INTRODUCERE
Consiliul Județean al Elevilor Timiș este unica structură de
reprezentare a elevilor la nivel județean, cu rolul de a apăra drepturile
acestora și de a demara campanii și demersuri prin care fiecare elev să se
bucure de un mediu educațional incluziv și echitabil.
Luna martie a reprezentat pentru noi o perioadă importantă, anume
luna incluziunii educaționale. Acest raport este realizat pentru a ilustra
situația reală, fără niciun fel de filtru a incluziunii din școlile timișene.
Subiectele abordate în cadrul acestui raport sunt diverse, de la
infrastructură până la problema bullying-ului și multe altele.
Raportul privind incluziunea în școlile din Timiș face parte din
proiectul Inclusive Schools, campanie inițiată de OBESSU, structura de
reprezentare a elevilor la nivel european. Toate întrebările adresate
respondenților au fost preluate din metodologia Inclusive Schools, aceasta
cuprinzând fiecare aspect legat de mediul educațional în care un elev este
prezent zi de zi.
Respondenții acestui raport provin din diferite medii și sunt de
diferite vârste, deoarece dorim să ilustrăm cât mai clar, cât mai real și cât
mai echidistant imaginea județului Timiș la capitolul incluziunii în școli.
Am decis să facem acest raport datorită faptului că, deși situația în
ultimii ani din România s-a îmbunătățit, accesul elevilor la educație
incluzivă lipsește cu desăvârșire, acest lucru ducând, într-un final, la
abandonul școlar.
La nivel european, România se situează pe locul 3 în clasamentul
celor 42 de țări în care a fost investigat fenomenul părăsirii timpurii a școlii,
potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), fapt
îngrijorător, care ne determină să luăm măsuri cu scopul de a schimba
această situație.

STATISTICI

Conform răspunsurilor, un procent de 45% dintre elevii timișeni se
simt bine veniți în școală, iar un procent de 33,2% simt că nu există nici
măcar o problemă referitoare la modul în care școala își primește elevii. Din
păcate, există un procent de 13,2% ce reprezintă elevii care nu doresc să își
exprime opinia, în timp ce 5,8% dintre respondenți confirmă că nu se simt
bineveniți în unitatea de învățământ în care învață.

Din fericire, un procent de 40,4% dintre respondenți consideră că
elevii noi sunt implicați și integrați în noua comunitate școlară din care fac
parte, dar 6,3% spun că nu sunt deloc de acord cu această afirmație,
arătând astfel un grad scăzut de incluziune din partea colectivului de elevi
din acea școală.

Când vine vorba de
infrastructură, un
procent de 26,9%
dintre respondenți
nu au o părere
despre situația în
care facilitățile școlii
în care învață se află,
în timp ce un procent
de 1 7,3% nu este de
acord că se află
într-un mediu în care
beneficiază de o
infrastructură corespunzătoare.

Privind
accesibilizarea, un
procent de 3
 1,5%
afirmă că nu există
nicio problemă ca
oricine să acceseze
facilitățile școlii, dar
din păcate, 1 7,3% din
respondenți nu pot
avea o părere
definită despre acest
fenomen din cadrul
școlii lor.

39,9% dintre
respondenți pot
susține faptul că familia
lor este tratată cu
respect de către întreg
personalul școlii, atunci
când aceștia o vizitează.

După cum se poate observa și din graficul de mai sus, aproape
jumătate dintre respondenții chestionarului (48,8%) pot afirma că
personalul școlii și comunitatea de părinți se află într-o relație bună, de
colaborare.

Din fericire, se poate observa că în județul Timiș discriminarea între
familii de către personalul școlii nu este o problemă chiar atât de des
întâlnită, 41,8% din respondenți fiind de acord cu afirmația enunțată mai
sus, dar din păcate există un procentaj de 20% care nu doresc să își
exprime părerea despre acest subiect, din anumite cauze.

Privind implicarea
școlilor în cadrul
actului educațional
la nivelul școlilor din
Timiș, majoritatea
respondenților, cu
un procentaj de
35,1%, sunt de acord
că au parte de o
comunitate școlară
activă și implicată.

Accesul și participarea elevilor
la cursuri în zona lor locală este
pusă sub semnul întrebării de
către cei 1 7,8% elevi care au
răspuns chestionarului cu “sunt
sau nu de acord”. Chiar dacă
pare un procentaj mic, fiecare
elev din comunitate trebuie să
aibă acces garantat și gratuit la
educație.

Incluziunea și
echitatea în mediul
școlar trebuie să fie
pentru toți, 3
 7,5% din
respondenți
asigurând că aceste
lucruri se desfășoară,
într-o oarecare
măsură în școlile din
Timiș, în timp ce 18,5%
dintre respondenți nu
sunt convinși de
această importanță
pe care școala lor o
acordă bunăstării elevilor.

Din păcate, 23,6% dintre respondenți nu au o părere fixă despre lipsa
de discriminare sau de favorizare din școli, iar 11,8% nu sunt de acord că în
școala în care învață nu există discriminare. De asemenea, 10,3% nu sunt
deloc de acord cu afirmația de mai sus, susținând opinia celor care nu au
nicio părere despre acest subiect.

19% dintre respondenți nu sunt în diferite măsuri de acord cu
afirmația de mai sus, demonstrând că școlile din județul Timiș încă fac
diferențe în funcție de anumite critetii. 18% dintre respondenți nu au o
părere definită, dar majoritatea de 33,2% sunt de acord că în școala lor sunt
valorificați absolut toți elevii, fără niciun fel de diferențe.

Legat de
comunicarea dintre
elevi și personalul
școlii, majoritatea de
38,7% afirmă că sunt
de acord că există
relații bune între
beneficiarii educației
și personalul școlii,
dar un total de 1 7%
nu sunt, într-o
oarecare măsură de
acord cu afirmația
de mai sus, iar 2
 5% nu au o părere definită.

Din păcate, profesorii
nu valorifică elevii și
din punct de vedere
personal în școală,
acest lucru fiind
susținut de cei 9,1% și
15,1% respondenți care
nu sunt de acord cu
afirmația de alături, iar
26,2% nu au o părere
despre acest fenomen.

41,3% dintre
răspunsurile la
chestionar arată că
școala are un
parteneriat facil cu
elevii pentru
dezvoltarea lor
multilaterală, dar
24,3% nu pot să își
exprime o opinie
clară legată de
acest subiect.

Un total de 58,9% dintre respondenți pot afirma că sunt de acord cu
faptul că personalul școlii în care învață este unul amabil, la care se poate
apela oricând, în cazul anumitor nevoi.

După cum se poate observa, personalul școlilor din județ este bine
distribuit și elevii știu la cine să apeleze în funcție de problema sau de
nevoia pe care o au la momentul respectiv, majoritatea de 37% + 36,3%
confirmând că sunt de acord (într-o oarecare măsură) cu afirmația
menționată mai sus.

Legat de interesul pe care personalul unei școli îl are față de elevi,
procentajele arată astfel:
5% - deloc de acord
11,3% - nu sunt de acord
22,5% - sunt sau nu de acord
39,7% - de acord
18,5% - complet de acord

Problema obiectivității profesorilor legată de problemele care apar în
școală care implică elevii și care crează discriminare și favoritisme arată
astfel:
9,6% - deloc de acord
13% - nu sunt de acord
25,5% - sunt sau nu de acord
34,6% - de acord
17,3% - complet de acord

Din păcate, procentul
majoritar de 3
 1,1% nu
poate avea o părere
definită despre
ascultarea și
înțelegerea elevilor în
școală, iar un total de
27,6% nu sunt de
acord cu afirmația,
rezultând o situație
gravă întâlnită în
școlile din Timiș.

Aproape jumătate
dintre elevii
respondenți nu
consideră că elevii
găsesc un refugiu real
în personalul școlii
pentru a vorbi cu
aceștia, 33,9% nefiind
de acord cu afirmația
prezentată, iar 1 2,7%
neavând o părere
clară despre acest
subiect.

Graficul alăturat arată
un rezultat trist,
anume că mai mult
de jumătate dintre
respondenți nu sunt
de acord că merg la
școală cu interes,
majoritatea dintre ei
neavând o opinie
definită (32%), iar un
total de 3
 3,1% nefiind
de acord.

Din fericire, un procentaj de 61,8% dintre respondenți afirmă că sunt
de acord cu faptul că elevii știu cum să se comporte în mediul școlar. Acest
procentaj majoritar este însă însoțit de 12% care nu sunt de acord (mai
mult sau mai puțin) cu afirmația enunțată mai sus.

Legat de relația dintre elevi în cadrul școlii, întrebarea adresată
respondenților a fost dacă aceștia sunt amiabili între ei, într-o zi obișnuită
de școală. Răspunsurile sunt împărțite astfel:
7% - deloc de acord
13,2% - nu sunt de acord
28,8% - sunt sau nu de acord
38,5% - de acord
38,5% - complet de acord

Majoritatea elevilor
(54,6%) facilitează
adaptarea celor
diferiți,
înțelegându-se bine
împreună cu ei, dar
din păcate un
procent imposibil de
ignorat (16,6%)
declară că
integrarea nu se
întâmplă așa cum ar
trebui.

Reflectând realitatea,
vedem cum unele
dintre cele mai
frumoase prietenii se
leagă în anii pe care îi
petrecem în școală,
părere pe care o au și
74,3% dintre elevii
timișeni.

Predominant, într-un
procent de 63,2%,
copiii din județul
Timiș beneficiază de
securitate în școli,
aceștia resimțind
sentimentul de
siguranță, însă
procentul de 1 3% a
copiilor care nu se
simt în siguranță
este unul îngrijorător.

În doar 42,1% dintre
cazuri, problema
enormă a
bullying-ului este
gestionată corect, în
timp ce, din păcate,
57,9% dintre elevi
încă se confruntă cu
astfel de probleme.

Din fericire, în proporție de 64,4%, situațiile în care elevii comit
greșeli sunt soluționate așa cum trebuie. Cu toate acestea, nu trebuie să
neglijăm proporția de 21,9% care declară nereguli în procesul de
soluționare.

Ne bucurăm să
vedem că într-un
procent de 96,4%
elevii care greșesc nu
sunt trimiși direct
acasă, încercând mai
degrabă să învețe
ceva din greșeli, nu
doar să fie
sancționat.

Instituțiile de
învățământ din
Timiș încearcă mai
mereu sa rezolve
situațiile
conflictuale
corespunzător,
lucru care reiese
din proporția de
91,6% elevi care
declară acest lucru.

Elevii timișeni dau
dovadă de
implicare în
procesul
educațional,
observând un
procent majoritar,
87%, care susține
acest lucru.

Până la finalul zilei,
elevii declară
majoritar (61,1%) că
au parte de sesiuni
de lucru în echipă și
alte activități
comune la școală.
Nu putem să nu
observăm și
procentul de 1 4,4%
de elevi unde
situația este mai
mult individuală.

Observăm cum
predominant
(65,9%) elevii
beneficiază de
sisteme
independente de a
pune în aplicare
cunoștințele
dobândite.

Din nefericire, 5
 7,2%
dintre copiii din
județul Timiș nu simt
sprijin din partea
profesorilor atunci
când se lovesc de un
blocaj în drumul spre
cunoaștere. Însă în
42,8% dintre cazuri,
acest lucru se
întâmplă.

În proporție
aproximativ egală
(48,1% -  51,9%), elevii
simt și nu simt că
fundamentul lor din
afara școlii este luat
în calcul de către
cadrele didactice.

Într-o proporție
îngrijorătoare de
63,9% se
semnalează
prezența neplăcută
a fenomenului de
favoritism făcut de
cadrele didactice la
adresa elevilor, însă
avem și cazuri unde
acest lucru nu are
loc (36,1%).

În egală măsură
există situații în
care elevii se simt
diferiți față de
ceilalți, cât și
situații în care
acest lucru nu se
întâmplă, lucru
care reiese din
procentajul
aproape egal
(49,2% -  50,8%).

Răspunsurile copiilor din
județul Timiș denotă că
sistemul educațional
colaborează cu anumite
organizații pentru a ajuta
elevii, atunci când școala
nu poate gestiona
problema de una singură,
opinie susținută de 5
 4,6%
dintre elevi.

Atunci când un elev se află într-o ipostază nefavorabilă și necesită
sprijin, acesta nu este batjocorit, ci înțeles de colectiv, lucru care reiese din
procentajul de 6
 0,8%.

Elevii timișeni dispun de multe oportunități de a lua parte la activități
extrașcolare, precum cluburi de dezbateri, trupe școlare de teatru, cluburi
sportive școlare, cluburi de robotică și multe altele, exact din aceste motive
73,8% dintre elevi susțin că au acces la activități extrașcolare.

Ultima întrebare care a fost adresată elevilor din Timiș a fost una
deschisă, anume “Ce crezi că ar trebui îmbunătățit la școala ta?”.
Această întrebare ne-a oferit oportunitatea de a categoriza nevoile elevilor,
pe lângă cele legate de incluziune. Părerea elevilor din județ și consultarea
acestora reprezintă un pilon în cadrul activității de reprezentare, fapt
pentru care am valorificat fiecare testimonial al respondenților și am
realizat un rezumat al cerințelor pe care elevii le au.
1. INFRASTRUCTURĂ
Majoritatea răspunsurilor la această ultimă întrebare deschisă au fost
legate de infrastructura deficitară din școala lor:
-

-

-

-

-

renovarea și modernizarea școlilor, deoarece există cazuri în care
școala este mult prea veche și sunt condiții în care elevii nu pot
învăța;
săli de clasă d
 otate, încăpătoare și curate;
teren de sport care să fie unul mare și în cadrul căreia se poate
regăsi echipament sportiv necesar pentru activitățile sportive din
cadrul orelor și nu numai;
grupuri sanitare curate, îngrijite, unde hârtia, săpunul și apa caldă
nu sunt o problemă și unde acestea sunt prezente permanent, nu
doar când există anumite inspecții;
laboratoare dotate cu echipamentul necesar pentru anumite
materii (biologie, chimie, informatică, etc), accesibile pentru toți
elevii școlii;
bibliotecă plină cu cărți pentru fiecare copil din școală.

2. FACILITĂȚI
Pe al doilea loc în cadrul cererilor pe care elevii le au față de școala
lor ține de facilități și de mediul în care orele se desfășoară. În medie, un
elev își petrece o treime de zi în școală, concluzia fiind că aceasta trebuie să
prezinte un set de facilități pentru ca fiecare copil să se simtă într-un
mediu prietenos și mai presus de toate, sigur. Din aceste facilități solicitate
de către elevii din Timiș, amintim:
-

curățenie, care lipsește cu desăvârșire în multe școli și care nu se
rezumă doar la curățenia din cadrul grupurilor sanitare, ci și cea din
clase și de pe holurile școlilor;

-

-

-

căldură pe timpul iernii, deoarece nu este normal ca elevii să stea în
clase și să tremure de frig sau să răcească din cauză că nu există
căldură în școala lor;
masă caldă gratuită: pe lângă faptul că unii elevi nu au posibilitatea
financiară de a-și pregăti în fiecare zi un pachet de acasă, o masă
caldă pe zi este o soluție pentru a face elevul să se simtă bine în
școală și pentru a-l face să fie mai motivat;
magazin în incinta școlii, pentru elevii minori care nu pot părăsi
unitatea de învățământ și care au nevoie de mâncare în timpul
pauzelor.

3. STRUCTURAREA ORELOR
Elevii respondenți semnalează problema structurii materiei și a
orelor, deoarece consideră că nu asimilează informație în mod constant și
eficient la școală, procesul de predare - învățare fiind unul greoi și
neadaptat tuturor nevoilor. Din această cauză, unele dintre dorințele
elevilor timișeni cu privire la structurarea orelor sunt:
-

-

mai puțină materie, aceasta să fie concentrată pe specificul fiecărui
profil și să fie mai concentrată pe consolidarea cunoștințelor, nu pe
introducerea noțiunilor pe care nu toți elevii le înțeleg, de asemenea
creându-se și fenomenul “fuga după note”;
adaptarea predării prin metode cât mai noi, evitând stilul sistemului
vechi și găsirea de metode prin care profesorii să vină cu moduri
interactive și participative, care să implice fiecare elev dintr-o clasă în
procesul de învățare.

4. RELAȚIA ELEV - PROFESOR
Relația dintre elevi și profesori este încă una dintre cele mai amintite
obstacole pe care respondenții chestionarului le-au amintit, iar aceasta
poate fi dezvoltată în mai multe direcții:
-

-

-

favoritisme și discriminare, fenomene care se întâmplă zilnic în
cadrul școlii și care, din păcate, sunt unele dintre atitudinile
profesorilor care afectează foarte grav elevii;
batjocorire prin anumite expresii și jigniri pe care elevii și profesorii și
le aduc reciproc, comportament care duce și la discriminare și la
anumite diferențe în cadrul comunității școlare;
implicare scăzută a profesorilor și a elevilor: din partea profesorilor
se observă prin comportamente ignorante și prin faptul că aceștia

-

-

nu caută moduri interactive prin care să își predea materia, care să
fie cu adevărat de ajutor pentru dezvoltarea elevilor, iar din partea
elevilor se resimte prin lipsa de curiozitate la anumite ore, prin
ignorarea temelor de casă și a lecțiilor predate;
înțelegere din partea profesorilor pentru elevii care au o situație mai
grea și care nu pot întotdeauna să fie receptivi și stoparea judecării
elevilor în funcție de starea lor emoțională de la momentul de față de
către cadrele didactice;
abuz de autoritate din partea profesorilor, un fenomen care încă se
întâlnește în școli și care se manifestă printr-un discurs agresiv,
amenințător și face elevii să nu se simtă în siguranță.

5. DEZVOLTAREA ELEVULUI
Din păcate, realitatea școlilor din România este că majoritatea
profesorilor sunt axați strict pe dezvoltarea academică, “profesională” a
elevului, dar unde rămâne elevul ca un copil sau adolescent cu anumite
nevoi și dorințe? Dezvoltarea multilaterală și personală sunt, din păcate,
neglijate în cadrul școlilor, iar respondenții chestionarului despre
incluziune oferă următoarele soluții pentru ca fiecare să simtă dezvoltarea
sa personală în cadrul unei unități de învățământ:
-

-

-

-

activități extrașcolare, cum ar fi excursii, tabere, cluburi în cadrul
școlii și altele, accesibile pentru absolut fiecare elev din acea unitate
de învățământ;
consultări cu elevii pe partea lor personală și asigurarea că aceștia
au o sănătate mintală bună, iar dacă există probleme, acestea să fie
rezolvate și că personalul cu care aceștia discută să fie unul apropiat
de ei, unul în care pot să aibă încredere;
individualizarea, mai exact oferirea de ajutor în cadrul școlii elevilor
care se descurcă mai greu la unele materii sau care nu sunt atât de
receptivi și au nevoie de explicații în plus;
educație pentru sănătate care să includă normele de igienă și
educația sexuală.

6. TOLERANȚA
Unul dintre pilonii incluziunii educaționale este toleranța. Din
răspunsurile elevilor a reieșit că aceasta lipsește din școli și că unii merg cu
groază la școală, deoarece le este frică de ceea ce se întâmplă acolo.
Bullying-ul a fost un cuvânt pe care l-am regăsit în aproape fiecare

răspuns, accentuând faptul că fenomenul încă se întâmplă și că victimele
acestuia au traume care persistă și care se vindecă foarte greu.

CONCLUZII
În urma acestui raport cuprinzător, care vizează foarte multe aspecte
din cadrul incluziunii în școli și nu numai, concluziile sunt unele optimiste,
dar unele subiecte au nevoie de foarte mult lucru și acestea nu sunt de
neglijat. Dacă ne dorim cu adevărat că oferim elevilor din Timiș un mediu
incluziv, trebuie să ne gândim și la procentele mai mici de elevi care se
simt discriminați sau care își doresc o infrastructură mai bună în cadrul
școlii.
În linii mari, elevii se simt bineveniți în școala lor, iar cei care sunt
noi în clase se integrează repede și colectivul de elevi este unul prietenos,
valorificându-l pe cel nou venit și creându-i un mediu incluziv și sigur
pentru dezvoltarea sa. Nu este de neglijat și situația elevilor marginalizați
atunci când merg la o școală nouă sau cei care nu își găsesc niciodată un
refugiu în cadrul clasei în care se află.
Infrastructura este un punct în minus, aceasta nefiind incluzivă
prin lipsa rampelor de acces, prin lipsa manualelor în limbajul braille
pentru elevii nevăzători, prin lipsa translatorilor pentru elevii cu deficiențe
de auz și prin lipsa cadrelor de sprijin pentru elevii cu cerințe speciale. Nu
toți elevii școlii au acces la laboratoare, unele fiind chiar nefolosite și
păstrate “doar ca să arate bine când vine cineva în inspecție”.
Infrastructura precară este oglinda subfinanțării, atât la nivel național, cât
și la nivel local, elevii fiind nevoiți să învețe în spații pe care nu le consideră
tocmai bune. Lipsa curățeniei este o problemă pe care mulți elevi au
semnalat-o, deoarece un elev petrece aproximativ o treime din ziua sa
într-un mediu neadecvat.
Relația dintre școală și familiile elevilor este una bună per general,
deoarece nu au fost semnalate multe cazuri în care există discriminare în
temeiul situației financiare, statutului social, religiei sau alte criterii.
Familiile au o relație bună cu personalul școlii și simt că pot semnala
posibile probleme, dacă acestea apar. Ca și în alte cazuri, nu sunt de
neglijat familiile care sunt respinse dacă cer un dialog cu personalul școlii,
iar această problemă trebuie rezolvată pentru a fluidiza dialogurile din
comunitatea școlară.

Implicarea școlii este una medie spre bună, nefiind multe cazuri în
care respondenții chestionarului au semnalat lacune grave. Este important
ca școala să fie implicată 100% în viața elevului și în dezvoltarea academică
și personală a acestuia. Cazurile în care elevii nu beneficiază de sprijin din
partea personalului școlii în caz că au nevoie de ajutor suplimentar (la
anumite materii sau pe plan personal) există și uneori sunt ignorate total,
de aceea este important ca fiecare unitate de învățământ să dispună de
cabinete medicale și de consiliere psihologică. Pe lângă acestea, este
important și ca profesorii să facă elevii să se simtă bine și în siguranță pe
durata unei zile la școală.
Cea mai gravă problemă este discriminarea. Elevii semnalează în
repetate rânduri că există favoritisme, bullying și alte comportamente de
acest gen. Desigur, aceste atitudini sunt adoptate atât de elevi, cât și de
profesori, dar în ambele cazuri, impactul pe care îl au asupra victimelor
este unul de nedescris. Bullying-ul s-a regăsit în mai mult din jumătate din
răspunsurile la ultima întrebare deschisă, intervenind astfel o întrebare:
cum putem să creăm cu adevărat un sistem educațional incluziv dacă
elevii au traume din cauza acestor acțiuni? Profesorii trebuie să nu mai
favorizeze, să nu mai jignească elevii, iar copiii să fie mai toleranți și să nu
judece colegii din clasa lor în funcție de anumite criterii. Munca pe care
trebuie să o acordăm subiectului bullying-ului este una colectivă și una
grea, dar trebuie să o ducem la bun final și să ne gândim la absolut fiecare
elev care poate merge acasă și nu mai vrea să vină la școală a doua zi din
frică.
Relația dintre profesori și elevi este una deficitară, deoarece elevii
nu simt că pot avea încredere în cadrele lor didactice. Acest lucru nu
trebuie generalizat, dar nu putem afirma că nu există fenomenele expuse
la paragraful anterior, anume favorizarea și discriminarea. Nimeni nu se
poate simți înțeles și în siguranță dacă abilitățile sale sunt puse sub
semnul întrebării. La această vârstă, fiecare are nevoie de înțelegere și de
suport suplimentar, mai pe scurt, fiecare profesor trebuie să cunoască
noțiunea de individualizare și să adapteze metodele de predare la
specificul fiecărei clase, astfel încât elevii să simtă că a învățat cu adevărat
ceva de la acea oră.
Atitudinea elevilor față de școală este una relativ bună, dar nu
sunt de ignorat testimonialele de genul “merg cu groază la școală”. În
urma analizei reiese că elevii știu cum să se comporte în incinta școlii, atât
cu colegii lor, dar și cu personalul școlii (didactic și nu numai). Se resimte

un dezinteres față de școală al elevilor, iar acesta rezultă din mai multe
motive.
Procesul predare - învățare nu este bine adaptat la nevoile
tuturor elevilor și nu este unul echitabil. Din statistici reiese că majoritatea
elevilor sunt receptivi la metodele folosite în prezent de către profesorii din
Timiș, dar există un procentaj semnificativ care nu se simte implicat și care
are nevoie de pregătire suplimentară. Această pregătire ar trebui făcută în
cadrul școlii, deoarece mulți elevi nu au situația financiară favorabilă
pentru a-și permite să plătească regulat meditații.
Acest raport este pentru toți elevii curajoși care au vrut să își spună
povestea, este pentru fiecare copil care stă în băncile din sălile de clasă. De
asemenea, acest raport este și pentru factorii decidenți, care trebuie să
pună educația pe primul loc și să realizeze că elevii trebuie să se simtă bine
la școală și să plece în fiecare zi acasă fiind o versiune mai bună a lor, o
versiune care este dornică să învețe și care are o comunitate prietenoasă în
jurul său.
Împreună suntem mai puternici.
Cu drag,
echipa Consiliului Județean al Elevilor Timiș

