
despre cum sunt încălcate Drepturile Copilului
în comunităţile dezavantajate

a�văruri



Peste 4 din 10 elevi nu au fost 
consultaţi anul trecut nici măcar o 
dată de către profesori referitor la 
predarea și evaluarea din clasă.

O treime dintre copii petrec peste 
3 ore pentru teme în afara programului 
școlar, uneori alocând chiar și peste 4 
ore cu lecţiile pentru acasă.

Jumătate dintre tinerii 
respondenţi spun că ei sau 
colegii lor au fost daţi afară din 
clasă de către profesori.

43% 35%

Doar 6 din 10 copii spun că nu primesc 
note mici drept pedeapsă.  Profesorii recurg 
cel mai des la această practică dacă elevul 
și-a deranjat colegii vorbind neîntrebat.

O treime dintre copii  spun că, în clasa lor, 
profesorii discriminează elevii, în baza 
capacităţii intelectuale, aspectului �zic, religiei, 
îmbrăcăminţii sau dizabilităţii.

59% 32%

52%



Aproape jumătate dintre copii spun că, 
în clasa lor, colegii sunt cei care discriminează 
în baza capacităţii intelectuale, aspectului 
�zic, religiei, îmbrăcăminţii sau dizabilităţii.

Mai mult de două treimi dintre 
copii spun că profesorii le cer să aducă 
bani de acasă pentru culegeri și alte 
caiete speciale cu exerciţii de lucru. 

Jumătate dintre 
copii spun că li se cer 
bani și pentru fondul 
clasei. 

45% 70%

Aproape 1 din 2 copii nu se simte liber 
să-și exprime opiniile în faţa profesorilor.

1 din 5 copii nu se simte liber
să-și exprime opiniile în faţa părinţilor.

47% 18%

51%



În ce măsură copiii au fost consultaţi, anul trecut, 
de către profesori, în legătură cu predarea și 
evaluarea de la clasă:

Timpul alocat de copii zilnic pentru teme
și alte activităţi de învăţare (în afara programului de 
școală):

30%
între 2-3 ore 20,5%

între 3 și 4 ore

14,5%
mai mult de 4 ore

9,5%
mai puţin de o oră

25%
între 1 și 2 ore 

43%
deloc

28%
o singură dată

5%
în �ecare lună

21%
de 2-3 ori pe semestru

3%
în �ecare săptămână

e�v

Profesorii ar trebui să predea în așa fel încât să 
înţelegem. Să explice �ecare termen, nu doar să 
scrie lecţia pe tablă sau să o dicteze și să se 
aștepte de la noi să înţelegem.



În ce măsură copiii respondenţi sau colegii lor au fost 
daţi afară de la ore de către profesori:

În ce situaţii copiii primesc note mici drept 
pedeapsă:

41%

11% spun că au fost chiar ei daţi afară

spun că au fost daţi afară colegii lor de clasă

47% spun că nu li s-a întâmplat nici lor, nici colegilor 

20%

27% dacă îi deranjează pe colegi, vorbind neîntrebaţi

dacă nu-și aduc la școală toate rechizitele cerute de profesor

 7% dacă au întârziat la oră

59% spun că nu au primit note mici ca pedeapsă

36,5%
Înălţimea sau
greutatea corpului 

19%
Capacitate intelectuală 

7%
Dizabilitate

6%
Religie

27%
Îmbrăcăminte

Copiii din clasa mea
discriminează
în funcţie de:

e�v

Într-o zi de vineri, doamna profesoară nu a venit la ore pentru că a fost plecată într-o excursie la munte. Niște colege din clasă au făcut gălăgie, s-au plimbat pe holuri și prin curte. Toţi cei care am venit în ziua aceea la liceu am primit nota 3.



8%
În foarte mare

măsură 

40%
În mică măsură 

13%
Nu se simt deloc liberi 

39%
În mare măsură 

Cât de liber se simt copiii să-și exprime opiniile în faţa profesorilor:

46%
În foarte mare măsură 

14%
În mică măsură Nu se simt

deloc liberi

35%
În mare măsură 

Cât de liber se simt copiii să-și exprime opiniile în faţa părinţilor:

4%

20%
În foarte mare măsură 

27%
În mică măsură Nu se simt

deloc încurajaţi 

45%
În mare măsură 

În ce măsură copiii se simt încurajaţi de adulţi să producă
o schimbare în bine în comunitatea lor:

8%
e�v

Le mulţumesc din su�et profesorilor 
pentru efortul depus, că ne învaţă 
și că ne susţin. Sunt niște oameni 
minunaţi, care ne ajută
să ne croim un drum în viaţă
și să învăţăm lucruri noi.

Un drept care mi-a fost respectat a fost 
dreptul la opinie. Profesorii de la clasa 
mea au ţinut cont de opinia noastră cu 
privire la locul unde am vrut sa mergem 
in excursie sau la activităţile extra școlare 
pe care le desfășurăm împreună. e�v



Copiii spun că profesorii le cer să aducă bani de acasă 
pentru:

Câţi dintre copii au la școală su�ciente materiale 
igienico-sanitare precum dezinfectant sau săpun:

69%
culegeri și alte caiete speciale
cu exerciţii de lucru 

51%
Fondul clasei pentru cele
necesare în clasă 

18%
Nu li s-au cerut niciodată bani 

48%
spun că au su�ciente

35%
spun că nu au su�ciente

17%
au preferat să nu răspundă

Eșantion: 629 de elevi
liceu gimnaziu

38,5%61,5%

din mediul rural din mediul urban

33,2%66,8%



e�v

Mă nemulţumește că nu avem o școală dotată cu laboratoare, modul 

învechit de predare al anumitor profesori, lipsa orelor de Educaţie Sexuală, 

lipsa orelor în care să învăţăm cum ne putem gestiona emoţiile, lipsa 

activităţilor care presupun interacţiunea cu celelalte clase, lipsa unui psiholog 

în școală, lipsa unui cabinet medical în școală și lipsa activităţilor practice.

e�v

Dreptul la joacă ne-a fost respectat atunci când 
primăria din comunitatea mea ne-a renovat parcurile 
și ne-a amenajat un loc de joacă și un teren de sport 
unde să ne putem petrece timpul liber în siguranţă.

e�v

Dreptul la sănătate mi-a fost respectat atunci când 

am avut acces la doctorul de familie, doctorii din 

spital, atunci când am avut probleme. Mereu am avut 

acces la medicamente, prescripţii si tot felul de 

medicamente, iar în școala mea avem un cabinet 

medical care ne oferă sprijin pe tot timpul școlii.

e�v

Mă simt dezamăgit de multe dintre 
cadrele didactice, unele nu dispun de 
dorinţa de-a pregăti elevii, dar și de 
același sistem de învăţământ care nu 
vine cu nicio schimbare utilă.


