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Domnului Adrian LEBEDINSCHI 
Preşedintele Comisiei parlamentare ’’Comisia cultură, educaţie,

cercetare, tineret, sport şi mass-media”

Opinie
la proiectul de lege privind anularea 

examenelor naţionale de absolvire a programelor de studii 
în învăţământul general, sesiunea de examene 2020

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a analizat proiectul Legii privind 
anularea examenelor naţionale de absolvire a programelor de studii în învăţământul 
general, sesiunea de examene 2020, transmis spre aprobare Parlamentului Republicii 
Moldova de către Guvernul Republicii Moldova.

Scopul proiectului de Lege este în asigurarea absolvenţilor ciclului gimnazial şi 
liceal de studii cu certificate legale de finisare a studiilor şi oferirea posibilităţii de a se 
încadra în una din formele de învăţământ superior sau tehnic. De asemenea, proiectul legii 
este elaborat în scopul evitării răspândirii virusului pandemic COVID-19 şi contaminării 
elevilor în spaţiile închise de susţinere a examenelor în forma obişnuită.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului constată că autorităţile naţionale 
ordinare şi cele excepţionale au luat în considerare opinia copilului expusă prin 
chestionarul elaborat şi lansat de Ombudsmanul Copilului, la data de 7 aprilie 2020, şi 
prezentat autorităţilor de resort la data de 17 aprilie 2020, prin scrisoarea nr. 12-4/24-589 
(se anexează).

Totuşi, în varianta expusă a proiectului de Lege, Avocatul Poporului pentru 
drepturile copilului consideră că prevederea art. 1, alin. (4) generează un tratament 
diferenţiat a copiilor „...restanţieri din anii precedenţi, persoanele care au finalizat 
programa de liceu în instituţiile de învăţământ superior, care s-au înscris pentru a susţine 
examenul în sesiunea de examene 2020 şi persoanele care au solicitat susţinerea 
examenului de bacalaureat în regim de externat vor putea susţine examenul în următoarea 
sesiune, în condiţiile stabilite de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării”. Mai mult,
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aceste circumstanţe poate fi calificată ca o discriminare indirectă pe segmentul 
educaţional.

De asemenea, varianta expusă în articolul de mai sus contravine scopului legii 
’’asigurarea absolvenţilor ciclului gimnazial şi liceal de studii cu certificate legale de 
finisare a studiilor şi oferirea posibilităţii de a se încadra în una din formele de învăţământ 
superior sau tehnic”, fără a stabili care este categoria de absolvenţi, anul de studii sau alte 
criterii disctincte. La fel, legea nu corespunde principiului previzibilităţii -  ” examenul în 
următoarea sesiune, în condiţiile stabilite de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării”, 
nu se indică perioada ’’următoarei sesiuni”, în anul curent 2020 sau o altă perioadă.

Prin urmare, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului constată încălcarea 
dreptului la educaţie a categoriilor indicate de absolvenţi, prin limitarea accesului la studii 
superioare sau tehnice, în condiţiile în care nu vor obţine un certificat legal care ar 
confirma finalitatea studiilor din învăţământul general naţional.

Ombudsmanul copilului reaminteşte că statul trebuie să-şi asume obligaţia pozitivă 
în vederea identificării unei soluţii optime în vederea asigurării în continuare a dreptului 
fundamental la educaţie pentru aceste categorii de persoane.

în acest context, ţinând cont de prevederile art. 2, 3, 28 şi 29 din Convenţia ONU cu 
privire la drepturile copilului, art. 16 şi 34 din Constituţia Republicii Moldova, art. 7, lit. 
h) din Codul Educaţiei şi art. 3 şi 10 din Legea nr. 338 din 15 decembrie 1994 privind 
drepturile copilului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului nu susţine prezentul 
proiect de lege, în varianta actuală şi solicită modificarea normei enunţate în 
conformitate cu standardele internaţionale şi naţionale în vigoare.

Anexă 9 file

Cu respect,
Maia BĂNĂRESCU

Avocatul Poporului pentru 
drepturile copilului



AVOCATUL
POPORULUI

12-4/24_______________ Nr.17 aprilie 2020_______
La Nr.__________________  din___________________

Domnului Ion CHICU, 
Prim-ministru al Republicii Moldova 

Preşedinte al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale
Domnului Igor ŞAROV, 

Ministru al Educaţiei, Culturii si Cercetării 
mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului monitorizează situaţia privind 
respectarea drepturilor copilului în perioada stării de urgenţă, un domeniu care s-a aflat în 
atenţia sa fiind instruirea on-line, subiect abordat şi în adresarea nr. 12-6/27 din 26 martie 
curent către Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. în demersul vizat, Ombudsmanul 
Copilului a pledat, printre altele, pentru anularea examenelor naţionale de pretestare 
pentru ciclul gimnazial şi liceal şi elaborarea testelor pentru examenele de finalizare a 
claselor a IX-a şi a XlI-a doar în baza materiei predate până la data de 10 martie 20201.

în acelaşi timp, în corespundere cu principiul implicării active a copiilor în 
procesul decizional în domeniile pe care îi vizează, standarde prestabilite de art. 12 şi 13 
din Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, am procedat la consultarea opiniei 
liceenilor asupra pregătirii acestora pentru examenele de bacalaureat . In acest scop, le-a 
fost propus să completeze un chestionar privind accesibilitatea platformelor de învăţare la 
distanţă, calitatea şi eficienţa procesului de instruire în regim on-line pentru susţinerea şi 
promovarea examenului de bacalaureat în situaţia de pandemie şi modalitatea de 
desfăşurare a examenelor de BAC.

Completarea chestionarului a avut loc în perioada 07-13 aprilie 2020, în bază 
benevolă şi anonimă, cu participarea a peste 1400 de elevi. Din cei 1452 liceeni care au 
participat la sondajul on-line, peste 88% consideră că pregătirea on-line pentru BAC a 
fost ineficientă. Peste 93 la sută dintre respondenţi sunt de părerea că în testul pentru 
BAC trebuie să fie incluse doar temele studiate până pe 10 martie curent. 75,6% dintre 
liceenii chestionaţi pledează pentru anularea BAC-ului, iar alte 19 la sută dintre 
participanţii la chestionar optează pentru ca examenul de BAC să fie amânat.

Prin prezenta, vă aduc la cunoştinţă rezultatele chestionării liceenilor, cu 
recomandarea de a ţine cont de opinia elevilor la luarea deciziei privind modalitatea de

eorganizare a examenelor de absolvire al ciclului liceal în cadrul sistemului n
educaţie.

http://ombudsman.nTd/wp-content/uploads/2020/03/AAPDC MECC.pdf
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în context, menţionez importanţa respectării dreptului copilului de a fi auzit2, 
care nu poate înceta în situaţii de criză sau în urma lor, aspect menţionat în Comentariul 
General nr. 12 (2009) al Comitetului ONU privind drepturile copilului privind dreptul 
copilului, garantat prin dispoziţiile articolului 12 din Convenţia ONU cu privire la 
drepturile copilului.

Astfel, Comitetul statuează că aportul copiilor la ameliorarea situaţiilor de risc 
sau conflict trebuie să fie unul semnificativ pentru autorităţi în procesele de reconstrucţie 
după situaţiile de urgenţă pentru că aceştia ajută la restabilirea controlului asupra vieţii, 
contribuie la reabilitare, dezvoltă abilităţi organizaţionale şi consolidează un sentiment de 
identitate. Opiniile lor ar trebui să fie luate în considerare în evaluarea, proiectarea, 
implementarea şi monitorizarea programelor post-criză, cu respectarea normelor de 
protecţie a copiilor de expunere la situaţii care pot fi traumatice sau dăunătoare.

în consecinţă, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului îndeamnă 
autorităţile de linie şi cele excepţionale, create pe timp de criză, să ţină cont de rezultatul 
chestionarului menţionat oferind copiilor, în special adolescenţilor, posibilitatea de a juca 
un rol activ atât în procesele de reconstrucţie post-urgenţă, cât şi în cele care le vizează 
nemijlocit viitorul. De asemenea, vă transmit ataşat informaţii despre experienţa/intenţia 
altor ţări privind desfăşurarea examenelor de bacalaureat, care ar putea să vă fie utilă în 
luarea unei decizii la acest subiect (documentele se anexează).

în baza art. 23, alin. (2) din Legea 52/2014, despre acţiunile întreprinse solicit să 
fiu informată în termen de 10 zile din momentul recepţionări (chestionarul se anexează).

Anexă: 8 file

Intru implementarea iniţiativei „ Guvern fără hârtie”, aprobată prin Hotărirea 
Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 cu privire la aprobarea Programului 
strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e - Transformare), informaţia 
solicitată urmează a fi transmisă prin intermediul poştei electronice
hiuiara.kuitiucâhoinhudsman.ind

Cu respect,
Maia BĂNĂRESCU, 

Avocat al Poporului pentru drepturile copilului
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Rezultatele Formularului lansat de Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului în 

contextul pregătirii Online pentru Examenul de Bacalaureat a absolvenţilor claselor a XlI-a

La formularul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului prin care a fost solicitată opinia 

liceenilor referitor la susţinerea examenelor de BAC -  2020 au participat 1452 liceeni. Având în 

vedere faptul că formularul a fost anonim, răspunsurile vor fi preluate, prelucrate per întrebare şi 

înserate în textul analizei făcând abstracţie de la sexul, vârsta, nivelul de pregătire, modul de 
exprimare al elevului

întrebarea I: Consideri pregătirea Online pentru BAC eficientă?

Consideri pregătirea oniine pentru BAC eficientă?
1.452 de răspunsuri

•  Oa
•  Nu 

Parţial
•  Nu prea
•  Da şi nu
•  Absolut Ineficienta
•  Eu am susţinui bacul anul trecui, si no... 
$  Depinde de profesor, unii fac abuz de...

1/7 T

La

prima întrebare dintre cei 1452 de respondenţi,
( • )  NU

1282 au răspuns cu „Nu” pe când au fost 
înregistrate 120 de răspunsuri de „Da”. Printre 1282 d0 r*sP“nftiri

i ;,tu! ru . •: nv. in nivelul do trai scandinav, e absurd sa consideram pregătirea oniine de BAC 
eficienta pentru toata urnea Regimul discriminează copiii din familiile vulnerabile, precum si pune intr-o 

ni : pi: cina p-ofein ni care predau după metodele sovietice si n-au auzit de educaţie digitala. Nu 
, v ; ■ sg ••-.-biv ;i~rn sternul nostru cu cei al unei tari avansate, deoarece suntem absolut nepregătiţi la
capitolul dat.

cei 50 de elevi care au preferat opţiunea „Altele” se disting două tabere, majoritatea afirmă despre 

eficienţa pregătirii oniine pentru BAC în mărime de 50 %, invocând oboseală şi supraîncărcarea de 

către profesor a elevilor cu prea multe sarcini şi lucru independent. Cealaltă jumătate consideră că 

eficienţa se bazează pe responsabilitatea fiecăruia şi pe nivelul de pregătire pe care elevul îl avea şi 

până la trecerea la studiere în regim oniine pentru examenele de Bacalaureat. Totuşi există şi elevi 

care consideră acest tip de pregătire discriminatoriu, cu un răspuns ca în exemplul de mai jos.

în viziunea elevilor, carenţe sunt întâlnite şi în cazul pregătirii pentru examenul de Bacalaureat a 

obiectelor cu profil real, în timp ce obiectele cu profil umanist sunt mai uşor de perceput şi nu 

necesită o interacţiune şi o abordare faţă în faţă a subiectului.

. i, :i- ; bac: est : eficientă doar în cadrul obiectelor umaniste Eficienţa scade drastic(щ)
:r:i • wi|f:c; cin rai.73 interacţiuni slabe elev - profesor.



întrebarea 2: Consideri că subiectele din conţinutul examenului de BAC 2020 trebuie să:

Consideri câ subiectele din conţinutul examenului de BAC 2020 trebuie sâ:
! 452 de răspunsuri

O  Fie diri rândul celor care au fost studiate 
până ta 10 martie (când a fost 
suspendat procesul educaţional) 

f t  Includă şi temele studiate in regim 
Online pe toată perioada stării de 
urgenţă

La această întrebare 1357 (93,5%) elevi au răspuns că optează pentru înserarea în conţinutul 

examenului ele BAC 2020 a subiectelor ce ţin exclusiv de materia studiată până la 10 martie, în timp 

ce 95 (6,5%) dintre aceştia sunt de-acord şi cu includerea temelor studiate în regim online pe 

perioada stării de urgenţă.

întrebarea 3:

Optezi pentru:
1 452 de răspunsuri

f i t  Amânarea BAC-ului
#  Anularea BAC-ului 

S-ar putea elabora un document în ba...
#  Am nevoie de diploma de finisare a iic...
#  Aplicarea notei la Bac în conformitate...
$  Susţinerea 8ac-uiui
#  ca de obicei in timpu! respectiv ca in a...

Desfăşurarea BAC-ului cu respectare...

1/10 ▼

La întrebarea nr. 3, 1098 elevi (75,6%) consideră că cel mai echitabil în situaţia creată este 

anularea bacului, argumentele invocate fiind cele de la întrebarea nr. 2 şi 5. 276 din respondenţi 

(19%) optează pentru ca examenul de Bacalaureat să fie amânat şi susţinut la o dată ulterioară, 

atunci când situaţia epidemiologică va fi stabilă. La categoria „Altele’' cei 85 de elevi pledează 

pentru elaborarea Diplomei de BAC cu înserarea notelor medii obţinute pe parcursul claselor X-XI1 

pentru a nu întâlni ulterior dificultăţi de admitere la Universităţile atât din ţară cât şi de peste hotare.



Câţiva dintre aceştia cosideră optimă şi susţinerea BAC-ului la datele prestabilite dar în regim 

online sau cu asigurarea tututor condiţiilor de igienă şi a recomandărilor specialiştilor în domeniu 

(măşti, mănuşi, dezinfectant, respectarea distanţei sociale, purtarea costumelor de protecţie) precum 

şi cu uşurarea conţinutului acestuia, simplificarea constând în neadmiterea includerii temelor 

studiate în regim online. Alte exemple de răspuns care nu se repetă ar ii:

'• 1 in c-izui in car situaţie epidemioiogică in Republica Moldova se va agrava ar fi corect ca
Jv ;ie ... ■ V  ■> i mulţi elevi optează peniiu a studia peste hotare, respectiv, procesul de

( • )  admitere ar pt
ac : •ai, z voi tare oersomha, iar susţinerea BAC-ului in august, de exempiu, ar fi o decizie care nu i-ar
încânta pe absolvenţi

ei •. ic'U •>: ‘Susţinut’. sau după exemplul Franţei, aplicarea notei in atestat după mediile deja acumulate 

întrebarea 4: Cum vedeţi admiterea 2020 ta Universităţile din Republica Moldova?

La această întrebare care a avut răspuns sub formă liberă, elevii şi-au expus opinia extinsă sincer, 

au optat chiar pentru a analiza situaţia din două sau mai multe puncte de vedere. Majoritatea 

consideră că admiterea 2020 la Universităţile din Republica Moldova trebuie să aibă loc în baza 

mediei notelor obţinute în clasele X-XI1. Nu puţini sunt cei care pledează pentru existenţa unui 

Certificat echivalent Diplomei de BAC care să ateste cunoştinţele deţinute sau care şi-ar dori mai 

mult să existe examene de admitere decât Examenul de Bacalaureat, în contextul în care situaţia 

epidemioiogică poate amâna prea mult susţinerea acestuia şi consecvent admiterea la Universitate, 

îngrijorător este răspunsul a circa 20% din elevi, care afirmă ferm că îşi vor continua studiile la 

Universităţi de peste hotare, decizia fiind în mare parte condiţionată şi de situaţia actuală în care 

liceenilor nu le este solicitată opinia şi aceştia sunt expuşi aceloraşi condiţii de susţinere e BAC-ului 

ca şi elevii din anii precedenţi care nu au fost puşi în situaţia de a se pregăti online. Totuşi, 

majoritatea văd admiterea 2020 dificilă, complicată şi cu multe impedimente pentru actualii 

absolvenţi, iar în acest context a fost abordată situaţia materială a copiilor, a căror părinţi din cauza 

situaţiei epidemiologice nu au primit salarii şi nu îşi vor permite să susţină copii în cazul în care



aceştia vor li admişi la studii cu achitarea laxei. Există şi liceeni care nu-şi imaginează cum aceasta 

ar putea avea loc în situaţia creată dar şi care prin intermediul acestei întebări îşi „strigă” disperarea 

şi nevoia de ajutor. Drept exemplu câteva răspunsuri care în esenţă cuprind toate doleanţele celor 

1452 de respondenţi.

Să fim admişi conform notelor semestriale, la fel cum au optat şi alte ţâri. Corect, nu avem acelaşi sistem 
educaţional, dar situaţia epidemiologică ne-a întâmpinat pe toţi,(suntem nevoiţi să stăm acasă, doar acasă) nu 
suntem in situaţia anilor precedenţi, unde elevii nu s-au confruntat cu asemenea probleme, suntem în situaţia 
când inegalitatea tindem, totuşi, să o întâmpinăm. Toţi suntem nevoiţi să stăm acasă, ne rămâne să profităm de 
"eficienţa" orelor on-line? Nu, ele nu sunt bine structurate, e un program haotic, pregătirea nu merge sporit 
deoarece nu se compară studiile în şcoală când vezi profesorul în faţă şi-i poţi acorda orice întrebare, acum noi 
suntem limitaţi, profesorii multor obiecte pur şi simplu nu dispun sau nu au posibilitatea de a accesa şi a duce 
orele on-line. De ce acest fapt este într-atât de ignorat de către Ministerul Educaţiei? De ce totul e limitat la bunul 
: învăţaţi singuri "prin intermediul căror metode? Acele ore propuse, nu-i într-atât de eficiente din păcate, nu toţi 
au abilităţi desăvârşite în procesul de studii, se ţine cont doar din perspectiva elevului exemplar, de ce nu şi de 
elevul căruia mai greu îi este să asimileze informaţia şi să intre în acest ritm spontan fără eficienţă? în mare

Autorităţile să ţină cont de faptul ca nu este vina noastră de ceea ce se întâmplă în prezent. Să fie alături de cei 
care vrem sa mergem mai departe, la o facultate, pentru că majoritatea tinerilor care finisează liceul, nu merg la 
studii pentru a continua/realiza o specialitate.... Şi cei care am m-ai rămas şi avem dorinţa să ne îndeplinim pe 
plan profesional, vă rugăm nu ne luaţi visele... Ţineţi cont de cerinţele noastre, noi suntem viitorul ţării, nu uitaţi, 
suntem tot mai puţini cei care vrem sa rămânem să studiem în Moldova... Dacă continuaţi în felul acesta cu 
regret şi îmi pare rău să o spun dar ve-ţi pierde o generaţie!

Întrebarea 5: Numeşte trei probleme cil care te-ai confruntat de când s-a trecut la învăţământul

Validarea sau nevalidarea diplomei de încheiere a studiilor să fie determinată pe baza notelor obţinute în timpul 
celor trei ani de şcoală.Noi nu dorim să fim discriminaţi, să fim o generaţie de sacrificiu care cel mai probabil nu 
vor susţine bacul astfel de bine ca generaţiile anterioare. Eievii buni vor avea de suferit, întrucât nu vor putea 
obţine note bune cum ar fi trebuit să fie în mod normal. Dorim ca în aceste vremuri de criză, să obţinem o 
diplomă completă şi să avansăm astfel fără pauză spre învăţământul superior. Totodată, luând în consideraţie 
ţările care deja au făcut acest pas, şi anume, Olanda şi Marea Britanie, solicităm respectuos ca să urmăm şi noi 
exemplul acestor state, întrucât situaţia pune în lumină numărul enorm de riscuri asociate evaluării de la 
finalizarea treptei liceale. 0 situaţie asemănătoare a fost în anul 1992, când din cauza războiului a fost 
suspendat procesul educaţional, iar ca urmare fiecare absolvent a fost apreciat cu notele de la sfârşitul anului.
Mizăm pe susţinerea dumneavoastră!

online



La această întrebare, problemele cu care elevii s-au confruntat din momentul când s-a trecut la 

învăţământul Online se repetă, iar în acest sens vom încerca să le listăm pe toate Iară ca acestea să se 

repete, astfel elevii în contextul pregătirii Online pentru BAC au întâlnit următoarele probleme:

-,,Conexiune slabă datorită supraaglomerării pe platformele Online şi probleme tehnice întâlnite

des”

- „Timp limitat din cauza faptului că elevii trebuie să fie mereu conectaţi şi vizibili pe

platformă”

- „Nu are loc pregătirea exclusiv pentru BAC şi elevii sunt încărcaţi şi de alte obiecte”

- „Probleme cu programa prin care se fac lecţiile, atât tehnice, cât şi legate de faptul că s-a trecut

brusc şi elevii nu erau familiarizaţi."

- „Incapacitatea profesorilor de a utiliza eficient dispozitivele digitale şi platformele de

comunicare”

- „Lipsa mediului şcolar care cere responsabilitate si organizare”

- „De cele mai multe ori timpul propriu-zis al orelor este scurt, pentru că multă atenţie se dedică

problemelor tehnice”

- „Oboseala condiţionată de regimul de a face lecţii care nu este similar cu orarul şcolar şi poate

exeede orele prestabilite”

- „Trecerea bruscă la orele online (nu toţi absolvenţii, dar şi profesorii, din mediul rural dispun

de dispozitive informaţionale în comparaţie cu cei din mediul urban”

- „Calitatea predării online diferă de la o instituţie la alta, iar volumul de informaţie predată este

diferit de cel predat la şcoală”

- „Profesorii încearcă să se adapteze din mers, fără indicaţii clare de la administraţia liceului, iar

drept consecinţă elevii sunt experimentaţi cu diferite tehnici de predare (prin diverse 

aplicaţii)"

- „Profesorii nu predau lecţia, ei doar transmit teme pentru acasă”



- „După ce expediem profesorilor temele pentru acasă nu primim nici o nota (fapt care scade

din dorinţa de a îndeplini toate sarcinile corect şi in termenii indicaţi) nu cunoaştem ce 

note am primit până la momentul de faţă, nu putem sa prognozăm ce medie o să avem la 

final”

- „Dezorganizare. Iresponsabilitate. Gestionarea timpului iraţional”

- „Lipsa de printer pentru a printa teste şi sarcini care vin de la profesori”

Există un număr minoritar de elevi, cea 10% eare afirmă că se descurcă şi nu întâlnesc nici-o 

dificultate, dar asta fiind condiţionat de pregătirea individuală. Mai jos sunt prezentate răspunsurile, 

care în esenţă conţin răspunsurile tuturor respondenţilor la această întrebare.

Da, sistemul educaţional al ţării noastre nu e la un nivel atât de dezvoltat atât în domeniul economic cât şi 
educaţional ca din Olanda,Franţa,dar totuşi to ţi suntem pradă a acestui virus monstruos din cauza căreia au 
suferit peste un m ilion de oameni pe globul pământesc. La capitolul examenul de Bacalaureat, am ajuns la 
încheierea că prom oţiile  anilor precedenţi, care au susţinut BAC-ul, nu s-au confruntat cu asemenea probleme cu 
care ne confruntam, noi absolvenţii, ia etapa actuală. Cum ei pot acţiona adecvat la situaţia dată, dacă doar 
pielea noastră e nevoită să sim tă dificultatea desfăşurării aşa ziselor oreloi On-line. Nu este luat în consideraţie 
faptul că, sistemul educaţional european faţă de sistemul educaţional din Republica Moldova diferă foarte mult 
nu doar prin aspectul educativ, ci şi prin condiţiile  educaţionale. Chestionând elevii din şcolile ţă rilor europene.ca 
de exemplu dacă există elevi care nu dispun de tehnologii moderne (celular.calculator) ve-ţi afla că numărul e 
egal cu 0 sau mizer. Insă, întrebând elevii din Republica Moldova, ve-ţi afla că situaţia (fiind evidentă) e 
realmente teribil de mare număr de elevi care nu dispun de W i-fi/celu lar/calcuiator. De ce nu se menţionează 
nicăieri despre tinerii din mediul rural,(unii proveniţi din fam ilii social-vulnerabile)care nu dispun de tehnologii 
moderne7 Lumea virtuală nu este la accesul to turor elevilor inclusiv şi profesorilor; un exemplu concret fiind în 
şcoala mea .cadrele didactice, predominant fiind în etate nu dispun de informare teoretică şi practică în 
domeniul tehnologic.ceea ce nu le permite să ţină contact cu absolvenţii liceului( în afară de scurt email unde 
expediem nişte teste) noi tinerii suferim neîndoielnic de mult din această cauză, nu putem nicicum contacta cu 
profesorul in afară de ai suna,dar asta nu se compară cu profesorul real care iţi predă lecţia, tim p de 45 
minute...prin intermediul apelului te lefonic, nu ne putem permite discuta dilemele şi întrebările ce ne frământă 
referitor la subiect.în acelaşi interval de tim p. Deci, ajungem la concluzia că, nu suntem la condiţii egale cu 
promoţiile precedente, să nu luăm în calcul doar şcolile prestigioase sau private.unde sunt dotate cu tehnologii 
modern cu profesorii instru iţi la capitolul orelor on-line.

1 .Lecţiile oniine au inceput târziu şi acum elevii recuperează temele pierdute înr-un timp restrâns, motiv pentru 
care ei nu reusesc sa însuşească bine materialul (prea puţin timp. La şcoala aveam ore opţionale, după lecţii 
puteai să adresezi cateva întrebări profesorului însă în mediul oniine nu poţi face lucrul ăsta) 2.In majoritatea 
cazurilor elevii iau legătură cu profesorii prin intermediul unor platforme precum facebook sau gmail. Profesorii 
tr im it sarcina iar elevul trebuie sa o îndeplinească. Profesorul nu predă tema. Tinerii sun nevoiţi sa invete singuri 
pe de rost toate temele din manuale fara a înţelege ce învaţă. Această metodă de învăţare îţi garanteaza nu mai 
mult de 6 la examenul de bacalaureat 3.în cadrul acestor lecţii foarte puţin îimp se acordă pregătirii pentru bac. 
in mod deosebit sunt neglijate disciplinele, care nu sunt obligatorii(geografia, chimia, fizica...). După parerea 
mea, într-o asemenea situaţie critică când elevii nu sunt pregătiţi de examene si riscă să obţină rezultate mai 
slabe decât ar fi putut, programul scoiar trebuie sa includă mai multe ore de recapitulare si exersare.Toţi se 
comportă aşa de parcă nu se întâmplă nimic şi elevii nu au nevoie de pregătire. (Indiferenţa) 4.Nu am nimic 
împotriva învăţământului oniine atunci când to iu l este bine organizat. Din pacate ăsta nu este cazul nostru. Nu a 
fost creata o platforma oniine oficială unde elevii sa isi vada orarul lecţiilor, temele pentru acasa, sarcinile 
suplimentare, iinkuri către anumite site-uri ce conţin informaţia ce trebuie recapitulată, profesorii nu utilizează 
scheme, prezentări power point si teste fulger pentru a înlesni îţelegerea subiectului. Ceea ce se intâmplă acum 
nu se numeşte invatamant oniine ci invatamant independent. (Bataie de joc)



1) Lecţiile online nu sunt eficiente, întrucât atunci când este o temă nouă, elevul nu poate vedea ceea ce explică 
profesorul, ci doar auzi, ceea ce complică procesul de învăţare. Unii profesorii nu fac proiecte in Powerpoint, 
teste fulger, scheme, etc., care ar înlesni însuşirea temei 2) Lecţiile online nu se fac la toate disciplinele.Sunt 
puse în umbră disciplinele care nu sunt obligatorii, de exemplu chimia, geografia, fizica, etc, dar elevii au ales una 
din acestea pentru examenul la alegere, şi, deci, va trebui ca ei să înveţe practic singuri pentru examenul la 
alegere. 3) Sunt cazuri în care profesorul trimite sarcini în baza unei teme noi, fără a o explica, elevul fiind nevoit 
să înveţe singur şi să realizeze sarcinile fără îndrumarea profesorului, iar pentru a susţine BAC-ul, elevul va 
învăţa pe de rost temele, ceea ce nu va garanta o notă mare spre care aspiră. 4) pregătirile pentru BAC pe 
parcursul anului de studiu 2019-2020 nu au fost exercitate la 100%. Adică, unele subiecte care urmau a fi 
discutate şi exersate pentru BAC-ul la limbă română, nu erau atinse, pe motiv că să le lăsăm ia finele anuluiţ mai 
aproape de BAC). La moment....nu mai exersează nimeni nimic....

1) Comunicare ineficientă intre profesor şi elev (profesorii doar trimit tema pentru acasă însă procesul de 
predare in sine fie nu are loc deloc, fie este doar o prezentare ppt) 2) Subiectivitatea cauzată de procesul de 
codificare şi decodificare a mesajelor textuale 3) Lipsa feedback-ului din partea profesorului (este dificil să oferi 
feedback unui număr mare de elevi într-un timp limitat în lipsa comunicării verbale, non-verbaie şi a resurselor 
limitate de demonstrare şi explicare). 4) Există elevi care nu au acces la internet cu viteză înaltă sau în general 
nu au acces la tehnologicii ca telefon performant şi calculator şi nu pot fi prezenţi sau întâmpină dificultăţi 
tehnice în cazul în care se realizează o lecţie online. 5) Procesul de predare la distanţă reprezintă de fapt doar 
repartizarea sarcinilor din partea profesorilor, practic materialul la minimum 12 discipline elevul fiind nevoit să-l 
însuşească singur. 6) Este imposibil să te concentrezi asupra pregătirii pentru BAC din cauza abundenţei de 
mărimi iraţionale de informaţii care trebuie asimilată de eiev într-un timp limitat, fiind presat atât de eventuala 
stare de incertitudine pe cât şi alte discipline de specialitate (în cazul elevilor de la Centrele de Excelenţă şi 
Colegii). 7) Unii profesori nu dispun la fel de tehnologiile necesare pentru realizarea procesului educaţional la 
distanţă, fie nu au abilităţile tehnologice necesare. 8) Odată cu trecerea la regimul online timp de 2 săptămâni nu 
s-a întâmplat nimic, procesul educaţional a rămas în urmă din cauza nevoii acute de reprofilare a profesorilor.




