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ABSTRACT 

THE STATE OF EDUCATION AND OF THE EDUCATIONAL  
SYSTEM IN ROMANIA 

This article presents the main findings of a research project carried out in 2007, 
with respect to the essential challenges currently facing the Romanian education 
system. To this end, the article analyzes the views of the investigated subjects with 
respect to the assessment of pre-university students based on their high school 
graduation average marks, in their acceptance to university. At the same time, a part 
of the article is dedicated to the teaching staff. The article presents the main flaws of 
the current assessment methodology, among which the subjective character of 
awarding the marks.  
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1. DIN NOU DESPRE EDUCAŢIE 
 

„Ai renunţat la visele tale, pentru ca eu să pot visa. 
Ai vărsat lacrimi, pentru ca eu să fiu într-o stare de 
fericire. 
Ai pierdut nopţi de somn, pentru ca eu să dorm în 
linişte. 
Ai crezut în mine, în ciuda greşelilor mele. A fi 
educator, înseamnă a fi un poet al iubirii. 
Să nu uiţi niciodată că eu voi lua un pic din fiinţa 
ta, în propria mea fiinţă”. 

Augusto Cury 

 
Dacă vorbim despre educaţie, trebuie, întâi de toate, să avem în vedere că ne 

ocupăm de unul dintre cele mai complexe fenomene ale psihologiei umane: inteligenţa. 
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A educa înseamnă a avea o mare încredere în oameni, înseamnă cutezanţă şi 
încredere în viitor, chiar dacă suntem nevoiţi să plecăm, uneori, de la o stare 
precară, jalnică, în comportamentul tinerilor, chiar dacă mulţi tineri ne decepţionează 
în prezent. 

Ce înseamnă educaţia, care sunt legile ei, cum trebuie aplicate şi, mai ales, 
cum trebuie procedat? 

Ne propunem, mai ales, să vorbim despre o educaţie de bun simţ, uneori după 
reguli nescrise, pentru că, aşa cum spunea Grigore Nicola, aceasta înseamnă 
cultură. Trebuie să plecăm de la situaţia constatativă, să vedem, după proiecte şi 
programe cu denumiri răsunătoare, unde s-a ajuns. E suficient, cred, să ne ancorăm 
în realitate şi să privim în jurul nostru; ce vedem? Vedem cum se circulă pe stradă, 
în tramvai, în autobuz, vedem cum, adesea, ne îmbrâncim, claxonăm la intersecţii, 
ne manifestăm ca nerăbdători, intoleranţi, egoişti. Cum de s-a ajuns la situaţii 
inimaginabile, când elevii agresează profesorii? Cum de s-a ajuns aici, să ne 
comportăm după impulsuri instinctuale primare, neajustate de caracter sau educaţie? 
Ce nu a funcţionat în procesul instructiv-educativ? Unde s-a greşit? Cine îşi poate 
asuma responsabilitatea acestor efecte nefaste? Şcoala? Familia? Anturajul? 

Generaţiile recente de părinţi s-au întrecut în a face viaţa cât mai uşoară 
copiilor lor, le asigura condiţii nu numai minimale şi suficiente de învăţare. Au 
făcut totul pentru a le umple camera şi timpul de studiu cu numeroase jucării, 
calculatoare, laptop-uri, televizoare, telefoane mobile; astfel se face că tinerii elevi 
au alte tentaţii şi îşi pierd interesul pentru lectură, pentru studiu, pentru descoperirea 
tainelor ştiinţei şi culturii. 

Foarte mulţi părinţi n-au înţeles că televizorul, calculatorul, internetul şi, în 
general, excesul de activităţi induse şi impuse (să studieze engleza, franceza, 
spaniola, pianul, desenul, dansul modern etc.) blochează „copilăria” copiilor lor.  
S-a creat, astfel, pentru copii, o lume artificială şi, pentru toate acestea, preţul plătit 
a fost scump. Într-adevăr, dacă ne gândim că rolul şcolii şi al educaţiei, în general, 
este de a instrui şi a forma personalitatea elevului, de a-l forma pentru viaţă, ceea 
ce înseamnă să fie apt să soluţioneze problemele pe care le întâlneşte, constatăm că 
elevii nu mai învaţă, din cauza unei avalanşe de informaţii pe care nu au timp să o 
înţeleagă şi aşeze în memorie. De multe ori, elevul învaţă mecanic, pentru a 
reproduce, tot mecanic, cunoştinţele, neaşezate şi legate logic, netrecute prin filtrul 
înţelegerii personale şi necorelate cu alte cunoştinţe. 

Acest lucru poate conduce la un blocaj în asimilare, elevul refuzând să mai 
înveţe, sau, dacă aceasta nu are loc, asimilarea cunoştinţelor creează un bagaj de 
cunoştinţe neînţelese, nelogice, fapt care conduce la inutilitatea lor. Această 
acumulare de cunoştinţe nu contribuie la dezvoltarea inteligenţei şi aptitudinilor 
intelectuale ale elevului. Asimilarea lor creează un efect pervers, conducând la un 
fenomen straniu – aşa-numitul analfabetism funcţional, în care individul citeşte sau 
foloseşte curent termeni şi expresii pe care nu le înţelege. 

Societatea contemporană a produs mai multă informaţie decât oricare alta în 
istoria umanităţii, dar nu ştim ce să facem cu ea, mai exact, nu ştim să o organizăm 
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şi să o sistematizăm. Elevii, la rândul lor, învaţă cel mult deprinderi (de a rezolva 
tipuri de probleme, de a memora pasaje sau lecţii întregi), dar sunt mai puţin 
învăţaţi şi pregătiţi să gândească, să utilizeze cunoştinţe noi, drept „unelte” ale 
gândirii, ale dezvoltări acesteia. 

Bombardamentul de stimuli acţionează asupra unui aspect al subconştientului, pe 
care specialiştii în psihologie şcolară îl denumesc psiho-adaptare, mărind nevoia de 
plăceri în viaţă. Astfel, cu timpul, copii şi tinerii nu mai găsesc plăcere în stimulii 
obişnuiţi. Ei sunt nevoiţi să supraliciteze, să caute noi tentaţii, ceea ce generează 
personalităţi fluctuante, instabile, nemulţumire [2]. 

Educaţia a devenit seacă, rece, lipsită de aspectul emoţional. Aşa se face că 
tinerii ştiu rareori să ceară iertare, să-şi recunoască vinovăţia, să se pună în locul 
celui pe care l-au ofensat.  

Ce decurge, în continuare, de aici? Deşi se ştie, din practica medicală, că 
depresia era un fenomen rar la copii, azi sunt mulţi copii deprimaţi şi care nu se pot 
bucura de frumuseţile vieţii. Aşa se face că întâlnim, tot mai des la adolescenţi şi 
chiar la vârste mai mici, obsesii, fobii, timiditate, agresivitate, panică. Tinerii se 
simt, astfel, neajutoraţi şi îşi caută scăpare în droguri. Să facem din nou apel la 
Augusto Cury, care spune: „În acest secol, rolul psihiatriei  va fi cu atât mai 
important cu cât este mai slabă calitatea educaţiei” [2], p. 10. 

Grija exagerată a părinţilor pentru copiii lor, de a-i scuti de griji, inclusiv de 
grija şcolii, de a le aglomera programul, de a le oferi mai multe jucării decât le sunt 
necesare, generează un efect pervers, cu consecinţe contrare aşteptărilor. Iată deci 
cum copiii care au condiţii în exces sunt mai puţin reuşiţi sau sunt mai puţin 
pregătiţi pentru viaţă decât cei care au avut o copilărie mai modestă. 

Copilul trebuie obişnuit cu toate aspectele vieţii, şi bune şi rele, şi mai 
plăcute şi mai puţin plăcute. Copilul care nu ştie că banul se câştigă, în general, cu 
trudă, îl va cheltui cu uşurinţă şi poate cădea uşor în capcana desfrâului. 

Raportându-ne la cercetarea concretă, care a analizat starea învăţământului 
românesc, în opinia cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, atunci când 
s-a referit la rolul familiei în educarea tinerei generaţii a reieşit că, deşi acest rol 
este considerat ca important (esenţial, decisiv), 43,75%, 5% din repondenţi spun că 
acest rol lipseşte, iar 26,25% afirmă  că familia se implică prea puţin. Unul din 
cazurile când familia se implică, l-am văzut mai sus. 

În ceea ce priveşte colaborarea familiei cu şcoala, 7,5% dintre repondenţi 
consideră că aceasta este inexistentă, 67,5% afirmă că această colaborare lasă de 
dorit, în timp ce 15% spun că părinţii sunt dezinteresaţi. 

 
2. SITUAŢIA EVALUĂRII ELEVILOR 

 
Problema corectitudinii evaluării elevilor poate genera interes sau dezinteres, 

din partea elevilor, pentru şcoală şi învăţare. 
Reamintim că, până în 1989, pe lângă evaluarea periodică (notare prin 

examinare orală, lucrări scrise periodice şi semestriale), mai existau examenul de 
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admitere la liceu, după absolvirea clasei a VIII-a, sau examenul de treapta I, apoi 
examenul de treapta a II-a, după absolvirea clasei a X-a, când elevii se departajau 
pe clase de profil şi, în fine, examenul de bacalaureat, după absolvirea claselor de 
liceu. Referitor la acea perioadă, învăţământul românesc a fost criticat pentru 
caracterul său unitar şi manualele unice. 

După 1989 au urmat ani buni de învăţământ instabil, cu multe revendicări ale 
elevilor: desfiinţarea uniformei, simplificarea programei şcolare până la diluarea 
acesteia, toate contribuind la diminuarea prestigiului şcolii şi al cadrelor didactice.  

Începând cu anul 2000, au apărut semnele reformei în învăţământ, sub 
ministeriatul lui Andrei Marga. O primă consecinţă a fost formalizarea şi birocratizarea 
excesivă în învăţământ.  

O a doua a fost un fel de deschidere a cutiei Pandorei, fiecare schimbare 
ministerială a însemnat, de fapt, o altfel de reformă. Schimbarea, de nenumărate 
ori, a direcţiei reformei în învăţământ, a condus la instabilitatea sistemului. 

Analiza rezultatelor cercetării întreprinse în rândul cadrelor didactice, privind 
situaţia  evaluării elevilor, arată că 28,75% dintre intervievaţi afirmă că evaluarea 
la examenele finale este corectă, 16,25% că evaluarea este incorectă, iar 12,5% că 
evaluarea pe parcursul anului şcolar este incorectă. 

Numeroase cadre didactice scot în evidenţă subiectivismul notării, dar şi 
carenţele metodologice de evaluare. 

Vom prezenta, în continuare, un exemplu semnificativ, privind situaţia 
evaluării formale a elevilor absolvenţi de gimnaziu, ca urmare a examenului de 
capacitate susţinut în anul 2005 în municipiul Bucureşti. Conform regulamentului 
şi metodologiei de aplicare, examenul de capacitate este promovat de candidat, 
dacă acesta obţine minimum nota 5 la fiecare dintre cele 3 probe scrise susţinute: 
limba română, matematică, geografie sau istorie, la alegere. Tabelul nr. 1 prezintă 
situaţia candidaţilor respinşi la examenul de capacitate, ca o consecinţă a faptului 
că nu au obţinut nota de promovare la fiecare disciplină în parte, raportaţi, totodată 
la mediile generale ale celor patru ani de gimnaziu.  

 
TRANŞELE DE MEDII PENTRU ELEVII RESPINŞI, DUPĂ MEDIA DE ABSOLVIRE 

Tabelul nr. 1 
Medii obţinute 

  În gimnaziu                                                 Nr. candidaţi respinşi 

între 5,00 – 5,49    1 
între 5,50 – 5,99    87 
între 6,00 – 6,49   580 
între 6,50 – 6,99 1208 
între 7,00 – 7,49 1416 
între 7,50 – 7,99 1146 
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Tabel continuare 

între 8,00 – 8,49   696 
între 8,50 – 8,99   317 
între 9,00 – 9,49   106 
între 9,50 – 9,99     27 
media 10,00       2 

 
Graficul nr. 1 

 
Tranşele de medii pentru respinşi, după media de absolvire 

 – 30 iunie 2005 – ora 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma normală a distribuţiei datelor confirmă faptul că avem de-a face cu un 
fenomen care se validează statistic, ceea ce înseamnă un fenomen real, îngrijorător. 

Contrastul între evaluarea anuală – media de absolvire – şi evaluarea pe 
subiecte unice este evident. Asta înseamnă că la foarte mulţi copii evaluarea 
curentă din timpul anului este foarte precară, pentru că, altminteri, cum poate fi 
explicată situaţia în care 29 de elevi, cu media generală între 9,50 şi 10, care 
constituie o evaluare a 4 ani de studii, toate disciplinele, să nu ia notă de trecere, 
minimum nota 5 la una dintre disciplinele de concurs? Aceeaşi întrebare ne-o 
putem pune pentru cei 106 elevi care au terminat ciclul gimnazial cu medii între  
9 şi 9,50 etc. Cumulând, constatăm că, în sesiunea de examene amintită, 2 294 
elevi cu medii generale de absolvire de peste 7,50 nu au obţinut nota minimă de 
promovare la cel puţin una dintre discipline, iar per total, 5 586 elevi absolvenţi de 
gimnaziu nu au obţinut nota de trecere amintită la examenul de capacitate.  
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Ce ar putea genera o astfel de situaţie? Se ştie că nota după care se face 
distribuirea absolvenţilor de gimnaziu este media aritmetică a notei obţinute la 
capacitate (mai nou, a tezelor cu subiect unic) cu media generală de absolvire a 
ciclului gimnazial. Aceasta a făcut ca multe cadre didactice să coboare nejustificat 
ştacheta evaluării. În ce scop? E clar că un aport suplimentar la media generală 
asigura o „zestre” candidatului şi o şansă în plus să obţină un loc mai avansat într-o 
ierarhie valorică, ceea ce însemna şi obţinerea unui loc la un liceu de prestigiu. 
Credem însă că mai există un motiv ascuns, disimulat: numeroase cadre didactice 
conştientizează faptul că lecţiile desfăşurate la clasă nu sunt cele mai reuşite, copiii 
avuţi în custodie nu sunt apţi, aşadar, pentru o confruntare reală şi, poate, 
neaşteptat de dură, aşa încât, dintr-un sentiment de compensaţie, acordă note mult 
mai generoase. Pot fi şi multe alte motive; condiţiile şcolilor din mediul rural, 
calitatea elevilor care le frecventează, lasă de multe ori de dorit. Toate acestea 
creează din start dezavantaje pentru numeroase categorii de elevi. Aceste probleme 
sunt mari şi grave, ele contribuind serios la inegalitatea şanselor. Primul lucru care, 
credem, se impune, ar fi un criteriu de evaluare corectă a unităţilor şcolare, după 
calitatea actului educaţional şi performanţele obţinute. O astfel de ierarhie, corect 
constituită, ar conduce la găsirea de soluţii pentru ameliorarea situaţiei; mai mult, 
toţi factorii implicaţi ar avea suficiente motive să conlucreze în acest scop. 

Modificarea, aproape an de an, a regulamentului intrării la liceu a absolvenţilor 
de gimnaziu nu a adus o soluţie optimă.  

Amintim numai câteva dintre schimbările esenţiale în ceea ce priveşte admiterea 
la liceu. 

Menţionăm ca primordial faptul că s-a pornit de la examenul efectiv de 
admitere la liceu sau examenul de treapta I, când orice absolvent de gimnaziu putea 
da examen la orice liceu din ţară pe subiecte organizate în cadrul liceului, cu grade 
de dificultate adecvate specificului liceului şi prestigiului acestuia, sau cu subiecte 
unice pe ţară. S-a introdus, ulterior, examenul de capacitate, care era, de fapt, un 
examen de verificare a cunoştinţelor elevilor, ca urmare a absolvirii ciclului 
gimnazial. Neîncrederea conducerii Ministerului Învăţământului în securizarea 
subiectelor, după ce acestea au devenit un monopol ministerial, a condus la noi 
decizii: introducerea tezelor cu subiect unic la clasele a VII-a şi a VIII-a 
gimnaziale, pe semestre. Modelele de teze, care sunt afişate pe site-ul ministerului, 
fac ca mulţi elevi de clasele VII–VIII să nu mai înveţe materia în derularea ei 
firească, ba chiar să nu mai vină la şcoală, şi să parcurgă aceste modele în orele de 
pregătire de acasă. Or, aceasta nu mai este şcoală, este o cursă contracronometru de 
parcurgere a celor 100, 200 sau 1 000 de modele, produse la fiecare disciplină de 
concurs în parte. 
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Situaţia este similară şi la absolvenţii de liceu, pentru care se afişează, tot pe 
site-ul ministerului, subiectele, pe aşa-zisele grupe de dificultate, pentru examenul 
de bacalaureat, şi acestea generează acelaşi comportament pentru elevii claselor 
terminale de liceu. Cu multe luni bune înainte de terminarea anului şcolar, aceştia 
nu mai dau pe la şcoală decât sporadic.  

Dacă analizăm de unde s-a plecat şi unde s-a ajuns, ce s-a vrut şi ce s-a 
obţinut, putem trage concluzii nefericite. Oare aceasta să fie menirea şcolii, a 
procesului instructiv-educativ? Oare conducerile efemere ale Ministerului Educaţiei 
conştientizează ceea ce se întâmplă? Dar consilierii, comisiile de specialitate, 
instituţiile care colaborează cu ministerul în acest sens, precum serviciul SNEE şi 
Institutul pentru Ştiinţele Educaţiei, nu au un cuvânt de spus?  

Responsabilitatea situaţiei cade nu numai pe factorii de decizie, ci şi pe 
întregul corp profesoral; chiar nimeni nu are nimic de spus? Toţi sunt numai 
executanţi? Experienţa şi personalitatea atâtor cadre didactice nu se manifestă în 
niciun fel?  

Sunt întrebări fireşti şi tulburătoare, pentru că miza este una: viitorul şcolii 
româneşti, al educaţiei, a generaţii întregi de tineri, care ar trebui să beneficieze de 
un program coerent, logic şi cu o anume finalitate previzibilă. 

 
3. EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE 

 
Problema evaluării activităţii şi rezultatelor obţinute de cadrele didactice este 

esenţială în bunul mers al educaţiei şi învăţământului şcolar. 
Într-adevăr, o evaluare corectă înseamnă o apreciere a activităţii educatorului, 

care trebuie să se bucure de rezultatul muncii sale şi trebuie să fie recompensat 
corespunzător pentru aceasta. 

Ministerul şi inspectoratele şcolare au introdus numeroase modalităţi de 
stimulare a profesorilor harnici, conştiincioşi, dedicaţi nobilei meserii de educatori 
ai copiilor. Amintim posibilitatea de a se obţine, pentru merite deosebite, salarii de 
merit, acordate în cadrul unităţii şcolare de către consiliul de administraţie şi 
consiliul profesoral, apoi gradaţii de merit, acordate de inspectoratele şcolare, pe 
discipline şi specialităţi, şi distincţiile speciale „Gheorghe Lazăr” clasa I, a II-a şi a 
III-a. Ideea este generoasă. Aplicarea ei se face însă adesea defectuos. Pentru 
evaluarea sa, un cadru didactic îşi întocmeşte un curriculum vitae, în care include, 
conform unei grile de evaluare, dovezile scrise ale activităţilor suplimentare 
întreprinse, pentru care solicită o anume recunoaştere a muncii sale. Grilele 
întocmite de inspectorate nu numai că sunt perfectibile, dar conţin germenii unor 
discrepanţe în evaluare. Nu de puţine ori, activităţile anexe sunt evaluate la fel cu 
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cele de specialitate. Nu este admisibil a evalua la fel activitatea de a însoţi copiii 
într-o excursie şi aceea de a coordona un cerc ştiinţific. Aşa se face că ierarhia 
astfel stabilită prin grile este incorectă. Efectul este că se încurajează lucrurile 
superficiale şi sunt descurajate, în acelaşi timp, activităţile cu conţinut profesional 
şi, desigur, cadrele didactice care le desfăşoară. 

Practica adeverinţelor autorizate sau neautorizate, elaborate de cine trebuie 
dar, mai ales, de cine nu trebuie, este o modă. 

Contează ca dosarul personal să fie tot mai gros. 
Cercetarea concretă, desfăşurată în rândul cadrelor didactice, relevă faptul că, 

în ceea ce priveşte pregătirea profesională, 50% dintre cei chestionaţi afirmă că, în 
general, cadrele didactice sunt bine pregătite, 18,75% afirmă că la mulţi această 
pregătire lasă de dorit, alţii sunt dezinteresaţi (2,5%) sau sunt nevoiţi să se 
perfecţioneze pe banii lor (11,25%). 

În ce priveşte salarizarea, 75% afirmă că salariile sunt mici şi numai 3,75% 
afirmă că veniturile lor salariale sunt bune.  

4. CERCETAREA CONCRETĂ 

Pentru realizarea unei diagnoze a stării învăţământului românesc şi educaţiei 
tinerei generaţii, s-a proiectat şi realizat o cercetare cu caracter prospectiv, în 
perioada mai–septembrie 2007. Întrucât cercetarea avea în vedere evidenţierea 
celor mai importante probleme pe care le ridică învăţământul românesc, la un 
moment dat s-a recurs, ca instrument de bază al cercetării, la un ghid de 
convorbire, aplicabil persoanelor abilitate, specialiştilor din sistem; altfel spus, 
ghidul urma să fie adresat, în exclusivitate, cadrelor didactice din învăţământul 
preunivesitar (profesori, învăţători, institutori, diriginţi, directori de şcoală). Ca 
oameni din sistem, ca oameni care se întâlnesc frecvent cu problemele şcolii, ei 
urmau să furnizeze informaţii de primă mână, autentice. 

Întrebările din ghid sunt deschise, subiectul intervievat având libertatea de a 
răspunde la întrebare, a detalia şi justifica răspunsul dat. 

Structura ghidului este următoarea: 
Q1. Îşi îndeplineşte şcoala, în prezent, rolul de educare a tinerei generaţii? 

Cum comentaţi? 

Q2. Cum apreciaţi situaţia învăţământului românesc actual? 

a. aprecieri privind baza materială a învăţământului; 
b. aprecieri privind situaţia cadrelor didactice (pregătirea profesională, situaţia 

salarială etc.); 
c. aprecieri privind rolul familiei în educarea elevilor şi colaborarea şcoală-

familie; 
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d. rolul şi sprijinul sindicatelor din învăţământ; reprezintă acestea interesele 
şcolii şi ale profesorilor? 

e. situaţia evaluării elevilor: 
– în cursul anului şcolar; 
– la examene (tezele cu subiect unic, bacalaureat) este corectă? Comentarii. 
f. situaţia evaluării cadrelor didactice este corectă? Comentarii. 
 
Q4. Rolul educaţiei religioase în şcoală şi în familie. Comentarii şi aprecieri. 
Q5. Rolul familiei în educarea elevilor: 

a. rolul educaţiei primare („cei 7 ani de acasă”); 
b. colaborarea cu şcoala; 
c. promovarea valorilor tradiţionale în educaţia copiilor. 

Q6. Cum ne pregătim pentru impactul cu cultura europeană în domeniul 
educaţional? 

a. prin asimilarea selectivă a valorilor acesteia; 
b. prin conservarea normelor şi valorilor fundamentale şi tradiţionale; 
c. prin alte modalităţi. Cum comentaţi? 

Q7. Rolul mass-mediei în educarea tinerei generaţii: 
a. rolul televiziunilor (publice, particulare, comerciale); 
b. radio; 
c. presa scrisă; 
d. implicarea CNA. 

Q8. Rolul societăţii civile în educarea tinerei generaţii. 
Q9. Alte chestiuni pe care doriţi să le abordaţi. 

 
PREZENTAREA REZULTATELOR ŞI ANALIZA DATELOR DE CERCETARE  

PENTRU PROBLEMELE PUSE ÎN DISCUŢIE 

Tabelul nr. 2 
 

Q1. Îşi îndeplineşte şcoala în prezent rolul de educare a tinerei generaţii? 

a. da 51,25 
b. nu (nu reuşeşte)   6,25 
c. încearcă (parţial, nu prea) 31,25 
d. este sabotată de emisiunile TV şi alţi factori externi   3,75 

e. se pune accent pe informaţie cantitativă (şi nu pe deprinderi, priceperi sau  
dobândirea unor mecanisme de adaptare şi autoinformaţie)   3,75 

f. nu au răspuns   2,5 
g. nu este doar îndatorirea şcolii   1,25 
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Graficul nr. 2 

Q1. Îşi îndeplineşte şcoala, în prezent, rolul de educare a tinerei generaţii? 

 

Şcoala îşi îndeplineşte cu greu rolul său de educare a tinerei generaţii, 
deoarece lipseşte sprijinul familiei (ignorat de elevi şi de părinţi; se fac eforturi dar 
nu suficiente şi nu din partea tuturor), iar programa este prea încărcată. 

 a. Baza materială  

Tabelul nr. 3 

Q2. Cum apreciaţi starea învăţământului românesc actual? 

a. modestă (nu prea există, este învechită) 36,25 
b. s-a făcut destul, dar mai trebuie (este în dezvoltare)  23,75 
c. foarte proastă, precară 15 
d. bună 11,25 
e. există şcoli favorizate de proiecte (Phare) şi şcoli dezavantajate 1,25 
f. este diferită în urban faţă de rural  7,5 
g. diferă la şcolile de stat faţă de cele private 1,25 
h. nu au răspuns 2,5 
i. este sub aşteptările profesorilor 1,25 
  

b. nu (nu reuşeşte)
6,25% 
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Graficul nr. 3 
Q2. Cum apreciaţi starea învăţământului românesc actual? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Situaţia cadrelor didactice 

Tabelul nr. 4 
 

a. salarii mici (salarizare precară, slabă, modestă, mediocră) 75,00 
b. bune   3,75 
c. nevoiţi să se perfecţioneze pe banii lor 11,25 
d. nu au răspuns   3,75 
e. nu au precizat   6,25 

 

Graficul nr. 4 
Salarizare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. s-a făcut destul
dar mai trebuie  

(este în dezvoltare) 
23,75%
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Tabelul nr. 5 
Pregătirea profesională a profesorilor 

a.  bine pregătiţi 50,00 
b.  lasă de dorit (descurajaţi) 18,75 
c.  nevoiţi să se perfecţioneze pe banii lor 11,25 
d.  pregătirea diferă între rural şi urban (în mediul rural cadrele didactice nu sunt  
      calificate)   1,25 
e.  practicată de dragul copiilor   2,50 
f.  profesorii sunt ignoraţi de oficialităţi (guvern)   2,50 
g.  dezinteresaţi   2,50 
h.  nu au răspuns   3,75 

 
Graficul nr. 5 

Pregătire profesională 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Situaţia evaluării elevilor 
Tabelul nr. 6 

Situaţia evaluării elevilor 
a. corectă la examenele finale 28,75 
b. incorectă la examenele finale 16,25 
c. incorectă pe parcursul anului şcolar 12,50 
d. depinde de profesor 25,00 
e. ar trebui schimbată metodologia de evaluare 12,50 
f. cadre didactice nepregătite    1,25 
g. nu au răspuns    2,50 
h. nu au precizat    1,25 
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Graficul nr. 6 

Situaţia evaluării elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoritatea persoanelor chestionate sunt de părere ca evaluarea elevilor în 
cursul unui an de studiu este corectă, cu mici excepţii, când profesorii pot deveni 
subiectivi. 

d. Situaţia evaluării cadrelor didactice 
 

Tabelul nr. 7 

Situaţia evaluării cadrelor didactice 

a. este formală 3,75 
b. cei exigenţi se autoevaluează 1,25 
c. evaluare incorectă (preferenţial, în funcţie de dosare, necinstită) 36,25 
d. evaluare corectă (cu mici excepţii, evaluarea are loc des, periodic) 42,5 
e. ar fi necesară schimbarea metodologiei 10 
f. nu ştiu 3,75 
g. nu au răspuns 2,5 
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Graficul nr. 7 
Situaţia evaluării cadrelor didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Date de identificare 
Tabelul nr. 8 

Mediul 
a. rural 23,75 
b. urban 66,25 
c. nu au răspuns 10 

Graficul nr. 8 
Mediul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul nr. 9 

Sexul 

a. feminin 72,5 
b. masculin 17,5 
c. nu au răspuns 10 

 



15 Starea actuală  

 

509 

 
Graficul nr. 9 

Sexul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul nr. 10 
Media de vârstă 

a. 24–40 de ani  50 
b. 41–60 de ani 40 
c. nu au răspuns 10 

 
Graficul nr. 10 

Media de vârstă 
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Tabelul nr. 11 
Profesia 

a. profesor 70,00 
b. învăţător 11,25 
c. institutor   6,25 
d. inginer, profesor 2,5 
e. nu au specificat 10,00 

Graficul nr. 11 

Profesia 
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