Anexa nr. 1

CONCEPT și AGENDĂ
Masă rotundă
29 noiembrie 2019

Dreptul la opinie. Așa cum este învățat și practicat la școală
Studiu privind participarea elevilor la luarea deciziilor în școală
prin intermediul Consiliilor Elevilor
Context:
Pe 26 martie 2013, Ministerul Educației aprobă o instrucțiune prin care descrie modul în care
instituțiile de învățământ sunt responsabilizate să constituie organele de autoguvernare a elevilor
și să le implice în procesele școlare. Consiliul Elevilor (CE) devine astfel „o structură
reprezentativă a elevilor la nivel instituțional sau teritorial (instituția de învățământ
preuniversitar, raion, municipiu) implicată în identificarea și soluționarea problemelor care îi
privesc, în parteneriat cu echipa managerială, cadrele didactice și părinții, în beneficiul elevilor și
al comunității”.
În aceeași ordine de idei, Codul Educației al Republicii Moldova (2014) spune că formarea
personalităţii cu spirit de iniţiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu doar un sistem de
cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi independentă de opinie
şi acţiune, este idealul educațional al școlii, iar respectarea dreptului la opinie al elevului este unul
dintre principiile fundamentale ale educației.
Altfel spus, sunt puse în aplicare drepturile copilului de a fi auzit în luarea deciziilor ce îi afectează
viața, inclusiv cea școlară. Iar Consiliul Elevilor este una dintre modalitățile prin care elevii își pot
exercita aceste drepturi.
Participarea copiilor este și unul dintre principiile fundamentale ale Convenției cu privire la
Drepturile Copilului (1989), iar acum zece ani (2009) Comitetul pentru Drepturile Copilului a
publicat un comentariu general în care stabilește 9 standarde pe care trebuie să le respecte adulții
pentru a asigura un proces de participare etică și adevărată a copiilor.
În noiembrie 2018, un grup de adolescenți de la Platforma Copiilor, susținut de Centrul de
Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), inițiază procesul de cercetare a
modului în care elevii participă la luarea deciziilor în școală prin intermediul Consiliului Elevilor.
Pe parcursul a unui an, adolescenții




au realizat chestionare online și au discutat cu semenii lor, atât cu elevii ce fac parte din
consilii, cât și cu cei care nu sunt consilieri, în cadrul unor focus-grupuri regionale;
au analizat rezultatele cercetării și au formulat constatări și recomandări;
au elaborat un instrument de lucru pentru a explica adulților care lucrează cu CE și
semenilor una dintre funcțiile consiliului – cea de consultare și reprezentare a opiniei
elevilor.

După un an de lucru, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la adoptarea Convenției cu privire la
Drepturile Copilului, Platforma Copiilor își propune să pună în discuție modul în care dreptul la
opinie este învățat și practicat la școală prin intermediul Consiliului Elevilor.
Obiectiv general:
Participanții reflectează critic asupra modului în care instituțiile școlare oferă oportunități de a
învăța și practica drepturile la opinie prin prisma modului în care este creat și funcționează
Consiliul Elevilor și identifică soluții pentru problemele ce țin de respectarea și asigurarea
drepturilor la participare ale elevilor în școală.
Obiective specifice:







Reflectarea critică asupra conceptului de participare a copilului;
Împărtășirea constatărilor privind respectarea principiilor democratice în alegerea
membrilor consiliilor elevilor (1), accesul necondiționat/nediscriminatoriu în consiliu (2)
și participarea elevilor la luarea deciziilor (3);
Identificarea practicilor pozitive de funcționare a consiliilor elevilor în conformitate cu
prevederile instrucțiunii;
Împărtășirea experiențelor de participare în acțiuni de pledoarie pentru drepturile
copilului pe parcursul ultimilor 20 de ani.
Analiza recomandărilor privind îmbunătățirea modului în care sunt constituite și
funcționează Consiliile Elevilor.

Data, ora și locația:
Data: 29 noiembrie 2019, ora 09.00-13.30
Locul: mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 15, Digital Park, sala Inovation Hall.
Agendă

Ora

Subiecte și probleme pentru reflecție și dezbatere

09.0009.30
09.3010.45

Sosirea și înregistrarea participanților

10.4511.00
11.0012.30

Pauză

12.3012.40

Dreptul la opinie. Așa cum este învățat și practicat în afara școlii
Continuarea analizei datelor din studiul privind participarea elevilor la luarea
deciziilor în școală prin intermediul Consiliului Elevilor

12.4013.30

Dreptul la opinie. Soluții pentru îmbunătățire
Discuții despre soluțiile posibile la nivel central/raional/de instituție pentru
capacitarea Consiliului Elevilor

13.30

Dreptul la opinie. Așa cum spune legea
Analiza modului în care un Consiliu al Elevilor poate consulta și reprezenta opinia
elevilor

Dreptul la opinie. Așa cum este învățat și practicat la școală
Prezentarea studiului privind participarea elevilor la luarea deciziilor în școală prin
intermediul Consiliilor Elevilor

Pașii următori. Feedback despre eveniment
Prânz
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LISTA INVITAȚILOR
LISTA INSTITUȚIILOR GUVENRNAMENTALE ȘI NEGUVERNAMENTALE INVITATE
Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite Moldova (UNICEF)
Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA)
Oficiul Consiliului Europei în Chișinău
Avocatul Poporului pentru protecția Drepturilor Copilului
Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC)
Centrul de Instruire în domeniul Electoral/ CEC
Consiliul pentru Egalitate
Consiliul Național al Elevilor
Consiliul Național al Elevilor din învățământul profesional tehnic
Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED)
Fundația Liechtenstein Development Service (LED Moldova)
Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)
Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF)
Terres des Hommes
Pro Didactica
Centrul Național de Prevenire a Abuzlui față de Copii (CNPAC)
Misiunea Diaconia
Ave Copiii
Fundația Soros Moldova
Centrul de dezbateri Criuleni
Centru Contact Cahul
Centrul de Resurse pentru Tineri Dacia, Soroca
LISTA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI OLSDI INVITATE
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Instituție, localitate
LT Vasile Alecsandri, Călărași
LT Vasile Alecsandri, Călărași
LT Vasile Alecsandri, Călărași
LT Ion Creangă, Hîrbovăț, Anenii Noi
LT Ion Creangă, Hîrbovăț, Anenii Noi
LT Ion Creangă, Hîrbovăț, Anenii Noi
Gimnaziul Ion Creangă, Ermoclia, Ștefan Vodă
Gimnaziul Ion Creangă, Ermoclia, Ștefan Vodă
Gimnaziul Ion Creangă, Ermoclia, Ștefan Vodă
Gimnaziul Ion Creangă, Copceac, Ștefan Vodă
Gimnaziul Ion Creangă, Copceac, Ștefan Vodă
Gimnaziul Ion Creangă, Copceac, Ștefan Vodă
Gimnaziul Mihai Sîrghi, Cioburciu, Ștefan Vodă
Gimnaziul Mihai Sîrghi, Cioburciu, Ștefan Vodă
Gimnaziul Mihai Sîrghi, Cioburciu, Ștefan Vodă
Școala Profesională nr. 5, Bălți
Școala Profesională nr. 5, Bălți
Școala Profesională nr. 5, Bălți
Școala Profesională nr. 5, Chișinău
Școala Profesională nr. 5, Chișinău
Școala Profesională nr. 5, Chișinău
Școala Profesională nr. 5, Chișinău

Prenume, Nume
Maria Bob
Oxana Stoica
Igor Pîrțac
Ana Postica
Nichita Pantelei
Daniel Cazac
Tatiana Fală
Nichita Bulbuc
Sofia Gori
Dina Ceban
Mihaela Reznic
Ion Negrescu
Aliona Teașco
Gabriel Grație
Constantin Vrabie
Dana Vasilie
Dumitru Roman
Cătălina Prodan
Valentina Odobescu
Alexandra Prodan
Sandu Danu
Stanislav Zamfir

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Școala Profesională nr. 5, Chișinău
Direcția Învățământ Tineret și Sport Călărași
Direcția Educație Anenii Noi
Direcția Generală Educație Ștefan Vodă
Direcția Educație Drochia
LT Dimitrie Cantemir, Cahul
LT Pentru Rareș, Soroca

Spiridon Nicorean
Ludmila Timofti
Liliana Prodan
Valentina Sînchetru
Vera Flocea
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Anexa nr. 4
Pe 29 noiembrie 2019, în contextul aniversării a 30 de ani de la adoptarea Convenției ONU privind
Drepturile Copilului, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), în
cooperare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), organizează masa rotundă „Dreptul la
opinie. Așa cum este învățat și practicat la școală”.
În cadrul evenimentului grupul de adolescenți de la Platforma Copiilor va prezenta rezultatele cercetării
privind participarea elevilor la luarea deciziilor în școală prin intermediul Consiliului Elevilor.
Prin semnarea prezentului document, exprimați acordul informat privind participarea
copilului dvs. la masa rotundă. De asemenea, confirmați că aţi citit şi aţi înţeles informațiile din
prezentul document, inclusiv faptul că pe parcursul evenimentului copiii nu sunt implicaţi în
discuţii/ activităţi cu caracter politic şi religios. Vă rugăm să semnați acest document în două
exemplare, unul fiind pentru dvs.
ACORDUL PĂRINTELUI/ TUTORELUI/ ÎNGRIJITORULUI
Se va transmite organizatorilor în ziua evenimentului, completat şi semnat

Participarea copilului la eveniment
Subsemnatul,___________________________________ (scrieți prenumele, numele dvs.) în calitate de
(subliniaţi) părinte/ tutore/ îngrijitor al adolescentului________________________________________
(scrieți prenumele, numele copilului), confirm că sunt informat despre condiţiile de
desfăşurare a mesei rotunde şi îmi exprim acordul informat pentru ca (subliniaţi) fiul meu/
fiica mea să participe la acest eveniment, care vor avea loc pe 29 noiembrie 2019, la
Chișinău.
Îmi dau liber și în cunoștință de cauză consimțământul privind participarea copilului meu
la eveniment. Declar pe propria răspundere că deţin dreptul legal de a da
consimțământul pentru copil, precum am făcut în acest document.
Sănătatea copilului


Nevoi specifice:________________________________________________________



Cerinţe specifice legate de regimul alimentar:_________________________________



Necesități de îngrijire medicală: ___________________________________________



Detalii cu privire la administrarea medicamentelor: ____________________________



Reacţii alergice: ________________________________________________________



Afecţiuni cronice (spre exemplu, astmă, epilepsie, hipotensiune arterială, predispoziţie spre
migrenă/ leşin/ ameţeli, depresie/ anxietate): ______________________________

Cuvintele şi părerile tinerilor sunt importante pentru noi. Le folosim pentru a înţelege mai bine ce
probleme îi preocupă şi pentru a le face cunoscute celorlalţi. În aceste scopuri, discutăm cu ei şi uneori îi
filmăm sau îi fotografiem în timp ce lucrează.
În materialele noastre, tinerii apar într-o lumină pozitivă, fără a vorbi despre teme care îi fac să se simtă
incomodaţi, ruşinaţi, să retrăiască amintiri neplăcute. În cazul subiectelor sensibile şi a situaţiilor cu
conotaţie negativă, care pot afecta sănătatea şi bunăstarea emoțională a adolescenților (violenţă,
accidente, infracţiuni, consumul de substanţe etc.), le este protejată identitatea (nu se dau date
personale, cum este numele sau localitatea, se acoperă faţa, se schimbă vocea).

Filmare, fotografiere și înregistrate citate de către CIDDC
Sunt de acord ca citate ale copilului meu şi imagini foto/ video cu el să fie folosite în diferite
materiale ale CIDDC și ale partenerilor săi: broşuri, postere, rapoarte, filmuleţe, articole pentru
ziare, reviste etc. (scrieţi clar „da” sau „nu”) __________, pagini web și rețele de socializare (scrieţi clar
„da” sau „nu”) _______________.
Notă: Acordul este valabil 3 ani din momentul semnării și poate fi retras oricând pe parcursul
perioadei indicate, cu înștiințarea obligatorie a CIDDC.
Acesta este un eveniment în care participanții vor avea posibilitate să discute cu mass-media. Înainte de
contactul cu ei, informăm jurnaliştii despre regulile de comunicare şi Politica CIDDC de protecţie a
copilului. De asemenea, pregătim tinerii pentru întâlnirea cu jurnaliştii, le explicăm că este dreptul lor să
discute cu presa, dar că nu sunt obligaţi să o facă, de aceea pot refuza să dea interviu în orice moment
sau pot să nu răspundă la anumite întrebări. Reprezentanţii CIDDC sunt de faţă în timpul comunicării
jurnaliştilor cu elevii (interviuri, filmări, sesiuni foto) şi, dacă este cazul, pot întrerupe interviul/filmarea
etc.
Filmare, fotografiere și comunicare cu jurnaliștii
Sunt informat că este posibil ca în timpul mesei rotunde copilul meu să comunice cu jurnaliştii la
teme legate de subiectul evenimentului. Îmi dau acordul pentru ca în timpul acestor întâlniri copilul
meu să fie fotografiat (scrieţi clar „da” sau „nu”) ________, filmat (scrieţi clar „da” sau „nu”) ________,
intervievat (scrieţi clar „da” sau „nu”) ________, iar materialele ce conţin foto/ video şi interviuri cu
copilul să fie difuzate la TV, radio, publicate în ziare sau postate pe internet.
Date de contact
În caz de necesitate, mă puteţi contacta la numerele de telefon:
Mobil: ___________________________________ Domiciliu (scrieţi codul):______________________________________
Dacă încercarea de a mă contacta eşuează, puteţi să contactaţi următoarea persoană:
Nume, prenume: ______________________________________ Telefon de contact: _____________________________
Date de contact ale însoțitorului
În cazul în care copilul vine la ateliere însoțit de o persoană terță, va rugăm să indicați:
Nume, prenume: __________________________________ Telefon de contact:__________________________________
Date de contact ale organizatorilor
În baza informațiilor oferite de dvs. în acest document, CIDDC asigură buna desfășurare a
evenimentului, cu riscuri minime pentru copii.
Irina Gușan: 068499746, irinagusanu@gmail.com
Coordonatoarea programului Participarea Copilului, responsabilă de eveniment, CIDDC
Iulia Drozdov: 079129313, iuliadrozdova@yahoo.com
Coordonatoarea programului Protecția Copilului și a Politicii de Protecție a Copilului, CIDDC

Semnez acest document în două exemplare, unul fiind pentru mine.

Prenume, Nume: _____________________________
Semnătură: ___________________________________
Data: __________________________________________
Locul: _________________________________________

Anexa nr. 5

COD DE CONDUITĂ
Tu, la fel ca și noi, ești parte a unei lumi în care toți vor să se simtă apreciați, respectați, protejați și
ascultați. Iar pentru asta, e bine să ții cont mereu de câteva reguli:

1. Tratează-i pe ceilalți așa cum ți-ar plăcea să fii tu tratat:. ia în serios ceea ce spun copiii,
fără a pune la îndoială sau ironiza pe seama a ceea ce afirmă ei. Oferă feedback specific
despre cum vor fi utilizate produsele, ideile copiilor.

2. Tratează-i pe toți în mod egal: suntem toți egali, indiferent de rasă, sex, vârstă, religie,
educație, statut, cultură ș.a. Aici vor fi multe opinii și idei diferite și este important să le
salutăm și să prețuim diversitatea.

3. Utilizează un limbaj prietenos copiilor: încearcă să folosești un limbaj simplu, să eviți
orice cuvinte complicate și să vorbești lent. Pune întrebări una câte una şi oferă-le timpul
necesar pentru a răspunde, fără a-i întrerupe sau face să se simtă presaţi, intimidaţi.
Întrebările adresate să fie deschise, clar formulate, să nu ai aibă sens dublu;

4. Ascultarea celorlalți: vrem să auzim ce au de spus toți participanții. Toată lumea ar trebui
să se simtă binevenită și fiecare participant ar trebui să manifeste respect pentru ceea ce se
vorbeşte, fără să întrerupă vorbitorul sau să le sustragă atenţia prin alte acţiuni sau gesturi,
de exemplu, să vorbească între ei sau la telefonul mobil;

5. Participarea este voluntară: este alegerea ta de a participa și, în orice moment, poți
decide să nu participi la discuții. De asemenea, poți să te oprești din vorbit și să răspunzi la
întrebări când dorești tu.

6. Siguranță pentru toată lumea: te rog, nu striga, nu tachina, nu bate sau nu folosi alte
forme de violență sau limbaj vulgar, inclusiv pe rețelele de socializare.
Dacă cineva (copil sau adult) te tratează pe tine sau pe oricine altcineva într-un mod care
crezi că nu este sigur sau adecvat, atunci poți să îi spui oricărui membru CIDDC sau Iuliei,
responsabilă de Protecția copilului. Ea va fi aici toată ziua. Dacă un copil are o bulină lipită
pe haină (semnul că nu este de acord să fie fotografiat/filmat), te rugăm să nu-l fotografiezi
și nici să-l filmezi.
Copiilor nu li se vor solicita nume, adrese şi li se va respecta dreptul la intimitate, pentru că
cea mai mare parte dintre cei prezenţi în sală se confruntă zilnic cu problemele
documentate de ei;

7. Siguranța online: te rugăm să nu distribui fotografii sau conversații private pe rețelele de
socializare fără să anunți persoanele din CIDDC despre ce vei face cu ele și fără aprobarea
lor.
Vino să-ți împărtășești ideile și bucură-te de comunicare împreună cu noi!

