea deciziilor 
luate în familie, școală, organizaţii, instituţii sau 
comunităţile în care trăiesc.

Participarea poate fi definită ca "un proces continuu de exprimare a copiilor și o implicare activă în luarea deciziilor la 
diferite niveluri în chestiuni care îi privesc. Aceasta necesită schimbul de informaţii și dialogul între copii și adulţi pe baza 
respectului reciproc și necesită o analiză deplină a opiniilor acestora, luând în considerare vârsta și maturitatea copilului. " 
[Landsdown, 2011].

La nivel internaţional, participarea tinerilor este o prioritate. Conform Strategiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la 
Tineret 2030, prima prioritate de lucru în următorii ani este "Implicare, participare și advocacy - Amplificarea vocii tinerilor 
pentru promovarea unei lumi pașnice, echitabile și durabile". În același sens, faţă de tinerii din cadrul Consiliului Europei, 
[Declaraţia celei de-a 8-a Conferinţe a miniștrilor responsabili de tineret ale Consiliului Europei, "Viitorul politicii Consiliului 
Europei pentru tineret: AGENDA 2020"], este o prioritate esenţială promovarea participării active a tinerilor în procesele și 
structurile democratice și  asigurarea egalităţii de șanse pentru participarea tuturor tinerilor la toate aspectele vieţii 
cotidiene.

1.1 Participarea ca drept 
Drepturile de participare se referă la un set de dispoziţii interconectate ale Convenţiei privind Protecţia Copilului, care 
impun implicarea și participarea activă a tinerilor la toate nivelurile societăţii în chestiuni care îi privesc.
Împreună, aceste prevederi reflectă faptul că tinerii au drepturi civile și politice pe care guvernele au obligaţia de a le 
respecta, proteja și îndeplini.
În cadrul Consiliului Europei, participarea tinerilor este percepută ca "dreptul tinerilor de a fi incluși și de a-și asuma 
obligaţii și responsabilităţi în viaţa de zi cu zi la nivel local, precum și dreptul de a influenţa democratic procesele vieţii lor" . 
Participarea ca drept înseamnă, de asemenea, că toţi tinerii pot exercita acest drept fără discriminare - indiferent de 
provenienţa lor sau în ce limbă vorbesc. [Boukobza, E., Keys to participation. A practitioners’ guide, Consiliul Europei,  p. 10]
Articole relevante ale Convenţiei privind Drepturile Copilului

☺ Art. 5 - Direcţia parent  ală și îndrumarea în acord cu respectarea capacităţii de evoluţie a copiilor
☺ Art. 9 – Non-separarea copiilor din familii fără dreptul de a-și face cunoscute opiniile
☺ Art. 12 - Dreptul de a fi ascultat și luat în serios
☺ Art. 13 - Dreptul la libertatea de exprimare
☺ Art. 14 - Dreptul la libertatea de conștiinţă, gândire și religie
☺ Art. 15 - Dreptul la libertatea de asociere
☺ Art. 16 - Dreptul la intimitate
☺ Art. 17 - Dreptul la informaţie
☺ Art. 29 - Dreptul la educaţie care promovează respectarea drepturilor omului și a democraţiei
☺ Art. 42 - Dreptul copiilor să-și cunoască dre pturile
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1.2 Participarea – cale către alte 
drepturi 
Participarea adolescenţilor nu este doar un drept în sine; este, de asemenea, o condiţie prealabilă pentru 
exercitarea tuturor celorlalte drepturi în cadrul familiei, școlii și comunităţii în sens mai larg. De exemplu:

■  Bugetarea responsabilă: tinerii trebuie să fie consultaţi cu privire la alegerea priorităţilor concurente pentru utilizarea 
resurselor și la elaborarea planurilor și politicilor care îi afectează. Ei pot susţine în mod eficient alocările bugetare și pot 
monitoriza implementarea programelor sociale create pentru bunăstarea lor. În acest fel, ei pot contribui la progresul 
politic, social și economic al comunităţilor lor și pot sprijini procesul de consolidare a guvernanţei democratice.

■  Sănătate: Adolescenţii au dreptul la acces către informaţii de bază despre sănătate și nutriţie și  sprijin în utilizarea 
acestor cunoștinţe.

■  Educaţie: Adolescenţii trebuie să aibă posibilitatea de a-și dezvolta talentele și abilităţile pentru a-și îndeplini 
potenţialul, pentru a-și câștiga încrederea și stima de sine, pentru a-și folosi iniţiativa și creativitatea, a dobândi abilităţi 
de viaţă și a lua decizii în cunoștinţă de cauză și a înţelege și a experimenta pluralismul, toleranţa și coexistenţa 
democratică. Ei au, de asemenea, dreptul de a influenţa și de a avea un cuvânt de spus în proiectarea curriculum-ului 
școlar, a metodelor de învăţare și a structurilor de guvernare școlară.

1.3 Participarea ca un instrument 
de dezvoltare a tinerilor
■  Participarea contribuie la dezvoltarea personală: tinerii împuterniciţi pot deveni avocaţi activi și eficienţi pentru 

realizarea propriilor drepturi. Tinerii dobândesc abilităţi, cunoștinţe, competenţe și încredere prin participare.

■  Participarea duce la o mai bună luare a deciziilor și la rezultate: Adulţii nu au întotdeauna o înţelegere suficientă asupra 
vieţii tinerilor, pentru a putea lua decizii informate și eficiente atunci când elaborează legislaţia, politicile și programele 
pentru tineri. Tinerii au un set unic de cunoștinţe despre viaţă, nevoile și preocupările lor, împreună cu ideile și punctele 
de vedere care derivă din experienţa lor directă. Deciziile care sunt pe deplin informate despre perspectivele tinerilor vor 
fi mai relevante, mai eficiente și mai durabile.

■  Participarea servește la protejarea tinerilor: tinerii care sunt tăcuţi și pasivi pot fi abuzaţi de adulţi printr-o impunitate 
relativă. Furnizarea de informaţii, încurajarea acestora de a-și exprima preocupările și de a introduce mecanisme sigure și 
accesibile pentru a contesta violenţa și abuzul reprezintă strategii-cheie pentru asigurarea unei protecţii eficiente. 
Oportunităţile de participare s-au dovedit a fi de o importanţă deosebită în situaţii de conflict și urgenţă.

■  Participarea contribuie la dezvoltarea societăţii civile, toleranţa și respectul faţă de ceilalţi: participarea promovează 
angajamentul civic și cetăţenia activă. Prin experienţa participării directe în problemele care le privesc, copiii dobândesc 
capacitatea de a contribui la crearea unor societăţi pașnice și democratice care respectă drepturile omului.

■  Participarea întărește responsabilitatea autorităţilor: participarea este esenţială pentru un proces de consolidare a 
responsabilităţii și promovarea bunei guvernări. Este un mijloc prin care guvernele și alte autorităţi sunt responsabilizaţi 
în activitatea lor. Participarea este esenţială pentru un proces de investiţii în construirea capacităţilor tinerilor pentru a-și 
realiza angajamentul de participare activă va contribuie la crearea unui guvern transparent și deschis. 

Prin prisma educaţiei pentru drepturile omului participarea înseamnă implicarea copiilor în adoptarea deciziilor care 
privesc individul şi/sau comunitatea din care face parte. Prin participare, adolescenţii îşi dezvoltă respectul faţă de sine şi 
faţă de ceilalţi, capacitatea de ascultare a opiniilor celorlalţi, competenţele decizionale şi spiritul de responsabilitate. 
[Flowers Nancy ș.a. Compasito. Manual de educaţie pentru drepturile omului pentru copii. Consiliul Europei, Noiembrie 2007]

Participarea nu trebuie înţeleasă doar ca implicare în  activităţile extracurriculare sau în luarea deciziilor, ci înseamnă și 
informare, reflecţie, adoptarea unei poziţii faţă de o situaţie sau faţă de o opinie, consultare, cooperare, iniţierea unor acţiuni 
și participare la luarea deciziilor. În baza acestui considerent se pot distinge următoarele elemente ale participării. [Velea 
Luciana-Simona ș.a. Participarea elevilor în şcoală şi comunitate. Ghid pentru profesori şi elevi. Botoşani: Agata, 2006]

8



Principiile participarii
Pentru a fi eficientă și utilă, participarea trebuie să fie concepută ca un proces și nu ca un eveniment izolat ce are un 
caracter extraordinar. Experienţa acumulată de la adoptarea Convenţiei pentru Drepturile Copilului în 1989 a conturat 
condiţiile de bază ce trebuie să fie respectate pentru a garanta implementarea eficientă, etică și utilă a drepturilor copiilor. 
Astfel, toate procesele în cadrul cărora se solicită opiniile sau participarea unui sau mai multor copii trebuie să respecte 
niște reguli: [Comisia pentru Drepturile Copilului.  Dreptul copilului de a fi ascultat. Recomandarea generală nr.12 (2009) 
Sesiunea 51, Geneva, 25 mai-12 iunie 2009]

adolescenţii 
citesc, caută 
informaţii, 
întreabă, ascultă

adolescenţii 
analizează 
informaţia; 
cântăresc care 
informaţii sunt 
"credibile", din ce 
surse provin etc.; 
analizează 
posibilităţile; 
estimează 
consecinţele 
unei acţiuni.

adolescenţii 
adoptă o 
anumită 
atitudine faţă de 
anumite 
evenimente sau 
fapte; îşi 
exprimă punctul 
de vedere; 
argumentează; 
explică

adolescenţii 
discută cu cei 
din jur. 
argumentează 
opiniile; ascultă 
ce au şi ceilalţi 
de spus; respectă 
punctul de 
vedere al 
celorlalţi şi 
dreptul lor la 
opinie; îşi asumă 
responsabilităţi;
nu stau deoparte 
când se iau 
decizii; 
conştientizează 
propriile 
responsabilităţi

adolescenţii 
propun soluţii; 
iniţiază acţiuni; îi 
implică şi pe 
ceilalţi; îi ajută 
pe cei din jur; se 
alătură acţiunilor 
colegilor, atunci 
când sunt de 
acord cu scopul 
acestora şi cu 
modul lor de 
desfăşurare; 
acţiunea începe 
cu lucrurile 
"mici": respect, 
solidaritate, 
sinceritate, 
responsabilitate

INFORMARE REFLECȚIE ADOPTAREA 
UNOR 

ATITUDINI

DIALOG
ȘI

DECIZIE

ACȚIUNE

Prietenoasă tinerilor: Lucrul cu elevii/studenţii ar 
trebui adaptat la capacităţile lor. Este necesar să se ia 
în considerare faptul că tinerii vor avea nevoie de 
niveluri diferite de sprijin și de forme de implicare, în 
funcţie de vârstă și de capacităţile lor în evoluţie.

Sigură și sensibilă la risc: În anumite situaţii, exprimarea 
punctelor de vedere poate implica riscuri. Adulţii au o 
responsabilitate faţă de elevii cu care lucrează și trebuie să 
ia toate măsurile de precauţie pentru a minimiza riscul de 
expunere la violenţă, exploatare sau orice altă consecinţă 
negativă a participării lor.

Susţinută de instruire pentru adulţi: Adulţii au nevoie de 
pregătire, abilităţi și sprijin pentru a facilita participarea 
eficientă a tinerilor, pentru a le oferi, de exemplu, abilităţi 
de a asculta, de a lucra împreună cu elevii și de a implica 
elevii în mod eficient, în conformitate cu capacităţile lor 
în evoluţie.

Bazată pe respect: Opiniile adolescenţilor trebuie să fie 
tratate cu respect și trebuie să li se ofere posibilitatea de 
a iniţia idei și activităţi.

Figura 2. Elemente ale participării
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Figura 3. Principiile participării

A – acţiuni adaptate, 
prietenoase copiilor

S – siguranţa, ţinem cont de 
riscuri

E – educaţie și instruire
R – respect, relevanţă și 

responsabilitate
T – transparenţă
I – incluziune
V – voluntariat, participarea 

benevolă

Relevantă:  Oportunităţile trebuie să fie disponibile 
tinerilor pentru a-și exprima punctele de vedere cu 
privire la aspectele relevante real pentru viaţa lor și 
pentru a le permite să-și valorifice cunoștinţele, 
aptitudinile și abilităţile.

Responsabilizează:  Un angajament de urmărire și 
evaluare este esenţial. Tinerii au, de asemenea, dreptul 
de a li se furniza un feedback clar privind modul în care 
participarea acestora a influenţat orice rezultate.

Transparentă și informativă:  Adolescenţilor  trebuie să li 
se pună la dispoziţie informaţii complete, accesibile, 
sensibile la diversitate și vârstă privind dreptul acestora 
de a-și exprima în mod liber opinia, precum și modul în 
care va avea loc această participare, scopul și impactul 
lor potenţial.

Incluzivă:  Adolescenţii nu ar trebui niciodată să fie 
constrânși să-și exprime opiniile împotriva dorinţelor lor 
și ar trebui să fie informaţi că pot înceta să se implice la 
orice etapă.

Voluntară:  Adolescenţii nu ar trebui niciodată să fie 
constrânși să-și exprime opiniile împotriva dorinţelor lor 
și ar trebui să fie informaţi că pot înceta să se implice la 
orice etapă.
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Condițiile esențiale pentru 
participare 
Pentru ca participarea adolescenţilor să fie semnificativă și eficientă, trebuie să se acorde atenţie celor patru 
condiţii esenţiale, în conformitate cu articolul 12. [Lansdown Gerison. Cadru conceptual pentru măsurarea 
rezultatelor participării adolescenţilor, UNICEF, Martie 2018]

Spaţiu. Pentru a deveni din ce în ce mai activi în 
soluţionarea  problemelor care îi afectează, adolescenţii 
trebuie să își poată formula și exprima opiniile și trebuie 
să li se ofere spaţiu și timp pentru a face acest lucru. 

Voce.  Adolescenţii se  pot exprima și percepe informaţia 
în diferite feluri și nu toţi adolescenţii se vor putea 
exprima cu ușurinţă. Tocmai de aceea adulţii trebuie să 
găsească modalităţi prin care să le permită să-și comunice 
opiniile, preocupările sau ideile sale în diferite forme în 
funcţie de adolescenţii în cauză.

Audienţă. Esenţa dreptului de a participa este că adulţii ascultă respectuos ceea ce au de spus 
adolescenţii. Ei trebuie să aibă acces la publicul relevant pentru a-și exprima opiniile, de exemplu, un 
consiliu școlar trebuie să aibă acces la directorul instituţiei sau la Consiliul de Administraţie, de altfel 
activitatea lui nu are niciun rost.

Influenţă. Dreptul de a participa nu garantează  faptul că opinia adolescenţilor trebuie să fie 
întotdeauna aplicată. Cu toate acestea, este necesar ca părerile  lor să fie luate în considerare în mod 
corespunzător și ca orice decizie ulterioară să fie explicată și motivată.

Modele de participare
Participarea copilului la luarea deciziilor care îl privesc este un proces care se realizează gradual și în acord cu 
nivelul de dezvoltare a lui. Roger A. Hart (1992) a elaborat un instrument pentru analiza nivelului de participare 
a copiilor, denumit „Scara participării”. Acesta este un model de implicare a copiilor în activităţi, unde colaborează 
cu adulţii.

În conformitate cu articolul 
12, dreptul de participare 
se bazează pe capacitatea 
de a emite  o opinie și nu 
pe capacitatea de a-și 
exprima punctul de vedere 
într-un anumit mod.
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Această treaptă descrie modul aproape ideal în care copiii sunt implicaţi în 
luarea deciziilor. Acest mod de a lua decizii pune pe același nivel adulţii și 
copiii, prin respectarea opiniilor amândurora în mod egal; decizia devine o 
negociere între doi actori aflaţi pe poziţii asemănătoare și contribuţia fiecăruia 
aduce plus valoare acţiunilor ulterioare.

Deciziile luate din iniţiativa copiilor sunt sub conducerea adulţilor. Prin participarea 
eficientă la proiectele care presupun soluţionarea unor probleme concrete, copiii 
își dezvoltă abilităţile de gândire critică și de comparare a diferitor puncte de 
vedere, abilităţi atât de necesare pentru dezvoltarea auto-afirmării. Aici se ascunde 
un dublu avantaj: autoexprimarea copilului și democratizarea societăţii .

Deciziile sunt luate din iniţiativa adulţilor împreună cu copiii. Deși activitatea 
este iniţiată de adulţi, deciziile se iau împreună cu copiii.

La această treaptă ideile, scopurile și sarcinile – toate se elaborează și se 
analizează de adulţi, dar copiii participă la proces întrucât ei sunt consultaţi la 
etapa de elaborare și părerea lor a fost luată în serios. Conform evaluării și 
recomandărilor lor se corectează rezultatul final. Cu toate acestea, luarea 
deciziei finale rămâne pe seama adulţilor.

Copiii înţeleg și împărtășesc scopurile și sarcinile proiectului. Copiii știu cine 
sunt și de ce iau decizii. Rolul lor este semnificativ și conștient, ei nu servesc 
drept decor pentru acţiunile adulţilor. Copiii devin participanţi la proiect din 
propria dorinţă, după ce au înţeles care este scopul lor.

NO
N-

Pa
rt
ic
ip
ar

e

DECORARE

TOKENISM, 
PARTICIPAREA 

SIMBOLICĂ

MANIPULARE

Termenul poate fi folosit pentru descrierea modului în care copiii sunt folosiţi la 
organizarea adunărilor, conferinţelor și a altor activităţi publice. Copiii simpatici, cu 
o pronunţie bună și cu aspect plăcut, selectaţi de către adulţi, participă la discuţii 
pe teme în care nu sunt competenţi. În plus, nimănui nu i se explică în ce mod au 
fost aleși acești lideri ai copiilor, interesele cui le reprezintă aceștia. 

Este situată aproape de manipulare, dar în acest caz adulţii nu se prefac că 
minorii au fost iniţiatorii activităţii. Ei pur și simplu folosesc copiii pentru a 
susţine și a „înfrumuseţa” o activitate.

Copiii nu înţeleg esenţa proiectului și nu înţeleg rostul propriilor acţiuni. O 
asemenea manipulare sub masca participării este departe de a fi modelul 
oportun pentru ca cei mici să ia cunoștinţă de procesele democratice. Uneori 
cauza unor asemenea acţiuni este faptul că adulţii nu cunosc posibilităţile 
copiilor.

Figura 4. Scara participării . Paticiparea copiilor: de la tokenism la cetăţenie, Roger Hart, UNICEF International Child 
Development Centre: 1992

Participarea care dă rezultate fructuoase implică o relaţie adult-copil fondată pe un parteneriat real și veritabil, 
situaţie care determină adultul să reconsidere critic rolul social al adolescentului în acest proces. Prin participare 
adolescenţii acumulează competenţe sociale și capătă sentimentul că au puterea de a soluţiona problemele lor.
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MANIPULARE

Unul dintre documentele internaţionale principale care garantează participarea elevilor (copiilor) este 
Convenţia  Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, adoptată la 20 noiembrie 1989, 
care stipulează că „un copil trebuie să fie pe deplin pregătit să trăiască independent în societate”. 
Despre articolele 12, 13 și 17, care asigură participarea elevilor în luarea deciziilor care îi privesc, s-a 
menţionat în prima parte a ghidului. Totuși Convenţia a dedicat articolul 29 domeniului educaţional, 
prin care înţelegem că finalităţile educaţionale nu pot fi realizate decât prin crearea unui cadru de 
cooperare şi de participare activă a elevilor și  este deosebit de important să li se ofere  oportunităţi 
de a se face auziţi. [Comisia pentru Drepturile Copilului  Dreptul copilului de a fi ascultat. 
Recomandarea generală nr.12 (2009) Sesiunea 51, Geneva, 25 mai-12 iunie 2009]

Comitetul cu privire la Drepturile Copilului 

reiterează că respectarea dreptului copilului de a fi ascultat în domeniul educaţiei este fundamental pentru a 
asigura realizarea dreptului la educaţie și menţionează că în totalitatea contextelor educaţionale, inclusiv în 
programele educative pentru cei mici, este necesar să se pună accentul pe promovarea rolului activ al elevilor  
într-un mediu de învăţare participativ. Educaţia în domeniul drepturilor omului nu poate modela motivaţiile și 
comportamentele copiilor, decât atunci când drepturile omului sunt aplicate în instituţiile în care copilul învaţă, 
se joacă și convieţuiește cu alţi copii și adulţi. [Comisia pentru Drepturile Copilului.  Dreptul copilului de a fi 
ascultat. Recomandarea generală nr.12 (2009) Sesiunea 51, Geneva, 25 mai-12 iunie 2009]

Legea privind drepturile copilului

prin articolul 8,  garantează copilului, capabil să-şi formuleze opiniile, dreptul de a-şi exprima liber aceste păreri  
asupra oricărei probleme care îl privește. De opinia copilului care a atins vârsta de 10 ani se va ţine cont, în mod 
obligatoriu, dacă aceasta nu contravine intereselor lui. [Legea privind drepturile copilului Nr. 338 din  
15.12.1994]

PARTICIPAREA COPIILOR ȘI 
ADOLESCENȚILOR ÎN ȘCOALĂ

Cadrul legal
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Codul Educaţiei al Republicii Moldova 

prevede mecanisme explicite de participare a elevilor în elaborarea şi implementarea deciziilor. Aceste 
mecanisme prevăd:

□ includerea în consiliul de administrare a instituţiei de învăţământ general a unui elev, delegat de consiliul 
elevilor din aceiași instituţie (Art. 49);

□ conferirea dreptului pentru elevi  de a constitui asociaţii sau organizaţii care au drept scop apărarea 
intereselor lor şi de aderare la acestea (Art. 136);

□ conferirea dreptului pentru elevi  de a constitui organe de autoguvernanţă (Art. 136);

□ evaluarea directorului instituţiei de învăţământ (Art. 49) ;

□ avizarea bugetului instituţiei, aprobarea planului de dezvoltare al instituţiei şi gestionarea resurselor 
financiare provenite din alte surse decât cele bugetare (Art. 49);

□ evaluarea internă a procesului educaţional şi stabilirea formei de evaluare (Art. 96);

□ aprobarea metodologiilor și a regulamentelor de organizare a activităţilor și programelor academice, de 
cercetare și creaţie artistică din cadrul instituţiei, de recrutare, angajare și evaluare a cadrelor didactice (Art. 
100). [Codul Educaţiei al Republicii Moldova Nr. 152 din  17.07.2014]

Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 

conţine mai multe prevederi referitoare la participarea  elevilor, care se referă atât la cadrul instituţional, cât şi la 
modalităţile de participare propriu-zisă. În linii mari, modalităţile de participare a elevilor la elaborarea, luarea şi 
implementarea deciziilor care sunt cele stipulate detaliat în Codul Educaţiei, sunt următoarele:

□ consultarea beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei în luarea deciziilor referitoare la conţinuturile 
învăţării;

□ asigurarea reprezentativităţii elevilor în organele administrative şi consultative ale instituţiilor de 
învăţământ, ale organelor locale şi centrale de specialitate;

□ instituirea organelor de autoguvernare ale elevilor şi ale studenţilor în cadrul instituţiilor de învăţământ;

□ extinderea şi consolidarea parteneriatelor cu organizaţiile societăţii civile şi comunităţile locale. [Strategia 
de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-220 „Educaţia 2020”]

Ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova 

cu privire la  aprobarea mecanismelor de participare a elevilor la procesul decizional menţionează că directorii 
instituţiilor de învăţământ preuniversitar sunt responsabili de:

□ constituirea și asigurarea condiţiilor necesare pentru funcţionalitatea Consiliului Elevilor  în instituţia de 
învăţământ;□ informarea elevilor de la toate treptele de școlarizare, prin metode și mijloace specifice vârstei 
și capacităţilor acestora, despre prevederile documentelor aprobate;

□ desemnarea prin ordin a unui profesor-coordonator responsabil de activitatea Consiliului Elevilor.

Șefii Direcţiilor raionale/municipale de învăţământ, tineret și sport sunt responsabili de:

□ constituirea și crearea condiţiilor necesare pentru funcţionarea Consiliului raional/municipal al elevilor, 
asigurarea reprezentativităţii elevilor din toate instituţiile de învăţământ și a mijloacelor de consultare 
permanentă a acestora;

□ informarea/formarea profesorilor-coordonatori din cadrul instituţiilor de învăţământ în domeniul asigurării 
drepturilor elevilor la participare. [Ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova  nr. 136 din 26 
martie 2013]
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Blocajele și barierele participării
Conform studiului efectuat pentru UNICEF Moldova, cu privire la Evaluarea blocajelor și barierelor de participare 
ale tinerilor și adolescenţilor din Moldova în procese de luare a deciziilor, au fost descrise drept bariere pentru 
participare:

BARIERE PERSONALE:
Lipsa 

încrederii în 
sine

Lipsa 
dorinței Lipsa 

încrederii în 
sine;

Interes 
minim

Participarea 
nu este o 
prioritate

Convingerea 
că implicarea 

civică este 
inutilă

BARIERE SOCIALE
LIPSA 

OPORTUNI-
TĂȚILOR DE 

PARTICIPARE

LIPSA UNUI 
MEDIU DE 
SUPORT

Tinerii care raportează aceste tipuri de bariere exprimă, de obicei, dorinţa de a fi implicat, 
dar subliniază că au simţit lipsa oportunităţilor (timp, resurse, experienţă, putere sau 
cunoștinţe pentru a face acest lucru). 

Unii elevi și tineri au văzut o legătură între neimplicarea lor și familia de provenienţă 
(dezorganizată, cu părinţii migraţi, cu statut socioeconomic jos etc.).  Pe de o parte, este 
lipsa încurajării din partea părinţilor, pe de altă parte, dominanţa  stereotipurilor sociale și 
nu în ultimul rând,  marginalizarea lor. Această din urmă constatare poate determina și un 
comportament de auto-excludere, din cauza lipsei unei sentiment de împuternicire, de 
apartenenţă la un grup puternic și de suportul unei reţele sociale. [Aliona Cristei, Daniela 
Terzi-Barbaroşie. Evaluarea blocajelor și barierelor de participare ale tinerilor și adolescenţilor 
din Moldova în procese de luare a deciziilor. Studiu de evaluare Elaborat pentru UNICEF 
Moldova de către Institutul de Politici Publice, Chișinău 2018]
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BARIERE SISTEMICE 

(de organizare la nivel de școală sau raion):

vârsta copilului  
( clasele primare 

 și uneori 
gimnaziale)

insu�ciența 
instruirii (atât  

pentru elevi, cât  
și pentru 

coordonator)

lipsa conexiunii 
cu educația civică 

sau educația 
pentru drepturile 

omului

resemnarea că 
oricum nu va 
avea impact

lipsa formării 
abilităților de 

participare

insu�ciența 
de resurse

informație 
puțină

inconveniența 
orarului (participarea 

presupune 
implicarea după orele 

de curs)

egalarea 
participării în 

școală cu 
activitățile 
culturale

proceduri și 
reguli neclare 
de participare

frica de 
consecințe din 

partea 
profesorilor

autoritatea 
profesorului-
coordonator

nesusținerea din 
partea administrației

mecanismele 
nedemocratice de 

implicare/selectare a 
copiilor

motivația 
scăzută a 

coordonatorului

Importanța participarii în 
activitațile din școala
Participarea este dreptul fundamental al cetăţeniei. Copiii trebuie să se implice în proiecte semnificative alături 
de  adulţi. Este nerealist să ne așteptăm că ei vor deveni brusc responsabili, cetăţeni activi la vârsta de 18 ani, 
fără a fi create condiţii  de a dezvolta competenţele și responsabilităţile democratice. O înţelegere a participării 
democratice, a convingerii și a competenţei de a participa poate fi obţinută treptat numai prin practică; nu poate 
fi învăţată ca o abstractizare. [Hart Roger. Participarea Copiilor: de la tokenism la cetăţenie activă, UNICEF Innocenti 
Essays, No. 4, UNICEF/ Centrul Internaţional de Dezvoltare a Copilului, Florenţa, Italia, 1992]

Participarea copiilor este vitală pentru instaurarea în sălile de clasă a unei atmosfere sociale care să stimuleze 
cooperarea și sprijinul mutual, condiţii necesare unei învăţări interactive axate pe elev. Este deosebit de 
important să se acorde atenţie opiniilor exprimate de către copil, dacă se dorește eliminarea discriminării și 
prevenirea violenţei. Dreptul de a participa nu ar trebui să depindă de bunăvoinţa autorităţilor, a școlilor și a 
directorilor. Dincolo de mediul școlar, copiii trebuie consultaţi la nivel local și naţional cu privire la orice aspect 
al politicii educaţionale, inclusiv adaptarea sistemului de învăţământ la nevoile copiilor, educaţia non formală și 
informală, curriculumul școlar, metodele de predare, structurile școlare, standarde, formarea bugetului și 
mecanisme ce asigură protecţia copilului. [Comisia pentru Drepturile Copilului.  Dreptul copilului de a fi ascultat. 
Recomandarea generală nr.12 (2009) Sesiunea 51, Geneva, 25 mai-12 iunie 2009]

Beneficiile participării pentru elevi:

□ îmbunătăţirea sănătăţii mintale și a bunăstării emoţionale;

□ rezultate academice mai bune;

□ dezvoltarea abilităţilor de viaţă, cum ar fi rezolvarea problemelor, negocierea și luarea deciziilor;

□ creșterea respectului faţă de cei care se deosebesc de ei;

□ încrederea sporită, stima de sine și motivaţia;

□ familiarizarea cu procesele de grup, leadership și democraţie;

□ îmbunătăţirea abilităţilor interpersonale, sociale și organizatorice;

□ responsabilitate crescută, implicare și angajament faţă de școală și comunitate.
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Forme și modalități de participare 
a elevilor
În domeniul educaţiei există următoarele structuri de participare formală ale copiilor, adolescenţilor şi tinerilor 
care sunt create şi activează la nivel local şi naţional. 

Consiliu de clasă. 

Consiliul este creat la nivel de clasă şi are scopul de a discuta şi soluţiona diverse probleme ale elevilor din 
cadrul clasei. Ședinţele sunt moderate de către diriginte.

Consiliu de şcoală al elevilor (CŞE). 

Structură consultativă a elevilor din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar care are drept scop să 
aducă la cunoştinţă opinia elevilor despre deciziile luate în cadrul şcolii. În marea majoritate a cazurilor, 
ședinţele CŞE sunt coordonate de către responsabilul pe componenta de participare a elevilor (Director Adjunct 
pe Educaţie).

Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) 

este o structură reprezentativă şi consultativă a elevilor, este un mijloc prin care elevii din învăţământul 
preuniversitar oferă reacţie inversă Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării despre felul în care şcoala 
răspunde trebuinţelor şi intereselor lor. Activitatea CNE este coordonată de către responsabilul activităţii CNE 
din cadrul Ministerului și un specialist din cadrul Centrului Republican pentru Copii şi Tineret ARTICO.

 Beneficiile pentru școală:

□ elevi mai fericiţi;

□ comunicare mai bună între profesori și elevi și o mai bună coeziune a comunităţii școlare;

□ politicile școlare au mai multe șanse de reușită acolo unde sunt clar înţelese și acceptate de toţi actorii din 
cadrul comunităţii școlare;

□ îmbunătăţirea predării;

□ îmbunătăţirea comportamentului elevilor; 

□ îmbunătăţirea mediului școlar.

Avantajele pentru comunitate:

□ mai puţin comportament anti-social/infracţiuni;

□ tineri capabili de a se familiariza cu problemele locale și globale și cu un sentiment mai mare de 
responsabilitate;

□ îmbunătăţiri în cadrul comunităţii locale, inclusiv datorită proiectelor implementate de către elevi;

□ îmbunătăţirea relaţiilor cu părinţii și cu comunitatea în general. [Hood Fiona. Participarea elevilor. Circulara 
nr. 2014/14. Departamentul Educaţiei, Ministerul Educaţiei, Marea Britanie]
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Consiliul Naţional al Elevilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic (CNEIP)

 ceste o structură reprezentativă şi consultativă a elevilor, care asigură dreptul elevilor la opinie şi libera 
exprimare. Este un mijloc prin care elevii din învăţământul secundar profesional și mediu de specialitate oferă 
reacţie inversă Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării despre felul în care instituţia de învăţământ, răspunde 
nevoilor şi intereselor lor. Activitatea CNEIP este coordonată de către responsabilul pe activitatea CNE din cadrul 
Ministerului și un specialist din cadrul Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului.

Grup de iniţiativă a elevilor

creat la nivel de şcoală cu scopul de a promova o idee de interes comun. Activitatea acestui grup este de scurtă 
durată şi depinde de abilităţile liderilor implicaţi.

Există și alte forme de participare a elevilor de diferit nivel:

□ Alegerea orelor opţionale;

□ Alegerea activităţilor extrașcolare;

□ Organizarea activităţilor extrașcolare;

□ Participarea la evaluarea profesorilor;

□ Crearea și gestionarea unei pagini web a instituţiei;

□ Efectuarea de sondaje/chestionare printre elevi;

□ Editarea unui buletin informativ periodic;

□ Iniţierea unor ședinţe pentru a asculta opiniile elevilor cu privire la problemele specifice ale dezvoltării 
școlare;

□ Participarea la alegerile consiliului școlar sau a președintelui;

□ Participarea la Consiliul Profesoral;

□ Identificarea priorităţilor viitoare pentru planul de dezvoltare școlară;

□ Iniţierea unor activităţi de mentorat sau buddying pentru colegii mai mici;

□ Organizarea campaniilor de fundraising.
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CONSILIUL ELEVILOR
Ce este Consiliul Elevilor?

De ce sa avem Consiliul a Elevilor?
□ Consiliul Elevilor este o structură importantă în realizarea educaţiei pentru cetăţenie democratică, astfel elevii învaţă 

să aibă un rol activ și să contribuie la prosperitatea școlii, comunităţii și a societăţii. Elevul nu mai este poziţionat ca 
un consumator simplu al procesului educaţional și serviciilor școlii, dar un actor activ care se implică și contribuie 
alături de adulţi. 

□ Consiliul Elevilor asigură participarea autentică a copiilor și a adolescenţilor, unde adulţii respectă opinia și dorinţa 
elevilor, dar elevii au libertatea de a contribui la deciziile care îi privesc. 

□ Consiliul Elevilor este structura care asigură dialogul deschis și constructiv între administraţia școlii și elevii acesteia și 
contribuie la  atmosfera de respect, cooperare și implicare pentru binele comun. 

□ Datorită acestei structuri copiii și adolescenţii pot învăţa și dobândi competenţe pentru viaţă, având posibilităţi unice 
de a lua decizii comune, de a lucra în echipă, de a gestiona un buget, de a organiza acţiuni de fundraising (colectare de 
fonduri), de a implementa proiecte pentru elevi, de a realiza acţiuni de consultare a opiniei, de a formula propuneri și 
de a le înainta. 

□ Consiliul Elevilor este platforma pentru incluziunea și implicarea tuturor elevilor, care pledează pentru drepturile 
acestora și respectă diferenţele. Prin Consiliul Elevilor, copiii au capacitaţi să ia decizii responsabile și acest fapt 
contribuie enorm la formarea elevilor ca cetăţeni activi, cu spirit de iniţiativă și abilitatea de rezolvare a problemelor 
pe cale non-violentă.

Cum creăm Consiliul Elevilor?
Pentru a fi constituit Consiliul Elevilor (CE) și pentru buna lui funcţionare, este necesar să fie elaborat și aprobat 
Regulamentul CE. Este important ca elevii să participe la elaborarea și actualizarea acestuia și să îl aprobe prin votul 
majorităţii membrilor CE. Toţi membrii consiliului dispun de o copie a Regulamentului, subsemnează că au luat cunoștinţă 
de prevederile acestuia şi se obligă să le respecte. Regulamentul este accesibil şi public pentru toţi elevii.

Regulamentul CE diferă de la o instituţie la alta, reieșind din specificul fiecăreia, dar din acesta trebuie să le fie clar 
membrilor care este modalitatea de organizare și funcţionare a Consiliului. 

Regulamentul CE poate avea următoarea structură:

I. Dispoziţii generale

■ Misiunea și obiectivele (pentru ce există Consiliul Elevilor în această instituţie?)
■ Atribuţiile (ce face CE în această instituţie?)

II.Organizarea și funcţionarea Consiliului Elevilor 

■ Componenţa CE (cine poate deveni membru al CE, câţi elevi și din care clase?);
■ Modalitatea de alegere a membrilor CE (cine organizează alegerile, cum elevii își înaintează candidatura, cine, cum și 

când îi alege, durata mandatului?);
■ Funcţiile de conducere (care sunt funcţiile în acest CE: președinte, 1-2 vicepreședinte, secretar, trezorier (responsabil de 

bunuri și fonduri etc.), și care sunt atribuţiile și responsabilităţile acestora?);
■ Modalitatea de alegere a președintelui și a altor membri  (cine organizează alegerile, cum elevii își înaintează 

□ Consiliul Elevilor (CE) este o structură reprezentativă a elevilor din instituția de învățământ 
preuniversitar, implicată în identi�carea și soluționarea problemelor care îi privesc pe școlari, în 
parteneriat cu echipa managerială (administrația), cadrele didactice și părinții, în bene�ciul elevilor 
și al comunității școlare.

□ Consiliul Elevilor reprezintă vocea tuturor elevilor dintr-o instituție preuniversitară.
□ Consiliul Elevilor participă în procesele în care se iau decizii care îi privesc pe ei și reprezintă 

interesele și dorințele elevilor.
□ Consiliul Elevilor informează, consultă și implică toți elevii în procesul decizional și viața școlii.
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O LISTĂ ORIENTATIVĂ DIN CARE AŢI PUTEA 
ALEGE ȘI REFORMULA UNELE ATRIBUŢII:

□ Prezintă opiniile elevilor echipei 
manageriale;

□ Formulează propuneri referitor la 
programul de activitate a instituţiei;

□ Participă la evaluarea instituţiei;

□ Formulează propuneri referitor la organizarea și 
desfășurarea procesului educaţional;

□ Promovează buna comunicare în cadrul şcolii;

□ Acordă asistenţă pentru adaptarea elevilor la 
trecerea la o altă treaptă de şcolaritate;

□ Asigură implicarea activă în propunerea, 
elaborarea și implementarea unor programe, 
proiecte, acţiuni, evenimente pentru elevi;

□ Planifică şi coordonează desfăşurarea 
activităţilor extracurriculare de comun acord cu 
administraţia instituţiei;

□ Organizează grupuri de ajutor reciproc și acţiuni 
de binefacere; 

□ Efectuează sondaje tematice în rândul elevilor și 
aduce la cunoștinţă rezultatele lor; 

□ Organizează evenimente de colectare a 
fondurilor;

□ Deleagă reprezentanţi la şedinţele Consiliului de 
Administraţie;

□ Deleagă reprezentanţi în Consiliul Raional al 
Elevilor;

□ Stabilesc legături de parteneriat cu Consiliile 
Elevilor din alte instituţii de învăţământ;

□ Asigură legăturile CE cu alte organizaţii.

candidatura pentru fiecare funcţie, cine și cum alege 
președintele și alte funcţii, durata mandatului pentru 
fiecare funcţie?);

■ Structura CE (care sunt departamentele și funcţiile acestora, 
cum elevii aderă la departamente, cine sunt voluntarii și 
cum se recrutează aceștia, cum se creează alte comisii și 
grupuri?);

■ Organizarea activităţii (numărul ședinţelor ordinare, cine, 
când și cum elaborează planul anual, care este procedura 
de convocare a ședinţelor extraordinare, cum se iau 
deciziile, cine și cum asigură întocmirea și evidenţa 
proceselor verbale, modalitatea de raportare a activităţii);

■ Modalităţile de utilizare şi control a fondurilor şi a 
resurselor (descrierea bunurilor, a resurselor și a bugetului 
de care dispune CE și modalitatea de utilizare a acestora).

III. Drepturile și responsabilităţile membrilor CE

IV. Dispoziţii finale
■ Pierderea calităţii de membru (procedura de depunere a 

demisiei sau încetarea calităţii de membru);
■ Procedura de demisie a președintelui sau altor funţii (cine, 

când și cum poate solicita demisia sau cum o pot face 
înșiși desemnaţii);

■ Dizolvarea CE (care sunt condiţiile și procedura de 
dizolvare a consiliului, de exemplu imposibilitatea 
organizării ședinţelor timp de 2 luni, sau reatragerea a X 
membri );

■ Condiţiile de modificare a Regulamentului CE.

Cine face parte din 
Consiliul Elevilor?
Anual va fi aleasă componenţa Consiliului, respectând 
prevederile Regulamentului CE privind  numărul membrilor, 
clasele care deleagă și procedura de alegere. Propunem 
următorii pași pentru organizarea alegerilor:

1.     Pentru a asigura implicarea tuturor elevilor în cel mai 
conștiincios și incluziv mod, se recomandă organizarea 
campaniei de informare a elevilor despre rolul CE, atribuţiile și 
responsabilităţile membrilor lui. Este necesară informarea 
despre procedura de a deveni membru pentru a asigura dreptul 
tuturor elevilor de a face parte din structurile de autoguvernare 
a lor, fără nici o discriminare.

2.     Participarea elevilor trebuie să fie benevolă, aceștia nu pot 
fi nominalizaţi de către colegi sau profesori. Elevul care vrea să 
devină membru CE urmează să își înainteze candidatura prin 
depunerea cererii (recomandat) și prezentarea acordului 
părinţilor. În funcţie de tipul alegerilor este stabilită perioada 
de înregistrare a candidaţilor. 

3.     Organizarea campaniei electorale, în care elevii sunt 
informaţi despre candidaţi şi programele acestora, dar și despre 
modalitatea de alegere a membrilor. Toţi elevii care urmează să 
aleagă trebuie să fie informaţi.

4.     Elevii decid componenţa CE, prin alegerea colegilor care 
urmează să îi reprezinte în CE prin una dintre următoarele 
modalităţi:
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Vot secret în clasă

Numele candidaţilor se înscriu pe 
tablă sau când sunt mulţi candidaţi, 
pot fi tipărite buletinele de vot, în 
care vor fi incluși toţi candidaţii. 
Elevii din clasă aleg reprezentantul 
sau reprezentanţii (nr. conform 
Regulamentului CE) prin vot secret 
(adică scriu numele pe bileţel sau 
bifează în buletinul de vot și îl 
aruncă într-o cutie). Alegerile pot fi 
organizate de către diriginte sau 
coordonatorul CE. Fiecare elev are 
dreptul la un vot (are un singur 
bileţel și scrie doar un nume sau 
bifează un singur candidat). 
Alegerea se consideră validă dacă 
cel puţin 2/3 din elevii clasei sunt 
prezenţi la alegeri.

Profesorul împreună cu 1-2 elevi 
care nu au candidat numără 
voturile. Ei vor citi fiecare bileţel 
sau buletin pe rând și îl vor arăta 
clasei.

Rezultatele alegerilor se notează în 
procesul verbal.

Vot secret în școală

Reprezentanţii pentru funcţiile de 
conducere din CE sunt aleși de către 
elevii din toată școală.

Membrii CE sunt aleși de către elevii din 
toată școală. Este recomandat în cazul în 
care doar elevii din clasele liceale pot 
deveni membri CE. 

Alegerile sunt organizate de către o 
comisie creată din 3 profesori, delegaţi 
de Consiliul Profesoral sau administraţia 
instituţiei și câte un elev din fiecare 
clasă. Numele candidaţilor sunt tipărite 
pe buletinele de vot. Toţi elevii primesc 
un singur buletin de vot și bifează un 
singur candidat, apoi aruncă buletinul în 
urna de vot (poate fi o cutie 
netransparentă). Comisia adună 
buletinele, le grupează în funcţie de 
persoana votată, numără voturile pentru 
fiecare candidat și întocmește procesul 
verbal. Elevii care au acumulat cele mai 
multe voturi  (numărul conform 
Regulamentului CE) devin membri ai CE. 
În cazul acestui tip de alegeri puteţi oferi 
funcţiile de conducere persoanelor cu 
cele mai multe voturi (președinte și 
vicepreședinte) sau să decideţi alt tip de 
alegeri pentru etapa 5.

Alegerea „Partidelor”

Elevii din toată școala aleg o 
echipă de elevi care vor deveni 
membri ai CE. 

La începutul anului școlar se 
formează cel puţin două echipe, 
care urmează să candideze. În 
echipă se stabilesc de la bun 
început cine și ce funcţii va 
ocupa. Alegerile sunt organizate 
de către o comisie creată din 3 
profesori, delegaţi de Consiliul 
Profesoral sau administraţia 
instituţiei și câte un elev din 
fiecare clasă. Comisia 
înregistrează echipele 
concurente. Denumirile echipelor 
înregistrate sunt tipărite pe 
buletinele de vot. Toţi elevii 
bifează o singură echipă și 
aruncă buletinul în urna de vot. 
Comisia numără voturile și 
întocmește procesul verbal. În 
cazul acestui tip de alegeri nu 
este necesară etapa 5

5.              După ce s-au ales membrii CE, urmează alegerea funcţiilor stabilite în Regulament. Candidaţii au șansa 
să își prezinte calităţile de lider, experienţa de organizare, planul de activitate a CE, planul pentru a soluţiona o 
problemă a elevilor, etc. Pentru a alege conducerea CE (președinte și vicepreședinte), poate fi folosită una din 
următoarele modalităţi:
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Vot secret în CE

Elevii din CE aleg reprezentantul 
sau reprezentanţii pentru funcţiile 
de conducere (conform 
Regulamentului CE) prin vot secret 
(adică scriu pe bileţel și îl aruncă 
într-o cutie). Alegerile pot fi 
organizate de către membri și/sau 
coordonatorul CE. Fiecare elev are 
dreptul la un vot în fiecare rundă 
(are un singur bileţel și scrie doar 
un nume). Alegerea se consideră 
validă dacă cel puţin 2/3 din 
membrii CE sunt prezenţi la 
alegeri. Câștigător pentru fiecare 
funcţie este persoana cu cele mai 
multe voturi. Profesorul împreună 
cu 1-2 elevi care nu au candidat 
numără voturile. Ei vor citi fiecare 
bileţel pe rând și îl vor arăta clasei.

Rezultatele alegerilor se notează 
în procesul verbal.

Vot secret în școală

Reprezentanţii pentru funcţiile de 
conducere din CE sunt aleși de către 
elevii din toată școală.

Alegerile sunt organizate de către o 
comisie creată din 3 profesori, delegaţi 
de Consiliul Profesoral sau administraţia 
instituţiei și câte un elev din fiecare clasă 
sau paralelă de clase. Numele 
candidaţilor este tipărit pe buletinele de 
vot. Toţi elevii primesc un singur buletin 
de vot și bifează un singur candidat, apoi 
aruncă buletinul în urna de vot (poate fi 
o cutie netransparentă). Comisia adună 
buletinele, le grupează în funcţie de 
persoana votată, numără voturile pentru 
fiecare candidat și întocmește procesul 
verbal.

Alegerea echipei de conducere

Membrii CE aleg biroul executiv. 

Membrii CE formează  cel puţin 2 
echipe mici (nr. persoanelor conform 
funcţiilor), în care decid cine și ce 
funcţie va ocupa. Alegerile sunt 
organizate de către o comisie creată 
din coordonatorul CE și 3 elevi care 
nu fac parte din CE. 

Comisia înregistrează echipele 
concurente. Denumirile echipelor 
înregistrate sunt tipărite pe 
buletinele de vot. Toţi membrii CE 
bifează o singură echipă și aruncă 
buletinul în urna de vot. Comisia 
numără voturile și întocmește 
procesul verbal. Echipa care adună 
cele mai multe voturi va fi în fruntea 
CE în acest an. Rezultatele alegerilor 
se notează în procesul verbal.

Activitatea și Planul Consiliului 
Elevilor
Este recomandat ca CE să dispună de spaţiu fizic destinat activităţii 
consiliului și care asigură un confort psiho-emoţional al discuţiilor. 
Ședinţele ordinare vor avea loc conform Regulamentului CE (poate fi 
1-2 ori pe lună), care stabilește și modalitatea de convocare a 
ședinţelor extraordinare (spre ex. la decizia președintelui și/sau a 2/3 
din membrii CE). Discuţiile și deciziile din cadrul ședinţelor vor fi 
documentate prin întocmirea proceselor verbale, acestea vor servi 
dovadă scriptică a tuturor hotărârilor luate în comun. Pentru ca ședinţa 
să fie considerată valabilă, este necesară întrunirea cvorumului, adică 
numărului minim de membri, conform Regulamentului (2/3, jumătate 
+1). Procesele verbale vor avea un număr de ordine și se vor păstra în 
mapa CE.

Activitatea CE va fi planificată la început de mandat (împuternicirea 
pentru o perioadă stabilită). Planificarea este importantă pentru a 
reduce timpul și efortul pe parcursul anului, dar și pentru a realiza 
obiective complexe care necesită mai multe acţiuni.

Planul trebuie să reiasă din atribuţiile stipulate în Regulamentul CE. 
Pentru a întocmi planul urmează să consultaţi opinia elevilor din toată 
școala pentru a vă asigura că acţionaţi în interesul lor. Totodată, puteţi 
consulta sau cere ajutor coordonatorului CE, dar decizia vă aparţine.

Este important ca planul CE să nu conţină doar acţiuni de organizare a 
activităţilor culturale, sportive și extrașcolare. Consiliul Elevilor poate 
contribui la organizarea acestor activităţi prin consultarea opiniei 
elevilor, mobilizarea lor, recrutarea unui grup de voluntari care vor ajuta 
în organizarea activităţii și se vor implica, dar activitatea CE nu trebuie 
să se rezume doar la acest tip de acţiuni. Astfel, puteţi elabora un plan, care reiese din obiectivele și atribuţiile stipulate în 
Regulamentul CE. (Vezi Anexa1)

Cvorum este numărul de 
membri necesar, conform 
regulamentului, pentru ca o 
adunare să fie valabil  
constituita sau sa poata lua o 
hotărâre valabilă.
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Astfel, planul va ajuta elevii să vadă „tot tabloul” și să înţeleagă dacă s-au concentrat pe toate obiectivele CE în 
egală măsură, dacă au identificat pași  pentru a rezolva o problemă complexă, dacă au distribuit sarcinile uniform 
între membri și au înţeles unde au nevoie să ceară ajutorul coordonatorului sau a altor profesori.

Atunci când elevii au decis direcţiile de activitate și acţiunile principale, urmează să le supună votului, pentru a 
se asigura că decizia este comună și atunci planul va deveni și responsabilitatea comună. Este importantă 
susţinerea și ajutorul reciproc. 

Bugetul CE
Bugetul CE poate fi constituit din diferite surse, în funcţie de prevederile Regulamentului CE. Instituţia poate 
decide să aloce o sumă pentru a fi gestionată de către membrii CE sau să finanţeze total sau parţial activităţi din 
planul înaintat de Consiliul Elevilor. Pentru asta membrii pot prezenta propunerea la ședinţa CA în care se va 
decide repartizarea bugetului.

Membrii CE pot scrie și aplica proiecte pentru a fi finanţate în cadrul Programelor de granturi, fie din numele 
Instituţiei (cu ajutorul coordonatorului), fie din numele CE, în cazul în care este acceptată aplicaţia de la un grup 
de iniţiativă.

CE poate organiza acţiuni pentru colectare de fonduri, în care elevii, profesorii și părinţii pot contribui benevol la 
activitatea consiliului, de exemplu, vizionare de film, jocuri de masă, târg caritabil etc. Pentru ca activitatea să fie 
transparentă, se va întocmi proces verbal în care se va menţiona suma colectată.

Unele activităţi pot fi finanţate prin parteneriat de către Consiliul Părinţilor, agenţi privaţi sau ONG-uri, care au 
aceleași scopuri și interes în realizarea acţiunilor propuse.

Deciziile pentru repartizarea bugetului vor fi luate în cadrul ședinţelor și menţionate în procesele verbale.

Raportul de activitate al 
Consiliului Elevilor
Evaluarea activităţii este o etapă importantă pentru o structură puternică a CE. Astfel, este recomandat ca echipa 
responsabilă de activitate/acţiune să realizeze o analiză la finalizarea acesteia pentru a vedea ce a fost bine și ce 
nu a mers, dar și pentru a înţelege dacă rezultatul obţinut este cel preconizat și dacă s-a atins obiectivul CE. 
Această analiză poate avea forma unei discuţii, dar este util ca punctele principale să fie documentate într-un 
proces verbal. Astfel, membrii din mandatele viitoare vor avea acces la această informaţie.

La finalul mandatului este binevenită elaborarea unui raport și prezentarea lui publică. În acest fel elevii care au 
ales reprezentanţii intereselor sale în CE vor putea să realizeze contribuţia CE pentru reprezentarea opiniei 
elevilor și promovarea respectării drepturilor elevilor și astfel să decidă realegerea sau nu a colegilor. 

Totodată, raportul final va ajuta membrii CE să conștientizeze cât de mult au atins obiectivele propuse și câte 
dintre cele planificate s-au realizat. Raportul este important pentru a asigura succesul acţiunilor în viitoarele 
mandate, dar și pentru a demonstra la necesitate rezultatele și succesele CE. (Vezi Anexa 2)
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PARTICIPAREA ELEVILOR ÎN 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Consiliul de administraţie (CA) al instituţiei  de învăţământ este format din: director, un director adjunct, un 
reprezentant delegat de administraţia publică din unitatea administrativ-teritorială de nivelul întâi în care se 
află instituţia, trei reprezentanţi ai părinţilor, delegaţi de adunarea generală a părinţilor, doi reprezentanţi ai 
cadrelor didactice, delegaţi de consiliul profesoral, şi un reprezentant al elevilor, delegat de Consiliul Elevilor din 
instituţie. Astfel, elevii prin reprezentantul delegat pot participa în cele mai importante decizii la nivelul 
instituţiei. 

Consiliul de administraţie (CA) al instituţiei este organ de conducere și are rol de decizie. Directorul se supune 
deciziilor acestui Consiliu. Competenţele CA pot fi următoarele:

■ aprobă planul de dezvoltare al instituţiei (planul strategic, adică cum se va dezvolta instituţia în următorii 5 ani);
■ aprobă regulamentul intern al școlii elaborat de director, în care sunt înscrise drepturile și obligaţiile reciproce ale 

instituţiei de învăţământ, ale cadrelor didactice, ale elevilor și părinţilor (în regulament sunt prevăzute obligaţiile și 
responsabilităţile elevilor și sancţiunile pentru nerespectarea lor); 

■ participă la elaborarea proiectului bugetului, asigurând transparenţa procesului, inclusiv prin organizarea de audieri 
publice, și avizează bugetul instituţiei de învăţământ și rectificările la acesta (instituţia decide dacă alocă surse pentru 
susţinerea activităţii CE și activităţile pentru care va fi alocat buget);

■ stabilește, în urma consultării cu elevii și părinţii, pe baza resurselor disponibile și a propunerilor consiliului profesoral, 
planul cadru de învăţământ a scolii, care include pachete disciplinare opţionale în conformitate cu prevederile legii 
(decide orele opţionale care vor fi propuse elevilor spre alegere);

■ aprobă orarul instituţiei  și măsuri de optimizare a procesului didactic; 
■ participă la evaluarea directorului instituţiei de învăţământ; 
■ propune directorului instituirea comisiilor de cercetare disciplinare pentru personalul didactic și personalul de 

conducere.

Pentru a asigura participarea autentică, elevul delegat urmează să fie informat despre subiectele ce vor fi 
abordate în ședinţele CA în timp util, astfel încât acesta să reușească să consulte opinia colegilor. Adulţii urmează 
să explice pe înţelesul copiilor problema abordată sau decizia care urmează a fi luată. Elevului i se va pune la 
dispoziţie toate materialele și documentele necesare pentru informarea acestuia. Doar în acest caz, elevul va 
putea participa în procesul decizional. 

Totodată, elevul poate propune un subiect, care ţine de competenţa CA, pentru a fi inclus în agenda ședinţei, el 
poate veni cu propuneri, ca rezultat al consultării opiniei elevilor din instituţie. Elevul delegat urmează să 
informeze colegii despre deciziile luate în cadrul ședinţelor CA.
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PARTICIPAREA ÎN CONSILIUL 
NAȚIONAL AL ELEVILOR
Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) este structura reprezentativă și consultativă a elevilor, care asigură copiilor și 
adolescenţilor dreptul la opinie și libera exprimare la nivel naţional, și anume:
 
■ colectează, generalizează, formulează şi propune autorităţilor viziunile şi aşteptările elevilor vizavi de asigurarea 

accesului la învăţământul formal şi non-formal, calitatea mediului educaţional, politicile educaţionale, participarea în 
procesul decizional etc. prin:

□ prezentarea conducerii, colaboratorilor şi experţilor din domeniul educaţiei opiniilor elevilor privind problemele, 
preocupările şi doleanţele lor cu referire la toate aspectele vieţii şcolare, precum şi din alte domenii de interes;

□ formularea de recomandări autorităţilor cu privire la organizarea procesului educaţional, inclusiv planul-cadru, 
curriculumul şcolar, programul de activitate al şcolii, organizarea activităţilor extracurriculare etc.;

□ expunerea punctului de vedere asupra proiectelor de legi şi actelor normative în domeniul educaţiei;

■ oferă suport Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării în monitorizarea respectării dreptului copiilor la educaţie la 
nivel instituţional şi raional/municipal;

■ organizează activităţi axate pe identificarea trebuinţelor, problemelor şi intereselor elevilor pe care îi reprezintă.

Din CNE fac parte 38 de membri (câte un membru din fiecare raion și municipiu și 2 membri din mun. Chișinău), 
care sunt aleși anual în luna iunie, de către comisia creată conform Regulamentului de constituire și funcţionare 
a Consiliului Naţional al Elevilor de pe lângă Ministerul Educaţiei. Pentru a depune dosarul elevul trebuie să fie 
delegat de către consiliul elevilor din școală și să demonstreze interes sporit pentru acţiunile care fac vocea 
elevilor auzită.

Membrii CNE se întâlnesc în 4 ateliere de lucru pe parcursul unui mandat, în care au parte de instruire, întâlniri 
cu funcţionari și experţi din domeniul educaţiei sau alt domeniu relevant pentru elevi. În perioada dintre ateliere 
membrii asigură consultarea opiniei elevilor la subiectele stabilite de comun acord și elaborează recomandări 
autorităţilor. Rapoartele elaborate de către elevi sunt făcute publice și prezentate pe site-ul ministerului.
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Realizarea unui sondaj pentru 
identificarea opiniei elevilor cu 
privire la …

Instalarea boxei pentru sugestii

□ Informarea elevilor despre locul 
amplasării boxei și anonimatul 
notiţelor
□ Verificarea săptămânală a 
propunerilor
□ Informarea elevilor despre 
deciziile luate cu privire la 
propunerile care au fost 
recepţionate

Acţiunea Perioada Responsabil Resurse/materiale

Săpt. 42/ 
octombrie

VVVV

Consultarea opiniei elevilor

Calculator

Elaborarea propunerilor în baza 
chestionarului ______ și 
prezentarea propunerilor 
administraţiei școlii

Săpt. 45
noiembrie

wwww

Participarea în procesul de luare a deciziilor

Calculator

Organizarea activităţilor de 
mentorat pentru elevii clasei a V

Clubul de discuţii a strategiilor în 
jocurile PC

săptămânal

săptămânal

xxx

dddd

Activităţi și proiecte pentru elevi

Sală

Sală, proiector, 
laptop

Organizarea unei instruiri pentru 
membrii CE cu reprezentanţi de la 
Centru de Tineret pe scriere de 
proiecte

Săpt. 4

ianuarie

uuuuuu

Dezvoltarea CE

-

Înnoirea panoului CE cu Planul 
activităţilor, lista membrilor…

Programarea postărilor pe contul 
Instagram cu pozele noilor membri

Săpt. 43
octombrie

Săpt. 43
octombrie

rrrrrr

pppp

Promovarea și transparenţa

Foi, imprimantă, 
lipici

Calculator cu 
internet

Vizita la LT _____ pentru schimb de 
experienţă cu CE

Săpt. 50

Decembrie

oooo

Cooperare și parteneriate

Transport 

ANEXA 1
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Realizarea unui sondaj pentru 
identificarea opiniei elevilor cu 
privire la ...

Instalarea boxei pentru sugestii

Acţiunea Rezultatul (măsurabil) Impactul

Au răspuns 325 de elevi

Au fost primite 64 de sugestii

Rezultatele sondajelor au stat la 
baza propunerilor __________
________________

7 sugestii au fost implementate

Organizarea activităţilor de 
mentorat pentru elevii clasei a V-a

Clubul de discuţii a strategiilor în 
jocurile PC

Au fost realizate 70 de activităţi de 
mentorat cu 7 elevi din clasa V-a

Beneficiari – 46
Ședinţe - 4

5 elevi au rezultate foarte bune la 
disciplinele școlare

Participanţii s-au împrietenit și 
socializează mai mult, se implică 
în alte activităţi

Actualizarea panoului CE cu Planul 
activităţilor, lista membrilor..

Programarea postărilor pe contul 
Instagram cu pozele noilor membri

Actualizarea a fost făcută lunar

7 postări 

Elevii din instituţie au fost 
informaţi despre activitatea CE

200 de urmăritori noi

Organizarea unei instruiri pentru 
membrii CE cu reprezentanţi de la 
Centru de Tineret pe scriere de 
proiecte

Beneficiari - 16 A fost scris și câștigat proiectul 
______ la Programul de 
mini-granturi ________

Vizita la LT _____ pentru schimb de 
experienţă cu CE

Beneficiari - 14 Implementarea proiectului _______ 
împreună cu CE _____

Elaborarea propunerilor în baza 
chestionarului ______ și prezentarea 
propunerilor administraţiei școlii

A fost elaborată propunerea de 
_____ pentru a rezolva ______

Administraţia școlii a acceptat 
parţial și a realizat_________

Dezvoltarea CE

Activităţi și proiecte pentru elevi

Consultarea opiniei elevilor

Consultarea opiniei elevilor

Promovarea și transparenţa

Dezvoltarea CE
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