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Cuvânt introductiv
Consiliul Județean al Elevilor Sibiu este unica structură de reprezentare a elevilor la nivel
județean. Interesele elevilor sibieni ne justifică activitatea, iar an de an, în temeiul articolului 49,
capitolul VIII din Statutul Elevului, ne responsabilizăm să redactăm Raportul privind Implementarea
Statutului Elevului la nivel Județean (RISEJ). Scopul raportului pe care îl citiți este de a monitoriza
gradul de respectare a prevederilor din actul normativ ante-menționat.
Însă ce reprezintă Statutul Elevului? Este un document strategic prin care se creează un
leadership autentic în rândul elevilor, care reflectă implicarea acestora la configurarea unui sistem
educațional modern și performant. Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, elevii trebuie să se
prezinte în fața instituțiilor și organismelor abilitate, utilizând orice modalități legale și legitime, iar
acest document este o ustensilă de valoare pentru a-ți cunoaște drepturile și obligațiile din postura
de elev.
RISEJ are rolul de a evidenția importanța (ne)respectării Statutului Elevului fiindcă nu
semnifică doar niște date statistice într-un sertar, ci ne dorim să reflectăm cu adevărat corpul
educativ prin care elevii sunt pregătiți și încercăm să tragem un semnal de alarmă pentru a
responsabiliza actorii din educație.
Faptul că la 4 ani de la publicarea Statutului Elevului în Monitorul Oficial încă există anumite
discrepanțe în respectarea acestui act normativ este un motiv de neliniște pentru Consiliul Județean
al Elevilor Sibiu. Astfel, vă invităm să citiți raportul în speranța ca acesta să ajungă în forurile
decizionale din domeniul educației, în mâinile partenerilor, dar și a decidenților politici.
Sistemul de învățământ românesc scârțâie, în mod principal, din cauza nerespectării
legislației. Astfel, sperăm ca după ce citiți acest Raport, să puteți fi mai informați în dialogurile pe
care le purtați, iar oricând sesizați o neregulă, echipa CJE Sibiu este la dispoziția voastră. Informația
încă înseamnă putere.
Șerban-Dumitru SUCIU
Președintele Consiliului Județean al Elevilor Sibiu

Context
Statutul Elevului este primul document ce stabilește distinct drepturile și obligațiile tuturor
elevilor înmatriculați în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, particular sau confesional din
România.
În urma numeroaselor negocieri, a presiunilor din partea multor actori din sistemul de
învățământ preuniversitar, a multiplelor amendamente dezbătute și a luptelor constante în care
opinia elevilor era considerată irelevantă, documentul a fost adoptat prin OMENCŞ nr. 4742 din 10
august 2016, fiind publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, la 23 august 2016 și intrând în
vigoare 30 de zile mai târziu, pe 22 septembrie 2016.

Documentul a devenit un pilon pentru dezvoltarea palierului educațional în unitățile de
învățământ preuniversitar, atât la nivel județean, cât și la nivel național, reprezentând o bază pentru
realizarea regulamentelor proprii ale unităților de învățământ care au datoria de a asigura
respectarea prevederilor documentului prin intermediul tuturor organismelor interne și a cadrelor
didactice. Este de menționat că adoptarea Statutului Elevului a fost doar primul pas în asigurarea
drepturilor elevilor în școli, urmând ca organizațiile reprezentante să vegheze asupra respectării
acestora, să evalueze modul de implementare, precum și să reacționeze prin orice mecanism ori de
câte ori acestea sunt încălcate sau omise abuziv de către membri comunității școlare.
Cu toate că au trecut 4 ani de la implementarea acestui act normativ, Statutul Elevului
continuă să fie ignorat de către numeroase unități de învățământ în care se consideră că
regulamentele proprii ale instituției sunt mai presus decât reglementările MEC, refuzându-se
înțelegerea faptului că reglementările ministerului se află deasupra regulamentelor interne ale
unităților de învățământ preuniversitar și, astfel, orice decizie a Consiliilor de Administrație din cadrul
instituțiilor se subordonează ierarhiei și trebuie redactate în conformitate cu dispozițiile obligatorii
date de către MEC, așa cum este și OMENCȘ nr. 4742 din 10.08.2016.

Prezentarea rezultatelor - Elevi
Rezultatele acestui raport au fost întocmite în urma aplicării unui chestionar pe un eșantion
de 1570 de elevi din județul Sibiu. Elevii care au completat acest chestionar provin din toate filierele
de studiu: teoretică, tehnică, vocațională, specială, inclusiv elevi din ciclul gimnazial.
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În ce mediu înveți?

Ai auzit de Statutul Elevului?

• Statutul Elevului, art. 7, lit. k) - „Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul
educațional: dreptul la o evaluare obiectivă și corectă”
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De cele mai multe ori
De câteva ori
Niciodată
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Pe parcursul acestui an școlar,
consideri că ai avut parte de o
evaluare obiectivă și corectă?

Avantajat

Dezavantajat

47.4%

52.6%

Din totalul de 1570 de elevi, doar 20,6%
consideră au avut parte de o evaluare obiectivă
și corectă tot timpul, iar întrebați fiind dacă au fost
avantajați sau dezavantajați atunci când sistemul
de evaluare a fost considerat deficitar, 52,6%
dintre elevi apreciază că au fost avantajați.

Dacă nu, în general, când
evaluarea a fost subiectivă, ai fost
avantajat sau dezavantajat?
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1.9%

98.1%

Ai acces gratuit la baza
materială a școlii tale?

• Statutul Elevului, art. 7, lit. o) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi în sistemul
educațional: dreptul de a avea acces gratuit la
baza materială a unității de invatamant, inclusiv
acces la biblioteci, săli și spații de sport, computere
conectate la internet precum și la alte resurse
necesare realizării activităților și proiectelor
școlare în afara programului școlar, în limitele
resurselor umane și materiale disponibile. Unitățile
de invatamant vor asigura în limita resurselor
disponibile, accesul gratuit la materiale necesare
realizării sarcinilor școlare ale elevilor, în timpul
programului de funcționare.”
• 98,1% au acces la baza materială a școlii, pe
când 1,9% nu beneficiază de acest drept.
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33.4%
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Statutul Elevului, art. 7, lit. c) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi în sistemul
educațional: dreptul de a fi consultați și de a-și
exprima opțiunea pentru disciplinele din
curriculumul la decizia școlii, aflate în oferta
educațională a unității de învățământ, in
concordanță cu nevoile și interesele de
învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu
nevoile
comunității
locale/partenerilor
economici.”
• Doar 66,6% dintre elevi au fost consultați cu
privire la materiile opționale, pe când 33,4% au
răspuns că nu.

Ai fost consultat, în ultimul an,
cu privire la materiile opționale
pe care le studiezi?

Da

Nu

44.1%
55.9%

Faptul că ne aflăm în situația îngrijorătoare în
care o treime din elevii sibieni nu au fost consultați,
în ultimul an, cu privire la materiile opționale pe
care le studiază ar trebui să reprezinte un motiv de
îngrijorare pentru decidenții din domeniul
educației.
Totodată, aproape jumătate dintre respondenți
se declară nesatisfăcuți atăt de aceste materii, cât
și de modul în care sunt predate.

Dacă da, consideri că aceste
materii îți satisfac nevoile și
interesele?

Da, toate manualele
Da, însă doar câteva
Nu, niciunul

•
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•

Statutul Elevului, art. 7, lit. g) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi în sistemul
educațional: dreptul de a beneficia de manuale
școlare gratuite pentru elevii din învățământul
de stat și din învățământul obligatoriu particular
acreditat/ autorizat, atât pentru învățământul în
limba română, cât și pentru cel în limbile
minorităților naționale, conform legii.”
1,3% dintre corespondenți nu au primit niciun
manual gratuit, pe când 14,3% doar câteva, iar
84,4% pe toate.

În acest an școlar, ai primit
manuale gratuite?

Da

Nu

6.1%

93.9%

În școala ta, există posibilitatea
de a beneficia de consiliere
școlară și psihologică în mod
gratuit?

• Statutul Elevului, art. 7, lit. h) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi în sistemul
educațional: dreptul de a beneficia gratuit de
servicii de informare și consiliere școlară,
profesională și psihologică, conexe activității de
învățământ, puse la dispoziție de unitatea de
învățământ preuniversitar, fiindu-le asigurată cel
puțin o oră de consiliere psihopedagogică pe
an.”
• 6,1% dintre răspunsuri reprezentau elevii care
nu beneficiază de consiliere gratuită, iar 93,9%
au această posibilitate.
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• Statutul Elevului, art. 7, lit. l) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi în sistemul
educațional: dreptul de a contesta rezultatele
evaluării lucrărilor scrise.”
• Doar o jumătate (50,8%) dintre corespondenți nu
au contestat niciodată vreun rezultat, pe când
restul de 49,2% au considerat că nu au beneficiat
de o evaluare corectă.

Tu sau colegii tăi ați contestat
rezultatele vreunei lucrări scrise?
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Nu

28.9%

71.1%

Ai observat, în ultimul an, cazuri
în care colegi de-ai tăi să fie
tratați diferit în funcție de rasă,
etnie, etc.?

• Statutul Elevului, art. 7, lit. f) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi în sistemul
educațional: dreptul de a beneficia de tratament
nediscriminatoriu din partea conducerii, a
personalului didactic, nedidactic și din partea
altor elevi din cadrul unității de învățământ.
Unitatea de învățământ preuniversitar se va
asigura că niciun elev nu este supus discriminării
sau hărțuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă,
religie, sex, convingeri, dizabilități, naționalitate,
cetățenie, vărstă, orientare sexuală, stare civilă,
cazier, tip de familie, situație socio-economică,
probleme medicale, capacitate intelectuală, sau
alte criterii cu potențial discriminatoriu.”
• Am aflat că 28,9% dintre elevi au obsevat cazuri
de discriminare, iar 71,1% au afirmat că nu s-au
manifestat în ultimul an.
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Nu

44.3%
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Au existat, în ultimul an, ore de
dirigenție la care ai făcut o altă
oră decât cea de consiliere
personală/ profesională?

Da
De câteva ori

• Statutul Elevului, art. 7, lit. b) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi în sistemul
educațional: dreptul de a beneficia de o educație
de calitate în unitățile de învățământ, prin
aplicarea corectă a planurilor-cadru de
învățământ, parcurgerea integrală a programelor
școlare și prin utilizarea, de către cadrele
didactice, a celor mai adecvate strategii
didactice, în vederea formării și dezvoltării
competențelor cheie și a atingerii obiectivelor
educaționale stabilite.”
• În 55,7% dintre răspunsuri se afirmă că elevii au
făcut altă materie curriculară la ora de dirigenție,
pe când în 44,3% se afirmă contrariul.

De cele mai multe ori
Niciodată

17%

2%
17.3%

63.5%

Rezultatele lucrărilor scrise ți-au
fost comunicate în termen de
maximum 15 zile lucrătoare (3
săptămâni de școală)?

• Statutul Elevului, art. 7, lit. s) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi in sistemul
educațional: dreptul de a primi rezultatele
evaluării scrise in termen de maximum 15 zile
lucratoare.”
• 2% dintre corespondenți susțin că nu au primit
niciodată lucrările în termen, 17% doar de câteva
ori, 63,5% de cele mai multe ori, iar 17,3% au
primit lucrările la termen.

Da

Nu

• Statutul Elevului, art.7, lit. w) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi în sistemul
educațional: dreptul de a avea acces, la actele
școlare proprii ce stau la baza situației școlare.”

29.7%

70.3%

• Statutul Elevului, art. 12, lit. a) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de a
beneficia în mod gratuit de acte și de documente
de studii, în condițiile legii. Unitățile de
învățământ vor emite documentele solicitate,
conform legii.”
•

Ai acces la actele școlare proprii
ce stau la baza situației școlare,
în mod gratuit? (ex. catalogul
școlar/ foaia matricolă)

Numai 70,3% au acces la actele școlare
proprii, iar 29,7% nu pot cunoaște aceste date.

• Statutul Elevului, art. 7, lit. aa) - „Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul
educațional: dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin
fișe anonime. Acestea vor fi completate la clasă și predate cadrelor didactice în vederea identificării
celor mai eficiente metode didactice.”
• 45,1% nu au oferit feedback niciodată, 21,4% doar într-un semestru la toate materiile, 20,8% nu
la toate disciplinele, iar 10,6% au oferit în ambele semestre la toate materiile curriculare.

10.6%
45.1%

20.8%
2.0%

21.4%

Cât de des ai oferit feedback
semestrial profesorilor în ultimul
an școlar?

În ambele semestre, la toate disciplinele
În ambele semestre, doar la unele discipline
În unul dintre semestre, la toate disciplinele
În unul dintre semestre, doar la unele disciplinele
Niciodată

Da, de cele mai multe ori
Da, uneori
Nu

3%
31%
66%

• Statutul Elevului, art. 7, lit. bb) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi în sistemul
educațional: dreptul de a fi informat privind
notele acordate, înaintea consemnării acestora.”
• 3% dintre elevi nu sunt anunțați ce notă au
obținut, înainte ca aceasta să fie trecută în
catalog, 31% doar uneori, iar 66% dintre elevi nu
au întâmpinat această problemă.

Ești informat cu privire la notele
acordate, înainte ca acestea să
fie trecută în catalog?

Da

54.1%

Nu

45.9%

Ți-a fost trecută ție sau colegilor
tăi absență în catalog în cazul în
care erai prezent la ora de curs?

• Statutul Elevului, art. 7, lit. ff) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi în sistemul
educațional: dreptul de a le fi consemnată în
catalog absența, doar în cazul în care nu sunt
prezenți la ora de curs. Este interzisă
consemnarea absenței ca mijloc de coerciție.”
• Aproximativ o jumătate (45,9%) dintre răspunsuri
confirmă că există cazuri în care elevii au fost
considerați absenți atunci când aceștia
participaseră la ora de curs, însă restul de 54,1%
nu au întâmpinat un asemenea caz.
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14.7%

85.3%

96.6%

Dacă da, au existat consecințe?

Ai organizat/ participat în ultimul
an școlar la un protest în școala
ta, fără a perturba orele de curs?

• Statutul Elevului, art. 10, lit. b) - „Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere: dreptul
la protest, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, fără perturbarea orelor de curs.”
• în 14,7% de cazuri dintre cei 3,4% de organizatori ai protestelor, au existat consecințe, iar în rest
de 85,3% s-au desfășurat conform regulamentului sau nu a fost cazul în 96,6%.
Da

Nu

Nu am vrut să particip

20.1%

59%

20.7%

• Statutul Elevului, art.10, lit. d) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi de asociere:
dreptul de a participa la ședințele Consiliului
Elevilor, în condițiile prevăzute de prezentul
statut.
• Statutul Elevului, art.10, lit. e) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi de asociere:
dreptul de a fi ales și de a alege reprezentanții,
fără nicio limitare sau influențare din partea
personalului didactic sau administrativ.
-

Ai putut participa la ședințele Consiliului
Școlar al Elevilor, fără vreo constrăngere
sau îngrădire? (ex. absențe nemotivate)

O cincime dintre elevii care au completat
formularul (20,7%) au recunoscut că nu au
putut participa fără probleme la întâlnirile CȘE,
pe când în 20,1% dintre cazuri nu au existat
asemena întâmpinări, iar 59% nu au droit să
participe la ședințe.

Parțial

Integral

Deloc

25.8%

31.6%

42.7%

• Statutul Elevului, art.11, lit. c) - „Elevii
beneficiaza de urmatoarele drepturi sociale:
dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor
de transport, pe baza de abonament, in cazul in
care nu pot fi scolarizati in localitatea de
domiciliu, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.”
• Numai 25,8% primesc decontul integral, pe când
31,6% dintre elevi nu primesc deloc, iar 42,7%
beneficiază de decontarea parțială.

Beneficiezi de decontarea
cheltuielilor de transport care îți
asigură deplasarea până la
școală? (dacă ești elev navetist)

Da

Nu

Nu am avut nevoie

42.9%

54.0%
3.1%

Ai beneficiat, pe parcursul
acestui an școlar, de asistență
medicală gratuită în cabinetul
școlar sau în unitățile medicale
de stat?

• Statutul Elevului, art. 11, lit. m) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi sociale:
dreptul la asistență medicală, psihologică și
logopedică gratuită în cabinete medicale,
psihologice și logopedice școlare, ori în unități
medicale de stat. La începutul fiecărui an școlar,
pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun
al ministrului educației naționale și cercetării
științifice și ministrului sănătății, se realizează
examinarea stării de sănătate a elevilor.”
• 42,9% dintre corespondenți ne-au comunicat că
nu au avut nevoie de asistență medicală, 54% au
primit-o în mod gratuit, însă 1,3% au afirmat
contrariul.

1.3%
2.9%
2.2%
30.6%
63.0%

În ambele semestre, la toate disciplinele
În ambele semestre, doar la unele dintre discipline
În unul dintre semestre, la toate disciplinele
În unul dintre semestre, doar la unele dintre discipline
Niciodată

Pe parcursul acestui an școlar, ți-ai
îndeplinit datoria de a frecventa
orele de cursuri și de a te pregăti
pentru fiecare disciplină de studiu?
• Statutul Elevului, art. 14, lit. a) - „Elevii au următoarele îndatoriri: de a frecventa toate cursurile,
de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși
cunoștințele prevăzute de programele școlare.”
• 1,3% dintre corespondenți nu s-au pregătit niciodată pentru cursuri, 2,9% doar la unele discipline
dintr-un semestru, 2,2% la toate disciplinele doar pe un semestru, 30,6% doar la câteva materii, iar
63% s-au pregătit la toate materiile de fiecare data.
Da
De câteva ori

De cele mai multe ori
Niciodată

0.6%
2.5%

•

35.0%
61.9%

Ai respectat regulamentul școlii
tale, pe parcursul acestui an
școlar?

•

Statutul Elevului, art. 14, lit. b) - „Elevii au
urmatoarele indatoriri: de a respecta
regulamentele și deciziile unității de invatamant
preuniversitar.”
0,6% dintre răspunuri ne indică elevii care nu
au respectat niciodată regulamentul, 2,5%
doar de câteva ori, 35% de cele mai multe ori,
pe când 61,9% dintre aceștia l-au respectat
constant.

Da

Nu

5.7%

94.3%

Ți s-a refuzat vreodată accesul
în școală, în ultimul an școlar, pe
motivul nepurtării uniformei sau
lipsei elementelor de
identificare?

Tot timpul
De câteva ori

• Statutul Elevului, art. 14, lit. c) - „Elevii au
următoarele îndatoriri: de a avea un
comportament civilizat și de a se prezenta la
școală într-o ținută vestimentară decentă și
adecvată și să poarte elemente de identificare în
conformitate cu legislația în vigoare și
regulamentele și deciziile unității de învățământ
preuniversitar. Ținuta vestimentară sau lipsa
elementelor de identificare nu poate reprezenta
un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul
școlii.”
• 5,7% au avut impedimente din cauza uniformei
impuse de către conducerea școlii, însă restul de
94,3% au primit accesul de a intra în incintă.

De cele mai multe ori
Niciodată

• Statutul Elevului, art. 14, lit. d) - „Elevii au
următoarele îndatoriri: de a respecta drepturile
de autor și de a recunoaște apartenența
informațiilor prezentate în lucrările elaborate.”

5.5%
9.4%

46.9%
38.2%

• Statutul Elevului, art. 14, lit. e) - „Elevii au
următoarele îndatoriri: de a elabora si sustine
lucrari la nivel de disciplina/ modul și lucrări de
absolvire originale.”

-

Ai elaborat lucrări originale,
respectând drepturile de autor și
recunoscând sursele informațiilor
pe care le-ai prezentat în lucrările
tale (teste, referate, proiecte,
eseuri)?

Numai 46,9% dintre elevi au realizat lucrări
originale, respectând drepturile de autor,
38,2% de cele mai multe ori, 9,4% doar de
câteva ori, iar 5,5% au răspuns că niciodată.

Da

Nu

4.5%

95.5%

Cunoști colegi de clasă cărora
să le fi fost interzis, în ultimul an
școlar, să candideze pentru o
funcție în Consiliul Elevilor?

Tot timpul
De câteva ori

• Statutul Elevului, art.10, lit. e) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi de asociere:
dreptul de a fi ales și de a alege reprezentanții,
fără nicio limitare sau influentare din partea
personalului didactic sau administrativ.”
• Statutul Elevului, art. 33, alin. 2) - „Fiecare
elev are dreptul de a alege sau de a fi ales ca
reprezentant al elevilor din unitatea de
învățământ preuniversitar. Este interzisă
limitarea sau restrângerea dreptului de a alege
sau de a fi ales indiferent de rasă, naționaliate,
etnie, limbă, religie, statut socio-economic,
convingeri sociale sau politice, sex, orientare
sexuală, vârstă, dizabilitate, boală, apartenență
la un grup defavorizat, medie generală, medie la
purtare, situație școlară, precum și orice alt
criteriu discriminatoriu.”

-

Din cuantumul de răspunsuri, 4,5% au
observant cazuri de interdicție în aplicarea
dosarului pentru o funcție în CȘE, însă 95,5%
confirmă opusul.

De cele mai multe ori
Niciodată

25.7%
50.9%
15.2%
8.2%

În cazul în care în școala ta s-a
produs o ilegalitate, ai anunțat
autoritățile competente pentru a
rezolva problema?

• Statutul Elevului, art. 14, alin. e) - „Elevii au
următoarele îndatoriri: de a sesiza autorităților
competente orice ilegalități în desfășurarea
procesului de învățământ și a activităților conexe
acestuia, în condițiile legii.”
• Majoritatea (50,9%) au răspuns că nu au anunțat
niciodată autoritățile, 8,2% doar de câteva ori,
15,2% de cele mai multe ori, însă doar 25,7% au
făcut-o mereu.

Da, cu alți elevi
Da, cu alți profesori
Da, cu personalul nedidactic
Nu
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Ai observat cazuri în care profesori din școala ta să
se comporte nerespectuos cu alte persoane?

Tot timpul
De câteva ori

De cele mai multe ori
Niciodată

0.6%
2.9%
32.9%

63.7%

Ai respectat curățenia, ordinea și
liniștea în permietrul școlii tale?

• Statutul Elevului, art. 14, lit. i) - „Elevii au
următoarele îndatoriri: de a respecta curățenia,
liniștea și ordinea în perimetrul școlar.”
• Un procent de 63,7% dintre corespondenți s-au
comportat disciplinat în perimentrul instituției de
învățământ, 32,9% de cele mai multe ori, 2,9%
de câteva ori, însă restul de 0,6% au precizat că
nu au respectat niciodată cele 3 aspecte.

Tot timpul
De câteva ori

De cele mai multe ori
Niciodată

0.6%
1.2%
27.6%

70.6%

• Statutul Elevului, art. 14, lit. n) - „Elevii au
următoarele îndatoriri: de a manifesta înțelegere,
toleranță și respect față de întreaga comunitate
școlară: elevi și personalul unității de
învățământ.”
• 70,6% mereu au avut un comportament adecvat,
27,6% de cele mai multe ori, 1,2% de câteva ori,
iar 0,6% niciodată.

Te-ai comportat respectuos cu
colegii tăi, dar și cu personalul
școlii tale?
Nu
Țigări
Băuturi alcoolice

16.21.2%
%

82.6
%

În ultimul an școlar, ai deținut
asupra ta sau ai consumat, în
mediul școlar, vreuna dintre
substanțele de mai sus?

• Statutul Elevului, art. 15, lit. d) - „Elevilor le
este interzis: să dețină sau să consume droguri,
băuturi alcoolice, sau alte substanțe interzise,
țigări, substanțe etnobotanice și să participe la
jocuri de noroc.”
• 1,2% dintre elevi au deținut sau au consumat
ăuturi alcoolice, 16,2% țigări, dar 82,6% nu au
avut în posesie substanțele sus-menționate.

Nu
Arme
Produse pirotehnice
Spray-uri lacrimogene sau paralizante

0.5%
1.0%
0.9%

97.6%

• Statutul Elevului, art. 15, lit. e) - „Elevilor le
este interzis: să introducă și/ sau să facă uz în
perimetrul unității de învățământ de orice tipuri
de arme sau alte produse pirotehnice, precum
muniție, petarde, pocnitori sau altele asemenea,
spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele
asemenea care, prin acțiunea lor pot afecta
integritatea fizică și psihică a elevilor și a
personalului unității de învățământ. Elevii nu pot
fi deposedați de bunurile personale care nu
atentează la siguranța personală sau a celorlalte
persoane din unitatea de învățământ, în
conformitate cu prevederile legale.”
• Elevii au introdus în școală: spray-uri
lacrimogene sau paralizante (0,5%), produse
pirotehnice (0,9%), arme (1%), iar 97,6% nu au
deținut niciun obiect din listă.

În ultimul an școlar, ai introdus în
școală vreun obiect din
următoarele categorii?

Nu
Materiale electorale
Materiale de propagandă electorală
Materiale cu caracter obscen/ pornografic

1.1%
0.6%
1.4%

96.9%

În ultimul an școlar, ai promovat în
școală materiale care fac parte din
următoarele categorii?

• Statutul Elevului, art. 15, lit. f) - „Elevilor le
este interzis: să difuzeze materiale electorale de
prozelitism religios, cu caracter obscen, sau
pronografic în incinta unităților de învățământ.”
• Elevii au promovat: materiale cu caracter
obscen/pornografic (1,1%), materiale de
propagandă electorală (1,4%), materiale
electorale (0,6%), iar 96,9% nu au desfășurat
nicio acțiune din această categorie.

Da

Nu

• Statutul Elevului, art. 15, lit. i) - „Elevilor le este
interzis: să aibă comportamente jignitoare,
indecente, de intimidare, de discriminare și să
manifeste violență în limbaj și în comportament
față de colegi și față de personalul unității de
învățământ.”
• 7,5% dintre răspunsuri ne aduc la cunoștință
faptul că acești elevi au apelat la violența fizică
în incinta școlii, iar la restul de 92,5% nu a fost
cazul.

7.5%

92.5%

În ultimul an școlar, ai instigat
sau participat în cadrul unor acte
de violență fizică în școala ta?

Da

51.1%

Nu

48.9%

Dacă ești major/ majoră, ți se
permite părăsirea unității de
învățământ în timpul
programului?

• Statutul Elevului, art. 15, lit. k) - „Elevilor le
este interzis: să părăsească perimetrul unității de
învățământ în timpul programului școlar, cu
excepția elevilor majori și a situațiilor prevăzute
de Regulamentul de Organizare și Funcționare
al unității de învățământ.”
• Mai mult de jumătate (51,1%) dintre
corespondeți afirmă faptul că nu li se permite
părăsirea unității de învățământ fiind majori, pe
când un procent de 48,9% beneficiază de acest
drept.

Da

Nu

39.6%
60.4%

• Statutul Elevului, art. 15, lit. k) - „Elevilor le
este interzis: să părăsească perimetrul unității de
învățământ în timpul programului școlar, cu
excepția elevilor majori și a situațiilor prevăzute
de Regulamentul de Organizare și Funcționare
al unității de învățământ.”
• 60,4% dintre elevi au părăsit incinta unității de
învățământ în timpul programului, deși nu sunt
majori, dar 39,6% au respectat această obligație.

Dacă nu ești major/ majoră, ai
părăsit școala în timpul
programului?

Da

Nu

26.6%

73.4%

În ultimul an școlar, ai instigat
sau participat în cadrul unor acte
de violență verbală în școala ta?

• Statutul Elevului, art. 15, lit. i) - „Elevilor le este
interzis: să aibă comportamente jignitoare,
indecente, de intimidare, de discriminare, și să
manifeste violența în limbaj și în comportament
față de colegi și față de personalul unității de
învățământ.”
• 26,6% dintre răspunsuri ne aduc la cunoștință
faptul că acești elevi au apelat la violența verbală
în incinta școlii, iar la restul de 73,4% nu a fost
cazul.

Da

Nu

Nu a fost cazul

12.2%
7.3%

80.5%

• Statutul Elevului, art. 16, alin. 3) - „Elevii au
dreptul la apărare, conform legii.”
• La marea majoritate (80,5%) nu a fost cazul, însă
7,3% dintre elevi nu au avut dreptul la apărare
dacă aceștia au fost acuzați de o încălcare a
regulamentului, pe când 12,2% au profitat de
acest beneficiu.

Dacă ai fost acuzat de o
încălcare a regulamentelor,
actelor normative în vigoare, ai
putut să-ți exerciți dreptul la
apărare?

Da

Nu

9.3%

90.7%

În ultimul an școlar, ai fost
sancționat în fața colectivului
clasei sau al școlii?

• Statutul Elevului, art. 16, alin. 6) „Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața
colectivului clasei sau al școlii este interzisă în
orice context.
• 9,3% dintre elevii care au răspuns sondajului au
recunoscut faptul că au fost sancționați în fața
unei comunități de elevi, deși în 90,7% dintre
aceștia afirmă că nu au fost în această postură.

• Statutul Elevului, art. 16, alin. 4) - „Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observație individuală
b) mustrare scrisă
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale “Bani de Liceu”, a bursei
profesionale.
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ
e) preavizul de exmatriculare
f) exmatriculare”

În urma analizei exhaustive realizată de echipa Consiliului Județean al Elevilor din Sibiu,
majoritatea elevilor respondenți nu au întâmpinat o situație în care să fi încălcat regulamentele și
actele normative în vigoare. Totuși, 22,7% dintre elevi au răspuns că au fost sancționați cu scăderea
notei la purtare, mustrări scrise sau verbale, note mici, absențe, anularea decontării abonamentului
și interzicerea participării în cadrul activităților colective organizate în afara școlii (excursii).

Nu

Da, de multe ori

Da, de câteva ori

Da, de puține ori

4.6%
1.6%
1.3%

92.5%

În ultimul an școlar, ai fost
sancționat pentru vreo faptă
petrecută în afara școlii și a
activităților extrașcolare?

• Statutul Elevului, art. 16, alin. 2) - „Pentru a
putea fi sancționați, faptele trebuie să se
petreacă în perimetrul unității sau în cadrul
activităților
extrașcolare.
Pentru
faptele
petrecute în afara perimetrului unității de
învățământ sau în afara activităților extrașcolare
organizate de unitatea de învățământ, elevii
răspund conform legislației în vigoare.”
• 4,6% dintre corespondenți au fost sancționați de
puține ori, 1,3% de câteva ori, 1,6% de multe ori,
iar 92,5% nu au întâmpinat această problemă.

Da

Nu

17.9%

82.1%

Tu sau colegii tăi ați fost
sancționați, în ultimul an școlar,
împreună cu persoana vinovată
de o abatere, deși nu fuseserăți
implicați/ complici?

• Statutul Elevului, art. 17, alin. 1) - „Elevii nu
pot fi supuși unor sancțiuni colective”
• 17,9% din totalul elevilor din acest raport au fost
sancționați pe nedrept, pe când restul de 82,1%
nu au întâmpinat această problemă.

Prezentarea rezultatelor - Cadre didactice
Rezultatele acestui raport au fost întocmite în urma aplicării unui chestionar pe un eșantion
de 46 de cadre didactice din județul Sibiu. Profesorii care au completat acest chestionar provin din
toate tipurile de învățământ: teoretic, tehnic, vocațional, special, inclusiv cadre didactice, care
profesează în ciclul gimnazial.
Urban

Rural

4.3%

95.7%

În ce mediu predați?
•
•

Da

Nu

6.5%

93.5%

Ați auzit de Statutul Elevului?

Statutul Elevului, art. 7, lit. k) - „Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul
educațional: dreptul la o evaluare obiectivă și corectă”
4,3% dintre profesorii cu care am corespondat au recunsocut că nu sunt niciodată corecți și
obiectivi în evaluare, 2,2% sunt doar uneori, 63,1% de cele mai multe ori, 87% preferând să
ofere punctaj suplimentar, iar 13% scad din notă, pe când 30,4% au recunoscut că mereu
sunt coreți într-o evaluare.

Tot timpul
De cele mai multe ori

4.3%
2.2%

Ofer punctaj suplimentar

Scad nota elevului

13.0%
30.4%

63.1%

Cât de des considerați că
sunteți complet corect/ă și
obiectiv/ă în evaluare?

87.0%

În general, atunci când nu
sunteți obiectiv/ă, considerați că
oferiți punctaj suplimentar sau
scădeți nota elevului?

Da

Nu

21.7%

78.3%

Au fost elevii din școala în care
predați consultați, în acest an
școlar, cu privire la materiile
opționale pe care le vor studia
în anul următor?

Da

• Statutul Elevului, art. 7, lit. c) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi în sistemul
educațional: dreptul de a fi consultați și de a-și
exprima opțiunea pentru disciplinele din
curriculumul la decizia școlii, aflate în oferta
educațională a unității de învățământ, in
concordanță cu nevoile și interesele de învățare
ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile
comunității locale/partenerilor economici.”
• Doar 21,7% dintre profesori cunosc ca elevii
acestora să fi fost consultați cu privire la materiile
opționale, pe când 78,3% au răspuns că nu s-a
realizat această acțiune.

Nu

26.1%

73.9%

Ați observat, în ultimul an, cazuri
în care elevi de-ai dvs. să fie
tratați diferit în funcție de rasă,
etnie, etc.?

• Statutul Elevului, art. 7, lit. f) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi în sistemul
educațional: dreptul de a beneficia de tratament
nediscriminatoriu din partea conducerii, a
personalului didactic, nedidactic și din partea
altor elevi din cadrul unității de învățământ.
Unitatea de învățământ preuniversitar se va
asigura că niciun elev nu este supus discriminării
sau hărțuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă,
religie, sex, convingeri, dizabilități, naționalitate,
cetățenie, vărstă, orientare sexuală, stare civilă,
cazier, tip de familie, situație socio-economică,
probleme medicale, capacitate intelectuală, sau
alte criterii cu potențial discriminatoriu.”
• Am aflat că 26,1% dintre profesori au observat
cazuri de discriminare, iar 73,9% au afirmat că
nu s-au manifestat în ultimul an.

Dacă da, care e cauza discriminării?
75
Rasa
Etnia
Vârsta
Sexul
Religia
Convingerile
Orientare sexuală
Familia
Situația socio-economică
Probleme medicale
Capacitate intelectuală
Aspect fizic
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17.6%
53.0%

23.5%
5.9%

Dacă da, de către cine erau tratați
diferit?
• Profesorii afirmă că în 53% dintre cazuri, elevii sunt cei care erau tratați diferit, în 5,9% era
personalul auxiliar, în 23,5% erau profesorii înșiși, iar în 17,6% dintre cazuri erau despre
conducerea școlii.

Da, toate manualele
Da, însă doar câteva
Nu, niciunul

2.2%
28.3
%

69.5
%

• Statutul Elevului, art. 7, lit. g) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi în sistemul
educațional: dreptul de a beneficia de manuale
școlare gratuite pentru elevii din învățământul de
stat și din învățământul obligatoriu particular
acreditat/ autorizat, atât pentru învățământul în
limba română, cât și pentru cel în limbile
minorităților naționale, conform legii.”
• 2,2% dintre profesorii corespondenți afirmă că
elevii nu au primit niciun manual gratuit, pe când
28,3% doar câteva, iar 69,5% pe toate.

În acest an școlar, elevii au
beneficiat de manuale gratuite
în școala în care predați?

Da

Nu

23.9%

76.1%

Au existat cazuri, în acest an
școlar, în care elevii dvs. să
conteste nota obținută în urma
unei lucrări scrise?

• Statutul Elevului, art. 7, lit. l) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi în sistemul
educațional: dreptul de a contesta rezultatele
evaluării lucrărilor scrise.”
• Mai mult de jumătate (76,1%) dintre profesori
afirmă că nu au avut niciodată contestații, pe
când restul de 23,9% au fost descoperiți când nu
au oferit o evaluare corectă.

5 zile lucrătoare
15 zile lucrătoare

10 zile lucrătoare
Peste 15 zile lucrătoare

4.4%
6.7%
24.3%
64.6%

• Statutul Elevului, art. 7, lit. s) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi in sistemul
educational: dreptul de a primi rezultatele
evaluării scrise in termen de maximum 15 zile
lucratoare.”
• 4,4% dintre cadrele didctice susțin că nu au oferit
aproape niciodată lucrările în termen, 6,7% sunt
mereu la limită, 24,3% prezintă rezultatele în 10
zile lucrătoare, iar 64,6% le corectează într-o
săptămână.

Care este durata medie de zile
lucrătoare în care corectați și
aduceți la clasă lucrările scrise?
• Statutul Elevului, art. 7, lit. aa) - „Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul
educațional: dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin
fișe anonime. Acestea vor fi completate la clasă și predate cadrelor didactice în vederea identificării
celor mai eficiente metode didactice.”
• 17,4% nu au primit feedback niciodată, 41,3% doar în primul semestru, 2,2% doar în al doilea
semestru, iar 39,1% în ambele semestre.

17.4%
41.3%
39.1%

2.2%

Ați primit feedback semestrial din
partea elevilor dumneavoastră?

Doar în primul semestru
Doar în al doilea semestru
În ambele semestre
În niciun semestru

Tot timpul

De cele mai multe ori

Niciodată

• Statutul Elevului, art.10, lit. d) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi de asociere:
dreptul de a participa la ședințele Consiliului
Elevilor, în condițiile prevăzute de prezentul
statut.

10.9%
17.4%
71.7%

• Statutul Elevului, art.10, lit. e) - „Elevii
beneficiază de următoarele drepturi de asociere:
dreptul de a fi ales și de a alege reprezentanții,
fără nicio limitare sau influentare din partea
personalului didactic sau administrativ.
•

Elevilor din școala dvs. le este
permisă, în mod nemijlocit,
participarea la ședințele
Consiliului Elevilor?

10,9% dintre profesorii care au completat
formularul au recunoscut că elevii nu au putut
participa fără probleme la întâlnirile CȘE, pe
când în 71,7% dintre cazuri nu au existat
asemena întâmpinări, iar 17,4% afirmă că de
cele mai multe ori au putut participa la ședințe
fără impedimente.

• Statutul Elevului, art. 14, lit. a) - „Elevii au următoarele îndatoriri: de a frecventa toate cursurile,
de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși
cunoștințele prevăzute de programele școlare.”
• 6,5% dintre corespondenți anunță că elevii nu s-au pregătit deloc pentru curs, 6,5% într-o mică
măsură, 45,7% doar într-o măsură acceptabilă, iar 41,3% într-o mare măsură.

6.5%
41.3%
45.7%
6.5%

În ce măsură considerați că
elevii din școala dvs. se
pregătesc pentru disciplina pe
care o predați?

Într-o mare măsură
Într-o mică măsură
Într-o măsură acceptabilă
Deloc

Într-o mare măsură
Într-o mică măsură
Într-o măsură acceptabilă
Deloc

4.3%

41.3%
41.3%

13.0%

• Statutul Elevului, art. 14, lit. b) - „Elevii au
urmatoarele
indatoriri:
de
a
respecta
regulamentele și deciziile unității de invatamant
preuniversitar.”
• 4,3% dintre răspunuri ne indică elevii care nu au
respectat niciodată regulamentul, 13% într-o
mică măsură, 41,3% într-o măsură acceptabilă,
pe când 41,3% dintre aceștia l-au respectat întro mare măsură.

În ce măsură considerați că au
respectat, în ultimul an școlar,
elevii din școala dvs. regulamentul
școlar și deciziile conducerii unității
de învățământ?
Într-o foarte măsură
Într-o mare măsură
Într-o măsură acceptabilă
Într-o mică măsură
Într-o foarte mică măsură

10.9%8.7%
8.7%
15.2%

56.5%

• Statutul Elevului, art. 14, lit. d) - „Elevii au
următoarele îndatoriri: de a respecta drepturile
de autor și de a recunoaște apartenența
informațiilor prezentate în lucrările elaborate.”
• Statutul Elevului, art. 14, lit. e) - „Elevii au
următoarele îndatoriri: de a elabora si sustine
lucrari la nivel de disciplina/ modul și lucrări de
absolvire originale.”
•

În ce măsură credeți că elevii din
școala dvs. elaborează lucrări
originale, respectând drepturile de
autor?

10,9% dintre răspunuri ne indică elevii care
au respectat regulamentul într-o foarte
mică măsură, 15,2% într-o mică măsură,
56,5% într-o măsură acceptabilă, 8,7%
într-o mare măsură, pe când 8,7% dintre
aceștia l-au respectat într-o foarte mare
măsură.

Foarte dese
Rare
Inexistente

20%

Dese
Foarte rare

10.9
%
6.5%
23.9
%

39%

• Statutul Elevului, art. 15, lit. d) - „Elevilor le
este interzis: să dețină sau să consume droguri,
băuturi alcoolice, sau alte substanțe interzise,
țigări, substanțe etnobotanice și să participe la
jocuri de noroc.”
• 20% dintre aceste răspunsuri ne indică că aceste
cazuri au fost inexistente, 39% foarte rare, 23,9%
rare, 6,5% dese, iar în 10,9% au fost foarte dese.

În acest an școlar, cât de dese au fost
cazurile în care elevii dețineau asupra lor
băuturi alcoolice, substanțe interzise, țigări
sau materiale care să instige participarea la
jocuri de noroc?
Da

Nu

45.7%
54.3%

Ați organizat vreodată alegeri
pentru funcțiile vacante din
cadrul Consiliului Școlar al
Elevilor?

• Statutul Elevului, art. 40, alin. 4) - „Consiliul
Profesoral al unității de învățământ desemnează
un cadru didactic care va asigura o comunicare
eficientă între corpul profesoral și Consiliul
Elevilor. Acesta nu se va implica în luarea
deciziilor Consiliului Școlar al Elevilor.”
• Mai mult de o jumătate (54,3%) dintre profesorii
respondenți nu au organizat alegeri, pe când
45,7% s-au ocupat de acest aspect.

Foarte dese
Foarte rare

Dese
Inexistente

Rare

• Statutul Elevului, art. 15, lit. e) - „Elevilor le
este interzis: să introducă și/ sau să facă uz în
perimetrul unității de învățământ de orice tipuri
de arme sau alte produse pirotehnice, precum
muniție, petarde, pocnitori sau altele asemenea,
spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele
asemenea care, prin acțiunea lor pot afecta
integritatea fizică și psihică a elevilor și a
personalului unității de învățământ. Elevii nu pot
fi deposedați de bunurile personale care nu
atentează la siguranța personală sau a celorlalte
persoane din unitatea de învățământ, în
conformitate cu prevederile legale.”
• 76% dintre aceste răspunsuri ne indică că aceste
cazuri au fost inexistente, 13% foarte rare, 6,5%
rare, 0% dese, iar în 4,3% au fost foarte dese.

4.3%
0.0%
6.5%
13.0%
76%

În acest an școlar, cât de dese au fost
cazurile în care elevii au introdus în școală
arme, produse pirotehnice sau spray-uri
lacrimogene/ paralizante?

Tot timpul
De câteva ori

De cele mai multe ori
Niciodată

26.1%
41.3%
13.0%
19.6%

Cât de des sesizați autoritățile
competente atunci când în școala
dvs. se produce o ilegaliate?

• Aproape o jumătate (41,3%) au răspuns că mereu au anunțat autoritățile, 13% doar de câteva ori,
19,6% de cele mai multe ori, însă 26,1% nu au făcut-o niciodată.

Într-o mare măsură
Într-o măsură acceptabilă
Într-o mică măsură
Deloc

6.5%
21.7%
13.0%

58.8%

• Statutul Elevului, art. 14, lit. i) - „Elevii au
următoarele îndatoriri: de a respecta curățenia,
liniștea și ordinea în perimetrul școlar.”
• 6,5% dintre răspunuri ne indică faptul că elevii
care nu au respectat niciodată cele 3 aspecte,
13% într-o mica măsură, 58,8% într-o măsură
acceptabilă, pe când 21,7% dintre aceștia l-au
respectat într-o mare măsură

În ce măsură considerați că elevii
păstrează curățenia, liniștea și
ordinea în mediul școlar din care
faceți parte?

Da

Nu

37.0%

63.0%

Ați asistat, în acest an școlar, la
cazuri în care elevul a agresat
verbal un profesor?

• Statutul Elevului, art. 14, lit. n) - „Elevii au
următoarele îndatoriri: de a manifesta înțelegere,
toleranță și respect față de întreaga comunitate
școlară: elevi și personalul unității de
învățământ.”
• 37% dintre răspunsurile profesorilor ne aduc la
cunoștință faptul că acești elevi au apelat la
violența verbală către un cadru didactic, iar la
restul de 63% nu a fost cazul.

Da

Nu

19.6%
• Statutul Elevului, art. 6, alin. 2) - „Elevii au
dreptul la respectarea imaginii, demnității și
personalității proprii.”
• 19,6% dintre răspunsurile profesorilor ne aduc la
cunoștință faptul că acești elevi au apelat la
violența verbală către un alt elev, iar la restul de
80,4% nu a fost cazul.

80.4%

Dar la cazuri în care un profesor a
agresat verbal un elev?

Foarte des

Des

Rar

Foarte rar

6.5%
2.2%
2.2%
4.3%

85%

În acest an școlar, cât de des s-au
promovat materiale electorale sau
de propagandă în școala dvs.?

Deloc

• Statutul Elevului, art. 15, lit. f) - „Elevilor le
este interzis: să difuzeze materiale electorale de
prozelitism religios, cu caracter obscen, sau
pronografic în incinta unităților de învățământ.
• 85% dintre aceste răspunsuri ne indică că aceste
cazuri au fost inexistente, 4,3% foarte rare, 2,2%
rare, 2,2% dese, iar în 6,5% au fost foarte dese.

Elevii

Cadrele didactice

Personalul nedidactic

12.5%
25.0%
62.5%

Dacă s-au promovat cel puțin o
dată materiale electorale sau de
propagandă în școala dvs., care
au fost responsabilii?
• În 62,5% dintre cazuri, elevii au promovat materialele, în 25% au fost profesorii, iar restul de 12,5%
a fost personalul nedidactic.

Da

Nu

43.5%

56.5%

În școala dvs., li se permite
părăsirea școlii, în timpul
programului, elevilor majori?

• Statutul Elevului, art. 15, lit. k) - „Elevilor le
este interzis: să părăsească perimetrul unității de
învățământ în timpul programului școlar, cu
excepția elevilor majori și a situațiilor prevăzute
de Regulamentul de Organizare și Funcționare
al unității de învățământ.”
• 56,5% dintre profesori au confirmat că elevii
majori au dreptul să părăsească incinta școlii, pe
când restul de 43,5% afirmă contrariul.

Foarte dese
Foarte rare

Dese
Inexistente

Rare

• Statutul Elevului, art. 15, lit. i) - „Elevilor le este
interzis: să aibă comportamente jignitoare,
indecente, de intimidare, de discriminare, și să
manifeste violența în limbaj și în comportament
față de colegi și față de personalul unității de
învățământ.”
• 4,3% dintre aceste răspunsuri ne indică că
aceste cazuri au fost inexistente, 23,9% foarte
rare, 50% rare, 10,9% dese, iar în 10,9% au fost
foarte dese.

4.3%
10.9%
23.9%
10.9%

50.0%

În acest an școlar, cât de dese
au fost cazurile de violență
verbală?

Foarte dese
Foarte rare

Dese
Inexistente

Rare

4.3%
19.6% 6.5%
28.3%
41.3%

În acest an școlar, cât de dese
au fost cazurile de violență
fizică?

• Statutul Elevului, art. 15, lit. i) - „Elevilor le este
interzis: să aibă comportamente jignitoare,
indecente, de intimidare, de discriminare, și să
manifeste violența în limbaj și în comportament
față de colegi și față de personalul unității de
învățământ.”
• 19,6% dintre aceste răspunsuri ne indică că
aceste cazuri au fost inexistente, 41,3% foarte
rare, 28,3% rare, 6,5% dese, iar în 4,3% au fost
foarte dese.

Într-o mare măsură
Într-o măsură acceptabilă
Într-o mică măsură
Într-o foarte mică măsură

• Statutul Elevului, art. 16, alin. 3) - „Elevii au
dreptul la apărare, conform legii.”
• 4,3% dintre răspunuri ne indică faptul că elevii au
avut dreptul la apărare într-o foarte mica măsură,
0% într-o mică măsură, 28,3% într-o măsură
acceptabilă, pe când 67,4% dintre aceștia au
beneficiat de acest drept într-o mare măsură.

4.3%
0.0%
28.3%
67.4%

În ce măsură credeți că li s-a
oferit elevilor sancționați dreptul
la apărare, conform legii?

Foarte des

Des

23.9%

Rar

Foarte rar

4.3%
21.7%

8.7%
41.3%

Cât de des au fost elevii din
școala în care predați sancționați
în fața colectivului clasei/ școlii?

Deloc

• Statutul Elevului, art. 16, alin. 6) „Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața
colectivului clasei sau al școlii este interzisă în
orice context.”
• 23,9% dintre aceste răspunsuri ne indică că
aceste cazuri au fost inexistente, 8,7% foarte
rare, 41,3% rare, 21,7% dese, iar în 4,3% au fost
foarte dese.

Documentare
Pentru redactarea acestui raport, pe lângă datele primite de la principalii actori ai sistemului de
învățământ românesc, CJE Sibiu a solicitat informațiile prezentate mai jos prin cereri, în temeiul Legii
nr. 544/ 2001, privind liberul acces la informații de interes public, următoarelor unități de stat, care
de asemenea trebuie să respecte drepturile elevilor: ISJ Sibiu, CJRAE Sibiu, DJST Sibiu şi DJC
Sibiu, DSP Sibiu, ISU Sibiu, Teatrul Gong Sibiu, Biblioteca Județeană Astra Sibiu.

DJST Sibiu
Statutul Elevului, art. 11, lit. h) - „dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de
vară/iarnă în condițiile stabilite de autoritățile competente”
Conform răspunsului primit de la Direcția Județeană de Sport şi Tineret Sibiu, aceasta are în
administrare şase tabere destinate elevilor:
•
•
•
•
•
•

Tabăra Râu Sadului - 80 locuri
Tabăra Cisnădioara - 80 locuri
Tabăra Ocna Sibiului - 80 locuri
Tabăra Săliște - 80 locuri
Tabăra Păltiniş (Trecătoarea Cerbului) - 80 locuri
Tabăra Șanta - 60 locuri

Astfel se dispune de un număr total de 460 de locuri de cazare. Criterii de selecție nu există.

DJC Sibiu, Teatrul Gong Sibiu & Biblioteca Județeană Astra
Statutul Elevului, art. 11, lit. n) - „dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la
concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive
organizate de instituțiile publice, conform legii”
Ca răspuns la solicitare noastră referitoare la situația tarifară privind tariful general şi tariful
pentru elevi în instituțiile culturale din județul Sibiu care se află în subordinea autorităților publice ni
s-au comunicat următoarele:

La Teatrul Gong Sibiu, în urma suspendării activității artistice la sediu, cu public, activitatea sa desfăşurat în mediul online, accesul fiind gratuit.
Activitățile şi serviciile Bibliotecii Județene Astra Sibiu (eliberarea permisului de utilizator şi
vizite muzeu) dispun de reduceri pentru elevi, studenți şi utilizatori care fac parte din categoria „copii
şi tineret” cu precizarea că persoanele cu nevoi speciale (deficiențe de auz, văz şi handicap
locomotor) sunt scutiți de plata permisului.

IȘJ Sibiu
Am solicitat Inspectoratului Școlar Județean din Sibiu, următoarele informații:

• numărul elevilor care beneficiază de școlarizare în limba maternă
• numărul elevilor care aparțin minorităților naționale
• lista unităților de învățământ preuniversitar care dețin aviz DSP
• lista unităților de învățământ preuniversitar care dețin autorizație ISU

Însă, din cauza situației de urgență care s-a instaurat pe perioada pandemiei de COVID-19
(care îngreunează actualizarea situației), ISJ Sibiu a solicitat Consiliului Județean al Elevilor Sibiu
să se adreseze Direcției de Sănătate Publică, respectiv Inspectoratului pentru Situații de Urgență
“Dumitru Croitoru”, deoarece aceste instituții dețin situația “la zi” a autorizațiilor emise în cererea
conform Legii nr. 544/ 2001.
Statutul Elevului, art. 7, lit. d) - „dreptul de a beneficia de școlarizare în limba maternă, în
condițiile legii”.
Așadar, pentru primele două puncte am primit răspuns de la ISJ Sibiu că există:

• 4959 de elevi care beneficiază de învățământ în limba maternă (elevi care studiază în limba
germană sau maghiară)
• 4761 de elevi din unitățile de învățământ ale județului Sibiu care aparțin minorităților naționale
Statutul Elevului, art. 6, alin. 4) - „Elevii au dreptul să își desfășoare activitatea în spații care
respectă normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra
incendiilor în unitatea de învățământ”
Așadar, pentru ultimele două puncte am redactat două tabele Excel cu unități de învățământ
preuniversitar:
• Registru DSP
• Registru ISU

CJRAE Sibiu
Pentru un raport complex și o colectare cât mai largă a datelor, respectarea prevederilor din
Statutul Elevului care nu au putut fi verificate prin chestionarea elevilor/ cadrelor didactice, au fost
verificate prin analizarea unor documente ale diverselor instituții ce cuantifică gradul de respectare
a acestora printre care se numără și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Sibiu.
În concluzie, am trimis o adresă în baza Legii nr. 544/2001 care viza următoarele aspecte:
• numărul elevilor cu cerințe educaționale speciale înmatriculați în unitățile de învățământ
preuniversitar
• numărul elevilor care beneficiază de susținerea statului;

Statutul Elevului, art. 7, lit. j) - „dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu
nevoi sociale, precum şi pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale
în vigoare”

Pentru punctele menționate mai sus, CJRAE ne-a răspuns solicitării, informându-ne că este
un număr egal de elevi care beneficiază de susținerea statului și elevii care prezintă cerințe
educaționale speciale, acesta fiind 2063 pentru județul Sibiu.

Sumar executiv
Analiza am realizat-o prin diseminarea unui formular în perioada 10.05-20.06. Chestionarul a fost
completat de către 1570 de elevi sibieni și 46 de cadre didactice. Aceștia au răspuns unei serii de
întrebări, strâns legate de articole cheie din Statutul Elevului. Răspunsurile celor doi actori implicați
în procesul instructiv-educativ au fost similare.
Cât despre documentare, ne-am angajat să comunicăm cu instituțiile vizate prin cereri în
baza legii nr. 544/2001. Solicitându-le informații de interes public legate de facilitățile de care dispun
elevii sibieni, instituțiile vizate Raportului de anul acesta au fost Direcția Județeană de Sport și
Tineret Sibiu, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu, Inspectoratul Școlar
Județean Sibiu, Biblioteca Județeană Astra Sibiu, Teatrul Gong Sibiu, Teatrul Național “Radu
Stanca” Sibiu, Direcția Județeană de Cultură Sibiu, Direcția de Sănătate Publică Sibiu și
Inspectoratul de Situații de Urgență.
În urma centralizării rezultatelor obținute prin chestionarea a 1570 de elevi sibieni și 46 de
cadre didactice, putem observa încă existența unor probleme privind respectarea statutului elevului.
Totodată unele lucruri tind să se îmbunătățească comparativ cu anii trecuți.
Astfel, dorim să evidențiem următoarele aspecte extrase din documentarea făcută:

• doar 62% dintre elevi au auzit de Statutul Elevului
• 64% dintre elevi consideră că au avut parte de o evaluare obiectivă și corectă de cele mai multe
ori; 52% au fost avantajați în cazul unei corectări subiective

• 98% acces gratuit la baza materială a școlii
• 67% au fost consultați cu privire la materiile opționale pe care le pot studia dar totuși 44% se
declară nesatisfăcuți de opțiuni

• 95% de respondenți elevi nu beneficiază de consiliere școlară și psihologică în mod gratuit
• 29% dintre elevi cunosc cazuri de discriminare, de cele mai multe ori acest act fiind realizat de
către alți elevi (74%) sau profesori (47%); principalele motive sunt etnia, capacitatea intelectuală
și situația socio-economică

• 11% dintre elevi au transmis feedback profesorilor de la toate disciplinele, în ambele semestre, în
tip ce 45% nu au transmis deloc

• dintre profesorii respondenți 43% au primit feedback cel puțin într-unul dintre semestre
• mai mult de jumătate dintre elevii respondenți susține că își respectă mereu obligațiile privind
frecventarea orelor, pregătirea pentru disciplinele studiate și respectarea regulamentului școlii

• conform profesorilor, în măsură de 50% elevii își respectă obligațiile într-o măsură acceptabilă
• în cazul elevilor majori, doar unui procent de 49% le este permisă părăsirea unității de învățământ;
56% dinte profesori au răspuns că elevilor din unitatea de învățământ unde predau le este permisă
părăsirea incintei
Așadar, datele colectate atât din partea elevilor, cât și a profesorilor ne arată că
răspunsurile lor sunt aproximativ similare.

Propuneri și recomandări
Raportul privind implementarea Statutului Elevului la nivelul județului Sibiu, întocmit de către
Biroul executiv al CJE Sibiu pune în lumină realitățile existente din sistemul de învățământ sibian
care pe hârtie funcționează ideal, conform regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților
de învățământ, iar practic, în realitate, dovedește că acesta se află în incapacitate, sistemul
nemaifiind centrat pe interesele elevilor, opiniile acestora nemaifiind luate în considerare de către
cadrele didactice, forurile decizionale ale unităților de învățământ sau decidenții politici.
Astfel, în urma analizării exhaustive, Biroul executiv al Consiliului Județean al Elevilor Sibiu
prezintă următoarele propuneri și recomandări:
• Publicarea regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ, a Statutului
Elevului, metodologii, hotărâri ale Consiliului de Administrație și a altor documente și informații de
interes public importante și utile pe site-ul acestora sau într-un loc deschis accesibil și vizibil
elevilor.
• Monitorizarea elevilor cu risc de abandon școlar și căutarea unor soluții specifice și benefice
acestora.
• Chestionarea elevilor cu privire la problemele pe care le confruntă și încercarea de a le remedia.
• Dezvoltarea unui sistem de feedback din partea elevilor cu privire la activitatea de predare și a
manierei în care sunt evaluați de către profesori.
• Diminuarea gradului de birocrație prin eliminarea cererilor și documentelor în format fizic și
introducerea acestora în mediul online, preferabil pe site-ul u.î., pentru îmbunătățirea
performanței, reducerea costurilor.

• Revizuirea regulamentelor de organizare și funcționare a unităților de învățământ pentru a verifica
dacă acestea respectă în totalitate toate actele normative superioare din punct de vedere ierarhic,
spre exemplu Statutul Elevului.
• Respectarea dreptului președintelui Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ, de a
fi invitat să participe la ședințele Consiliului de Administrație, în calitate de observator, atunci când
se discută aspecte privind elevii.
• Convocarea reprezentantului elevilor în C.A. la orice ședință, acesta având drept de vot. De
asemenea, asigurarea existenței unui reprezentant al elevilor în C.A., conform art. 96, alin. 2, lit.
d) din L.E.N.
• Publicarea Raportului privind Implementarea Statutului Elevului la nivel județean pe site-ul
Inspectoratului Școlar Județean Sibiu și unităților de învățământ. Încetarea interpretărilor actelor
normative după propriile convingeri ale conducerilor instituțiilor școlare.
• Acordarea burselor școlare (de merit, de performanță, de ajutor social, socială) de către Consiliile
Locale, în cazul în care acestea nu alocă nicio parte din buget burselor școlare.

• Respectarea dreptului de decontare a cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, elevilor
navetiști.
• Respectarea dreptului de decontare a cheltuielilor de transport, pe bază de ordin de deplasare,
elevilor reprezentanți.
• Informarea elevilor, la începutul fiecărui an școlar, cu privire la drepturile acestora, dar și
îndatoririle și sancțiunile pe care aceștia le pot primi în cazul abaterilor, conform Statutului Elevului
și regulamentului de organizare și funcționare a respectivei unități de învățământ.
• Tratarea substructurilor Consiliului Județean al Elevilor Sibiu ca parteneri în învățământul
preuniversitar, prin consultarea acestora în privința tuturor aspectelor ce influențează viața
elevilor.

• Organizarea unor dezbateri/ mese rotunde cu reprezentanții elevilor la nivel județean, alături de
ISJ/ decidenți, pentru o diagnoză periodică a stării învățământului din județul Sibiu.

E-mail: sibiu@consiliulelevilor.ro
Telefon: 0733 994 200
Site: www.cjesibiu.ro

