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INTRODUCERE 

 

 

Cine sînt autorii raportului? 

Prima parte a raportului a fost realizată de 
58 de copii cu vîrsta cuprinsă între 12 şi 15 
ani, membrii ai 17 Grupuri de Lucru 
pentru Drepturile Copilului (GLDC) din 11 
localităţi ale raioanelor Leova şi Orhei. 

Aceste grupuri de copii au monitorizat timp 
de 14 luni respectarea drepturilor copilului 
la educaţie, protecţie şi participare în 
instituţiile lor de învăţămînt şi în localităţi. 
Fiecare drept a fost monitorizat în baza 
unui set indicatori, elaboraţi de membrii 
GLDC. Dreptul la educaţie şi cel la protecţie 
au fost monitorizate folosind în special 
metoda observaţiei, iar pentru colectarea 
datelor privind dreptul la participare a fost 
utilizat mai mult interviul. Cele 7 surse 
identificate au fost intervievate conform 
unui ghid de interviu elaborat de membrii 
GLDC. 

Misiunea GLDC este să monitorizeze modul 
în care se respectă drepturile copilului în 
comunităţi şi să informeze titularii de 
obligaţii, inclusiv administraţia publică 
locală şi centrală,  despre gradul de 
respectare a acestora. De asemenea, 
membrii GLDC prezintă viziunea copiilor 
asupra măsurilor care se impun, pentru a 
ajuta profesioniştii care lucrează cu copiii în 
diferite domenii să îmbunătăţească 

serviciile sociale oferite copilului şi familiei. 

Partea a doua a raportului a fost realizată 
de membrii Grupului de Reflecţie, 23 de 
copii, reprezentanţi ai Consiliilor 
Consultative ale Copiilor din raioanele 
Călăraşi, Făleşti, Ungheni, ai GLDC din 
raioanele Leova şi Orhei, copii-mediatori din 
raionul Călăraşi, absolvenţi ai gimnaziilor-
internat, voluntari ai organizaţiilor pentru 
susţinerea persoanelor cu dizabilităţi din 
mun. Chişinău. 

 

 

 

În activitatea lor, grupurile de copii au fost 
susţinute de Centrul de Informare şi 
Documentare privind Drepturile Copilului 
din Moldova (CIDDC). 

 

Despre ce este raportul? 

În prima parte, raportul conţine rezultatele 
monitorizării următoarelor drepturi ale 
copilului: 

 dreptul la educaţie, împreună cu un 
set de recomandări privind 
îmbunătăţirea accesului la educaţie 
şi a calităţii. 

 dreptul la protecţie împotriva 
abuzului şi violenţei, alături de 
recomandări privind îmbunătăţirea 
serviciilor de prevenire şi acordare a 
susţinerii pentru copiii victime ale 
abuzului şi violenţei. 

 dreptul la participare şi exprimarea 
opiniei şi recomandările membrilor 
GLDC pentru luarea în considerare 
a opiniei copilului în procesele 
decizionale în diverse medii: 
familie, şcoală, servicii sociale, 
comunitate. 

A doua parte a raportului include viziunea 
copiilor asupra proiectului Strategiei 
Naţionale de Protecţie a Copilului şi 
Familiei (SNPCF). Membrii Grupului de 
Reflecţie vin cu un set de argumente pentru 
fiecare din cele 5 domenii prioritare pentru 
copii, în care se cere intervenţia 
autorităţilor. 

Textul raportului a păstrat stilul şi 
exprimările cotidiene ale copiilor, acesta 
fiind în întregime produsul lor.  

 



 

 

Cui este adresat raportul? 

Raportul este adresat titularilor de obligaţii, 
responsabili de respectarea, protecţia şi 
asigurarea drepturilor copilului la toate 
nivelurile: 

 Parlamentarilor, 

 Ministerelor, 

 Autorităţilor publice locale,  

 Managerilor instituţiilor 
educaţionale, membrilor echipelor 
multidisciplinare (cadre didactice, 
medici şi asistenţi medicali, asistenţi 
sociali, psihologi, poliţişti) şi altor 
profesionişti care lucrează cu 
copiii. 

 

 

 

 

 

 

Ce aşteptări au autorii şi alţi 

copii de la responsabilii de 
respectarea drepturilor 

copilului? 

Autorii raportului aşteaptă ca titularii de 
obligaţii să examineze constatările şi 
recomandările raportului în cadrul 

instituţiilor guvernamentale şi să 
întreprindă măsurile necesare pentru 
asigurarea şi respectarea drepturilor 
copilului, conform prevederilor Convenţiei 
şi legislaţiei naţionale în vigoare. De 
asemenea, copiii doresc să primească o 
reacţie de răspuns din partea instituţiilor 
responsabile de asigurarea şi protecţia 
drepturilor copilului despre eforturile pe 
care le-au întreprins pentru a îmbunătăţi 
situaţia copilului. 

Copiii aşteaptă să fie consultaţi de fiecare 
dată cînd se pun în discuţie problemele 
copiilor şi se elaborează politici în domeniul 
drepturilor copilului. 

 

 



 

 

Citiţi în acest raport  

 

 

DREPTUL LA EDUCAŢIE 

 Prevederile Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului şi Legii RM cu 
privire la drepturile copilului 

 Constatările şi recomandările membrilor GLDC din Raionul Leova privind 
respectarea dreptului la educaţie 

 Constatările şi recomandările membrilor GLDC din Raionul Orhei privind 
respectarea dreptului la educaţie 

Anexa 1. Indicatori de monitorizare a articolelor 28 şi 29 ale 
Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului elaboraţi de membrii 
GLDC din Raioanele Leova şi Orhei 

 

DREPTUL LA PROTECŢIE FAŢĂ DE ABUZ ŞI VIOLENŢĂ 

 Prevederile Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului şi Legii RM cu 
privire la drepturile copilului 

 Observaţiile, concluziile şi recomandările membrilor GLDC din Raionul Leova  
privind respectarea dreptului la protecţie faţă de abuz şi violenţă 

Anexa 2. Indicatori de monitorizare a dreptului la protecţie faţă de abuz 
şi neglijare elaboraţi de membrii GLDC din Raionul Leova 

 Observaţiile, concluziile şi recomandările membrilor GLDC din Raionul Orhei  
privind respectarea dreptului la protecţie faţă de abuz şi violenţă 

Anexa 3. Indicatori de monitorizare a dreptului la protecţie faţă de abuz şi 
neglijare elaboraţi de membrii GLDC din Raionul Orhei 

 

DREPTUL COPILULUI LA EXPRIMAREA OPINIEI ŞI PARTICIPARE 

 Prevederile Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului şi Legii RM cu 

privire la drepturile copilului 

 Rezultatele monitorizării dreptului la participare şi recomandările membrilor 
GLDC din Raionul Leova  

 Rezultatele monitorizării dreptului la participare şi recomandările membrilor 
GLDC din Raionul Orhei 

Anexa 4. Indicatorii de monitorizare a dreptului la opinie elaboraţi de 
membrii GLDC din Raioanele Leova şi Orhei 

Anexa 5. Ghid de interviu pentru monitorizarea dreptului copilului la 
opinie şi participare 
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VIZIUNEA COPIILOR ASUPRA PROIECTULUI STRATEGIEI NAŢIONALE DE 
PROTECŢIE A COPILULUI ŞI FAMILIEI (SNPCF) 

 Consolidarea unui mediu protector al copilului în ambianţa familială 

 Prevenirea abuzului faţă de copii şi protecţia copiilor victime ale abuzului şi 
neglijării 

 Prevenirea riscurilor sociale şi protecţia copiilor rămaşi singuri acasă 

 Incluziunea socială şi educaţională a tuturor copiilor, inclusiv a celor cu nevoi 
speciale şi a minorităţilor etnice 

 Combaterea exploatării prin muncă 
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DDRREEPPTTUULL  LLAA  EEDDUUCCAAŢŢIIEE    

 
monitorizat de membrii GLDC din raioanele Leova şi Orhei  

în perioada septembrie 2011 – aprilie 2012 
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CONVENŢIA ONU CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI 

Art. 28. Dreptul la educaţie 

1. Statele părţi recunosc dreptul copilului la educaţiei în vederea asigurării exercitării acestui 
drept în mod progresiv şi pe baza egalităţii de şanse, în special: 

a. vor face învăţămîntul primar obligatoriu şi gratuit pentru toţi; 

b. vor încuraja diferite forme de învăţămînt secundar, atît general cît şi profesional, le vor 
face deschise şi accesibile oricărui copil şi vor lua măsuri corespunzătoare, cum sînt 

instituirea gratuităţii învăţămîntului şi acordarea unui ajutor financiar în caz de nevoie; 

c. vor asigura tuturor accesul la învăţămînt superior în funcţie de capacitatea fiecăruia, 
prin toate mijloacele adecvate; 

d. vor face deschise şi accesibile tuturor copiilor informarea şi orientarea şcolară şi 
profesională; 

e. vor lua măsuri pentru a încuraja frecventarea şcolii cu regularitate şi reducerea ratei de 
abandonare a şcolii; 

2. Statele părţi vor lua măsuri corespunzătoare pentru a asigura aplicarea disciplinei şcolare 

într-un mod compatibil cu demnitatea copilului ca fiinţă umană şi în conformitate cu 

prezenta Convenţie. 

3. Statele părţi vor promova şi încuraja cooperarea internaţională în domeniul educaţiei, mai 

ales cu scopul de a contribui la eliminarea ignoranţei şi analfabetismului în lume şi de a 

facilita accesul la cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice şi la metodele de învăţămînt moderne. În 

această privinţă se va ţine seama, în special, de nevoile ţărilor în curs de dezvoltare. 

Articolul 29. Scopul educaţiei 

1. Statele părţi sînt de acord că educaţia copilului trebuie să urmărească: 

a. dezvoltarea personalităţii copilului, a aptitudinilor şi a capacităţilor sale mentale şi fizice, 
la nivelul potenţialului maxim; 

b. dezvoltarea respectului pentru drepturile omului şi a libertăţilor fundamentale, precum 
şi pentru principiile consacrate în Carta Naţiunilor Unite; 

c. dezvoltarea  respectului  faţă de părinţi, faţă de identitatea, limba şi valorile sale 

culturale, precum şi faţă de valorile naţionale ale ţării în care trăieşte, ale ţării din care 

este originar şi ale civilizaţiilor diferite de a sa; 

d. pregătirea copilului pentru a-şi asuma responsabilităţile vieţii într-o societate liberă, în 
spiritul înţelegerii, păcii, toleranţei, egalităţii între sexe şi prieteniei între toate popoarele 

şi grupurile etnice, naţionale şi religioase şi persoanele de origine autohtonă; 

e. dezvoltarea respectului faţă de mediul natural. 

2. Nici o dispoziţie din prezentul articol sau din art. 28 nu va fi interpretată într-o manieră care 
ar aduce atingere libertăţii persoanelor fizice sau juridice de a crea şi dirija instituţii de 

învăţămînt, cu condiţia ca principiile enunţate în paragraful 1 al prezentului articol să fie 

respectate şi ca educaţia dată în aceste instituţii să fie conformă normelor minimale pe care 

statul le prescrie. 

 

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA PRIVIND DREPTURILE COPILULUI  

Articolul 10. Dreptul la învăţătură 

1. Fiecare copil are dreptul la instruire gratuită în limba de stat sau în altă limbă în şcoli 

de cultură generală, la continuarea studiilor în şcoli tehnico-profesionale, licee, colegii, 
instituţii de învățămînt superior, în conformitate cu legislaţia. 

2. Copiii cu handicap fizic sau mental au dreptul la instruire în şcoli speciale care funcţionează 

în conformitate cu regulamentele respective. 

3. Copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijire părintească au dreptul la instruire şi la întreţinere 

gratuite în toate instituţiile de învăţămînt. 
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Constatările şi recomandările membrilor GLDC din  

Raionul Leova  
privind respectarea dreptului la educaţie 
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1. ACCESUL LA ŞCOALĂ 

 În majoritatea localităţilor există copii care nu frecventează şcoala. Copiii cu 
dizabilităţi fizice nu frecventează şcoala deoarece aceasta nu corespunde 
necesităţilor lor (nu este dotată cu rampe, nu dispune de WC amenajat etc.) şi 
pentru că atît elevii, cît şi profesorii nu sînt pregătiţi să-i accepte.  

 În cazul copiilor care provin din familii social-vulnerabile, părinţii nu au suficiente 
resurse pentru a-i asigura cu îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şcolare şi alte 
lucruri necesare pentru şcoală.  

 Unii copii nu vin la şcoală pentru că se tem să fie etichetaţi, condamnaţi, 
discriminaţi din diferite motive (situaţia economică a familiei, reputaţia părinţilor, 
reuşita la învăţătură etc.), abuzaţi verbal şi emoţional de colegi sau de profesori: de 
exemplu copiii care primesc ajutor social adesea sînt înjosiţi, umiliţi, luaţi în 
derîdere, sînt tachinaţi de către colegi că au haine vechi, de la „gumanitarcă”, copiii 
în contact cu legea, rămaşi fără îngrijirea părintească. 

 Copiii din familii cu venituri reduse, orfani şi cei cu dizabilităţi beneficiază de ajutor 
social de la Primărie, inclusiv asigurarea meselor gratuite la cantina şcolii. Dar 
ajutorul oferit este simbolic şi nu acoperă cheltuielile pentru întreţinerea unui copil. 
În unele cazuri părinţii sau îngrijitorii folosesc ajutorul social primit în alte scopuri, 
deoarece autorităţile, asistenţa socială nu urmăresc modul în care copilul 
beneficiază de aceşti bani. În unele localităţi acestor copii li se oferă haine, manuale 
colectate de către elevi sau din fondurile Asociaţiei Părinţilor. Totodată, copiii, 
părinţii cărora au datorii la plata impozitelor, nu beneficiază de ajutor social şi alte 
indemnizaţii din partea primăriei. 

 Cifrele oficiale privind şcolarizarea copiilor nu întotdeauna corespund cu 
realitatea. În special, nu există o evidenţă strictă a copiilor care migrează împreună 
cu părinţii. 

Recomandări: 

1. Crearea condiţiilor fizice pentru frecventarea şcolii de către copiii cu dizabilităţi, 
inclusiv pregătirea copiilor şi a adulţilor ca să-i accepte. 

2. Îmbunătăţirea sistemului de evidenţă a copiilor în dificultate, pentru ca în el să se 
includă toţi copiii care sînt într-o situaţie dificilă. 

3. Monitorizarea de către autorităţile competente a modului în care copiii în dificultate 
beneficiază de ajutorul social alocat şi le este respectată confidenţialitatea. 

 

2. CONDIŢIILE FIZICE ŞI DOTAREA ŞCOLII 

 Deşi unele şcoli sînt renovate şi mobilierul este înnoit, în majoritatea cazurilor el 
rămîne a fi vechi, deteriorat, insuficient sau nu corespunde cu vîrsta elevilor (de 
exemplu, la unele obiecte elevii din clase gimnaziale stau în bănci pentru clasele 
primare). În unele şcoli mobilierul a fost înnoit doar în clasele primare. 

 Majoritatea laboratoarelor de chimie, fizică, biologie sînt dotate cu utilaje vechi, 
reactivele sînt insuficiente sau au termenul expirat, motiv pentru care sănătatea 
copiilor este pusă în pericol, le este greu să înţeleagă informaţia, iar lecţiile nu sînt 
atractive. 
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 Unele săli sportive sînt bine dotate, pe cînd altele nu corespund cerinţelor 
sanitaro-igienice: spaţiu mic şi umed care necesită reparaţie, podea denivelată şi 
putredă, fără echipament, cu utilaj uzat sau defect. În consecinţă, orele de educaţie 
fizică nu se desfăşoară conform programei, iar elevii se pot trauma în timpul 
activităţilor.  

 În toate şcolile există cabinete de informatică cu calculatoare, dar în majoritatea 
cazurilor ele sînt învechite, defectate, iar numărul lor nu corespunde cu numărul 
elevilor (2-3 elevi la 1 calculator, stau în rînd cîte 4).  

 În timpul iernii temperatura în sălile de clasă variază în diferite localităţi (de la 4-
8oC, pînă la 20-25oC). Din cauza temperaturilor joase elevii se îmbolnăvesc, nu se 
pot concentra asupra lecţiilor, le este incomod să scrie, să stea în bancă. 

 În majoritatea şcolilor WC-ul pentru elevi este amplasat afară, uneori departe de 
clădirea şcolii. Din această cauză, atunci cînd merg la WC, elevii întîrzie la lecţii, 
intimitatea lor nu este respectată, iar securitatea le este pusă în pericol. WC-urile 
sînt reci şi nu sînt dotate cu apă şi săpun pentru spălarea mîinilor, ceea ce pune în 
pericol sănătatea copiilor. 

 În marea majoritate a şcolilor curăţenia în clase este menţinută de personalul de 
serviciu pînă în clasa 5-6, iar apoi de elevi. Există cazuri cînd salariul personalului 
de serviciu este achitat sau suplimentat din fundaţia şcolii.  

 În unele şcoli elevii se confruntă cu probleme legate de alimentaţie: pe de o parte, 
cantina şcolii nu are posibilitate fizică să hrănească elevii din clasele gimnaziale, iar 
pe de altă parte, elevilor nu li se permite să iasă din şcoală pentru a-şi procura ceva 
de mîncare de la magazin. De această situaţie profită agenţii economici prezenţi în 
şcoală, care comercializează produse dăunătoare pentru sănătatea elevilor, în 
condiţii ne-igienice şi la preţuri mari. 

 În multe instituţii elevilor nu le este asigurată asistenţa medicală. În unele şcoli 
este şi asistent medical, şi punct medical, dar medicamentele fie lipsesc, fie sînt 
insuficiente. În alte şcoli lipseşte fie punctul medical, fie asistentul medical, fie 
ambele. În multe cazuri asistentul medical nu respectă programul de lucru şi nu 
este pe loc atunci cînd elevii au nevoie, de aceea uneori profesorii sînt nevoiţi să 
ducă copiii direct la spital.  

 Începînd cu ciclul gimnazial, elevii achită chiria pentru manuale. În cazul în care 
elevii nu-şi permit, taxa se plăteşte din asociaţia şcolii. La nivel gimnazial toţi elevii 

dispun de manuale, dar la nivel liceal acestea sînt insuficiente, elevii fiind nevoiţi să 
înveţe din conspecte sau să-şi procure manualele. Deşi o parte din cărţile închiriate 
sînt în stare bună, majoritatea sînt vechi, le lipsesc foi, imagini, fapt pentru care 
profesorii adesea învinuiesc elevii sau instituie taxe ilegale pentru „deteriorarea” 
cărţilor. 

 La unele discipline, cum ar fi educaţia civică, geografia, biologia, conţinutul 
manualelor nu corespunde cu curriculumul. În multe cazuri profesorii preiau 
informaţii din manuale de ediţie veche sau pentru clasele mai mari. 

 Cu toate că în unele şcoli s-a renunţat la plata pentru Asociaţia părinţilor, în 
majoritatea instituţiilor de învăţămînt părinţii contribuie la lucrări de reparaţie şi 
alte cheltuieli:  
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o Fundaţia şcolii (între 10 şi 50-200 de lei pe an), folosiţi pentru decorarea 
coridoarelor, amenajarea şcolii;  

o Fondul clasei (lunar între 4 şi 7,5 lei; pînă la 100-150 lei pe an), folosiţi pentru 
curăţenia clasei, echipamente (căldare, teu), reparaţia clasei, caiete de teste, 
gazete de perete, multiplicarea unor materiale didactice. 

 Dacă în trecut banii erau colectaţi de către profesori, acum un părinte este ales 
pentru administrarea fondurilor asociaţiei. 

 Copiii, ai căror părinţi nu-şi permit să achite aceste plăţi, oficial sînt scutiţi, dar 
neoficial sînt arătaţi cu degetul, tachinaţi, umiliţi de alţi elevi, şi chiar presaţi de 
unii profesori. 

Recomandări: 

1. Alocarea de către autorităţile locale a resurselor financiare necesare pentru dotarea şi 
renovarea şcolii şi a claselor, amenajarea sălii sportive şi a laboratoarelor de chimie, 
fizică, biologie şi informatică, procurarea mobilierului corespunzător cu vîrsta şi 
numărul elevilor. Încurajarea parteneriatului public-privat în acest scop. 

2. Monitorizarea condiţiei fizice şi dotării şcolii de către primar prin vizite în şcoală, 
discuţii cu elevii. 

3. Asigurarea de către administraţia şcolii a respectării programului de către asistentul 
medical. Instruirea profesorilor să acorde primul ajutor medical în şcolile unde nu este 
asistent medical. 

4. Luarea în considerare a cererilor elevilor care doresc să mănînce în cantină şi 
examinarea posibilităţilor de a-i alimenta în şcoală, inclusiv prin oferirea ajutorului 
din partea autorităţilor locale. 

 

3. CONŢINUTURILE EDUCAŢIEI 

 În mare parte, atunci cînd predau lecţia, profesorii urmează automat cele scrise în 
curriculum, fără a adapta informaţia la nevoile reale ale elevilor: cum să faci faţă 
emoţiilor şi trăirilor, specificul vîrstei, pregătirea pentru carieră şi viaţa de familie, 
relaţiile cu ceilalţi, igiena personală, alimentaţia corectă etc. Subiectele 
importante pentru dezvoltarea copiilor sînt discutate, într-o măsură insuficientă, 
doar la orele de educaţie civică, etică, dirigenţie şi parţial la biologie.  

 Elevii nu percep sensul celor învăţate la lecţii, nu li se explică cum informaţiile 
predate sînt legate de viaţa lor reală, nu li se aduc exemple din realitatea lor. 

Disciplinele bazate pe lucrul practic, precum educaţia tehnologică, ajută elevii într-
o măsură mai mare să se pregătească pentru viaţă, să înţeleagă mai bine materia şi 
să se pregătească pentru ore. 

 Profesorii nu coordonează între ei sarcinile date elevilor, de aceea elevii primesc un 
volum mare de teme pentru acasă. Pregătirea temelor ia mult timp şi energie, este 
un proces obositor, care nu le lasă copiilor timp pentru odihnă şi joacă, pentru 
viaţă personală, întîlniri şi comunicare cu prietenii. Din această cauză mulţi nu 
reuşesc să ţină pasul şi cedează, îşi pierd motivaţia să înveţe. Pe timp de iarnă, în 
unele şcoli lecţiile sînt scurtate pînă la 35 de minute. În legătură cu aceasta, elevii 
primesc mai mult lucru independent pe acasă, dar adesea nu înţeleg materialul. 
Totuşi, atunci cînd elevii spun că au de pregătit şi pentru alte obiecte, profesorii le 
răspund că obiectul lor este principal şi nu le pasă de alte obiecte. O parte din elevi 
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simt că profesorii nu vor să înţeleagă problemele lor, nu-i cred cînd le spun că au 
avut de ajutat părinţii.  

 În unele şcoli au început să se desfăşoare activităţi privind drepturile copilului. 
În aceste instituţii se poate observa că elevii au devenit mai cointeresaţi de acest 
subiect, încearcă să nu-şi încalce drepturile unii altora.  

 În şcoli sînt organizate puţine activităţi extraşcolare care să ajute copiii să se 
relaxeze şi să-şi dezvolte capacităţile, interesele, să comunice cu semenii. 

Recomandări: 

1. Asigurarea caracterului practic al celor predate în şcoală, accentuarea legăturii dintre 
curriculumul şcolar şi viaţa reală a copiilor. 

2. Comunicarea între profesori în scopul coordonării sarcinilor pentru acasă date elevilor 
şi monitorizarea acestui proces de către administraţia şcolii. 

3. Încurajarea profesorilor să comunice reprezentanţilor Ministerului Educaţiei 
responsabili de elaborarea şi adaptarea curriculumului despre dificultăţile din 
procesul educaţional întîmpinate atît de elevi, cît şi de profesori.  

4. Integrarea drepturilor copilului în toate disciplinele predate în şcoală cu aplicarea lor 
practică, inclusiv revizuirea regulamentului instituţiei pentru asigurarea echilibrului 
între drepturi şi obligaţii. 

 

 

4. METODELE UTILIZATE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

 Majoritatea profesorilor au pregătirea necesară pentru obiectul pe care îl predau, 
dar există şi cazuri cînd profesorii predau obiecte pentru care nu au o pregătire 
specializată. De aceea, de multe ori, profesorilor le vine greu să explice definiţiile, 
iar elevii nu înţeleg tema. Adesea aceşti profesori înlocuiesc disciplinele pe care le 
consideră secundare cu lecţii la obiectul lor de bază. 

 Există cazuri cînd profesorii nu utilizează dotarea şi echipamentele existente în 
unele şcoli pentru că nu au pregătire specială şi nu ştiu cum să le folosească. 

 În toate şcolile există un număr mare de profesori pensionari. De cele mai multe 
ori aceştia folosesc un limbaj învechit, utilizează termeni depăşiţi, insistînd să-i 
folosească şi elevii, care diferă de vocabularul din manualele noi. Metodele lor de 
predare sînt bazate pe reproducere („predau ca pe timpuri”), fără înţelegerea 
necesităţilor copiilor („pe vremea lor nu erau drepturi”), iar motivaţia de a răspunde 
necesităţilor elevilor este scăzută, sînt dezinteresaţi („mi-i totuna dacă o să înţelegeţi 
sau nu, eu am pensie”). Deşi există cazuri cînd profesorii pensionari îşi îndeplinesc 
conştiincios munca şi predau bine, ei sînt departe de vîrsta elevilor, nu îi înţeleg şi 
găsesc cu greu limbă comună. 

 Cel mai des metodele interactive de predare sînt folosite la disciplinele educaţia 
civică, istorie, la obiectele opţionale (etica, deprinderile de viaţă, orientarea 
profesională). 

 Atît în şcoală, cît şi la nivel de raion se organizează cursuri de instruire, seminare 
pentru profesori. În rezultat, unii profesori încearcă să aplice cele învăţate, să facă 
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anumite schimbări („devin mai pozitivi, comunică mai calm”), iar alţii oricum nu-şi 
schimbă modul de predare, consideră că metodele violente de disciplinare sînt mai 
bune şi continuă la fel. Există şi profesori care refuză să meargă la instruiri pentru 
că se consideră bine pregătiţi şi nu au nevoie de aceasta, cu toate că elevii nu sînt 
mulţumiţi de comunicarea cu ei. 

 Adesea profesorii reţin elevii la lecţie după sunetul la pauză, afirmînd că pauza 
este pentru ei, iar sunetul la clasă este pentru elevi. Ca urmare, elevii nu reuşesc să 
se recreeze, să se pregătească pentru ora următoare, nu-şi pot satisface necesităţile 
de bază, întîrzie la alte lecţii, ceea ce provoacă conflicte cu alţi profesori.  

 De multe ori profesorii apelează la metode violente atunci cînd elevii spun că nu 
înţeleg tema sau răspund greşit: îi numesc urît, îi lovesc, atentează la proprietatea 

lor (le aruncă geanta), îi umilesc în faţa colegilor, utilizează pedepse (să facă 
curăţenie, note negative, micşorate sau fără să verifice tema).  

 Unii profesori nu sînt obiectivi în notarea elevilor: îi apreciază după cum au 
răspuns la începutul anului, îi discriminează după starea materială a familiei 
(haine bune – note bune). Cel mai des au de suferit elevii cu o reuşită mai slabă (cei 
mai buni nu sînt certaţi şi apreciaţi cu note negative). De asemenea, pentru a face 
elevii să frecventeze orele adăugătoare, unii profesori le micşorează notele. 

Recomandări: 

1. Implicarea obligatorie a profesorilor în seminare de instruire la diverse teme, inclusiv 
utilizarea metodelor interactive, care permit implicarea tuturor elevilor în procesul 
educaţional. 

2. Luarea măsurilor cu profesorii pensionari care nu sînt interesaţi şi nu doresc să 
schimbe modul de predare. 

5. LUAREA ÎN CONSIDERARE A OPINIEI COPILULUI ÎN PROCESUL DE EDUCAŢIE  

 Preferinţele elevilor sînt luate în considerare parţial la alegerea orelor opţionale: 
pe de o parte, unii profesori sînt supraîncărcaţi şi nu au timp pentru orele solicitate 
de elevi şi părinţi, pe de altă parte, profesorii care nu au ore presează elevii să scrie 
cerere pentru obiectul lor, promiţîndu-le note mari la obiectul de bază. 

 Deseori elevii care au note bune sînt impuşi să participe la olimpiade la mai multe 
discipline. De multe ori elevii nu reuşesc să se pregătească şi nici să participe fizic, 
deoarece olimpiadele la diferite obiecte sînt în aceeaşi zi. 

 În unele şcoli unii profesori solicită opinia elevilor despre cum a decurs lecţia, ce au 
înţeles, ce le-a plăcut, iar alţi profesori refuză să ceară feedback-ul elevilor. Unii 
profesori le oferă elevilor posibilitatea să aleagă din mai multe variante modalitatea 
de desfăşurare a orelor.  

 În majoritatea instituţiilor de învăţămînt organele de autoconducere ale elevilor 
(senatul liceului, consiliul şcolar, consiliul elevilor) sînt formale, există doar pe 
hîrtie. Funcţiile lor nu sînt clare şi, atît membrii, cît şi ceilalţi elevi, nu ştiu exact cu 
ce trebuie să se ocupe un consiliu al elevilor. În unele şcoli există mai multe organe 
de acest fel care concurează între ele. Uneori membrii consiliului elevilor sau 
consiliului clasei sînt numiţi de către administraţia instituţiei de învăţămînt sau 
profesori, chiar dacă elevii au alte preferinţe. Doar în cazuri singulare membrii 
consiliului elevilor sînt pregătiţi să activeze, dar, de cele mai multe ori, nu are cine 
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să se ocupe de aceasta. Prin urmare, organele de autoconducere ale elevilor nu sînt 
implicate în luarea deciziilor importante pentru viaţa şcolară, nu au o influenţă 
reală, şi nu sînt luate în considerare. 

 Elevii simt că profesorii au mai multă încredere în elevii care se poartă frumos şi 
învaţă bine. Unii profesori implică elevii mai îndrăzneţi, mai descurcăreţi, cu 
rezultate bune la învăţătură în diverse activităţi educative şcolare şi extraşcolare, 
iar pe cei mai timizi şi din familii cu venituri reduse îi neglijează deoarece nu au 
timp să se ocupe de pregătirea lor. În unele cazuri profesorii au scenarii gata 
pregătite, iar în alte cazuri elevii vin cu ideile lor pentru organizarea unor activităţi 
în şcoală. 

Recomandări: 

1. Încurajarea administraţiei şcolii să aibă o comunicare eficientă cu elevii, să-i asculte, 
să-i întrebe care sînt problemele lor, apoi să ia măsuri pentru a le soluţiona.  

2. Instruirea profesorilor pentru a-i învăţa cum să implice toţi elevii în activităţi 
educative. 

3. Stabilirea scopului, obiectivelor şi a funcţiilor organelor de autoconducere ale elevilor, 
pregătirea membrilor lor pentru a servi drept punte de legătură între elevi şi profesori. 

 

6. COMUNICAREA DINTRE ELEVI, PROFESORI ŞI PĂRINŢI  

 În şcoală sînt unii profesori cu care elevii pot discuta deschis, la orice teme, au 
relaţii de încredere. Aceştia fac tot posibilul ca să pregătească elevii atît la obiecte, 
cît şi pentru diferite situaţii din viaţă. 

 Există divergenţe şi tensiuni în relaţiile dintre elevi şi profesori. În majoritatea 
cazurilor acestea au loc în baza notării: unii profesori nu explică după ce criterii 
pun notele şi elevii simt că nu sînt apreciaţi corect.  

 De asemenea, comunicarea dintre elevi şi profesori depinde mult de dispoziţia 
profesorilor (dacă are probleme în familie sau s-a certat cu soţul – loveşte), de 
supraîncărcarea lor (sînt obosiţi), de relaţia profesorilor cu părinţii elevilor.  

 De multe ori elevii care au opinie diferită şi se opun violenţei fizice şi verbale din 
partea profesorilor, primesc note mici.  

 În unele şcoli, reforma în învăţămînt a dus la comasarea claselor, a şcolilor şi 
aceasta a creat dificultăţi în comunicarea dintre elevi cu alţi elevi şi cu profesorii, 
deoarece sînt mai mulţi elevi în clasă şi profesorilor le este greu să acorde atenţia 
necesară tuturor elevilor. 

 Unii profesori vorbesc despre respectarea drepturilor copilului, dar nu recunosc 
atunci cînd ei înşişi le încalcă: de multe ori înjosesc elevii, spunînd despre ei 
cuvinte urîte, utilizează cuvinte vulgare, ofensatoare, aplică violenţa verbală şi fizică. 

 Deşi profesorii susţin că au aceeaşi atitudine faţă de toţi, adesea elevii se simt 
discriminaţi: există profesori care acordă mai multă atenţie elevilor cu capacităţi 
mai bune la carte, care le sînt rude sau provin din familii mai înstărite (sînt 
îmbrăcaţi mai bine, au mai multe accesorii, telefoane mobile mai la modă, mai 
performante). De obicei, elevii cu reuşita şcolară slabă au cele mai multe probleme 
în comunicarea cu profesorii, spre deosebire de elevii care învaţă bine. Elevii din sat 
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care vin să-şi facă studiile în oraş sînt luaţi în derîdere, sînt discriminaţi atît de 
către elevii originari din oraş, cît şi de către profesori. 

 În general, relaţiile dintre elevi sînt bune. Uneori elevii din aceeaşi clasă sau din 
clase diferite se împart în grupuri de interese, care intră în conflicte, adesea 
violente. De regulă, elevii din clasele mai mari nu vorbesc cu cei mai mici, foarte des 
aplică violenţa asupra lor. 

 Adesea între părinţi şi profesori apar conflicte din cauza notării: părinţii doresc 
copiii lor să aibă note bune, dar ei nu cunosc capacităţile copilului, nu au timp să-l 
ajute, să-l susţină, le dau multe sarcini prin gospodărie.  

 În general, părinţii sînt satisfăcuţi de activitatea cercurilor pe interese pentru 
copii (desen, muzică). 

 Nu există o comunicare deschisă între copii, părinţi şi profesori. În majoritatea 
cazurilor părinţii nu ştiu despre conflictele dintre elevi şi profesori pentru că 
copiii nu le povestesc părinţilor de teamă să nu-şi agraveze situaţia. În unele cazuri, 
copiii le spun părinţilor despre conflictele cu profesorii sau cu alţi elevi, dar părinţii 
nu intervin, ca să nu facă mai rău sau îşi învinuiesc propriii copii de cele 
întîmplate. 

 În general, între elevi şi personalul şcolii se menţin relaţii satisfăcătoare, dar 
totuşi uneori apar conflicte. De cele mai multe ori personalul tehnic din şcoală nu 
ia elevii în serios, intră în conflicte cu elevii (îi fugăresc cu mătura). Sînt cazuri cînd 
personalul tehnic din şcoală este în stare de ebrietate (dereticătoarea, lemnarul). 

Recomandări: 

1. Pregătirea profesorilor, psihologului şcolar pentru a ajuta elevii, a-i informa şi a lucra 
cu ei să se accepte unii pe alţii, cu toate diferenţele existente. 

2. Pregătirea personalului tehnic pentru a comunica cu elevii şi monitorizarea activităţii 
lor de către administraţia şcolii. 
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1. ACCESUL LA STUDII 

 Majoritatea copiilor au posibilitatea să frecventeze şcoala. Totuşi, pentru unii 
copii şcoala nu este accesibilă: 

o Copiii din familii cu venituri mici nu-şi pot permite să vină la şcoală 
fiindcă părinţii nu-şi permit să achite taxele cerute de şcoală, cu toate că 
învăţămîntul este gratuit şi obligatoriu, pînă în clasa a 9-a; 

o Adesea copiii din familii cu venituri reduse, de altă religie sau etnie, 
în special de etnie roma, nu frecventează şcoala deoarece profesorii şi 
alţi elevi îi discriminează, îi tachinează, îi umilesc, îşi bat joc de ei (copiii 
se uită la ei cu dispreţ deoarece au haine sărăcăcioase, demodate);  

o În unele cazuri copiii cu dizabilităţi nu frecventează şcoala deoarece ea 
este pregătită să primească copiii sănătoşi, nu şi pe cei cu dizabilităţi 
fizice sau mentale: nu este echipată pentru necesităţile lor, nu are 
materiale didactice adaptate, nu există programe pentru copii cu diferite 
dizabilităţi, profesorii nu sînt specializaţi şi, prin urmare, li se acordă 
puţină atenţie; 

o Copiii, ai căror părinţi nu se implică în educaţia şi dezvoltarea 
capacităţilor copilului lor, întîmpină dificultăţi în frecventarea şcolii, 
deoarece nu sînt pregătiţi şi nu fac faţă cerinţelor şcolii, nu are cine să-i 
susţină; 

o În unele cazuri copiii din familii cu venituri reduse, de etnie roma sînt 
forţaţi să muncească pentru a aduce venit în familie, a se putea 
întreţine. Din acest motiv mulţi dintre ei vin rar sau deloc la şcoală. 
Există cazuri cînd aceşti copii învaţă în clase mai mici decît copiii de 
vîrsta lor, deoarece părinţii nu le-au permis să meargă la şcoală la 
timpul respectiv, din diverse motive: nu au avut posibilităţi materiale, i-
au neglijat sau i-au trimis la muncă.  

 Şcoala este accesibilă pentru toţi elevii, dar nu atît de gratuită, pe cît se 
menţionează în lege. În toate şcolile sînt colectaţi bani pentru:  

o reparaţia clasei /şcolii (de la 20 pînă la 70 de lei pe an; în unele cazuri – 
cîte 500 lei pentru reparaţia capitală a clasei, 200 lei pentru reparaţia 
şcolii; pentru instalarea geamurilor noi – cîte 250 lei fiecare elev); 

o fondul clasei – pentru a procura cretă, burete, ceainic, căldare, mătură 
(de la 5 lei pe lună pînă la 50 de lei pe an); 

o curăţenie în clasă, începînd cu ciclul gimnazial (pînă la 10 lei lunar); 
o asociaţia şcolară / fundaţia şcolii (40 lei pe lună); 
o studierea în clasele francofone (de la 15 lei pe lună; de la 100 pînă la 400 

lei pe an); 
o multiplicarea fişelor de lucru, testelor de evaluare; 
o ajutarea colegilor în caz de accidente, evenimente; 
o achitarea daunelor pentru lucrurile deteriorate de elevi. 

 Deşi se colectează bani, starea fizică a şcolii nu întotdeauna corespunde cu ceea 
ce se achită şi li se promite părinţilor şi elevilor. 
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 Banii alocaţi de primărie pentru alimentarea copiilor din ciclul primar nu sînt 
suficienţi pentru o alimentaţie sănătoasă, de aceea în unele şcoli părinţii achită 
suplimentar cîte 30-40 lei. 

 În unele cazuri profesorii fac aluzii pentru a primi cadouri cu diferite ocazii sau 
cer bani de la elevi pentru a le pune note mai mari, pentru a-i promova în altă 
clasă sau pentru a-i ajuta la examen. 

 Plăţile solicitate de la părinţi sînt mari şi reprezintă un obstacol serios pentru 
unii copii în frecventarea şcolii. Elevii care nu plătesc pentru reparaţie, 
multiplicarea testelor, nu achită taxele lunare/anuale pentru fundaţia 
clasei/şcolii, sînt adesea umiliţi, înjosiţi de alţi elevi, unii profesorii strigă la ei, îi 
iau în derîdere. Ca urmare, aceşti copii nu doresc să vină la şcoală.  

Recomandări: 

1. Asigurarea învăţămîntului gratuit şi a unei şcoli accesibile pentru fiecare copil, 
aşa cum prevede legea, prin interzicerea oricăror taxe solicitate de şcoală. 

2. Crearea condiţiilor fizice adaptate la necesităţile copiilor cu dizabilităţi. 

3. Adaptarea curriculumului, elaborarea unor programe speciale pentru copiii cu 
diferite capacităţi, aşa încît profesorii să poată lucra cu copii cu capacităţi diferite. 

4. Implicarea asistenţilor sociali în susţinerea familiilor vulnerabile sau aflate în 
dificultate pentru a asigura şcolarizarea copiilor. 

 

2. CONDIŢIILE FIZICE ŞI DOTAREA ŞCOLII 

 În unele şcoli, temperatura în clase nu este potrivită pentru desfăşurarea orelor 
din cauza că administraţia şcolii face economii, dînd căldura la minim. Pentru a 
rezista frigului din clase, copiii sînt nevoiţi să stea la ore îmbrăcaţi cu haine 
groase, căciuli. În plus, pe timp de iarnă, durata orelor este redusă, iar 
materialul omis nu este recuperat, ci dat elevilor pentru lucru independent. 

 În majoritatea şcolilor nu sînt condiţii pentru spălat mîinile: apa este mereu 
rece, lipsesc robinete, săpun, uscător. WC-ul pentru elevi este amplasat afară, 
pe cînd cel pentru profesori de obicei este în interior. În consecinţă elevii întîrzie 
la ore, sănătatea lor este afectată, iar siguranţa este în pericol din cauza 
conflictelor violente care apar (certuri, bătăi, copiii mai mari abuzează de cei mai 
mici). 

 Deşi situaţia este mai bună în şcolile care au beneficiat de proiecte, totuşi în 
multe şcoli mobilierul este vechi şi nu corespunde vîrstei elevilor: elevii claselor 
10-11 stau gîrboviţi în bănci pentru copii de vîrste mici, scaunele sînt învechite, 
rupte, băncile scîrţîie şi elevii nu se pot concentra la lecţie. În unele şcoli, din 
cauza numărului mare de elevi în clase, aceştia sînt nevoiţi să stea cîte 3 în 
bancă. 

 Laboratoare de chimie, fizică şi biologie există aproape în toate şcolile. Ele nu 
sînt dotate cu echipamentele necesare pentru experimente, materialele sînt 
învechite şi nu sînt destule pentru fiecare elev. De cele mai multe ori acolo se 
desfăşoară numai lucrările de laborator. Profesorii sînt nevoiţi să predea lecţia 
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neavînd echipament necesar, iar ca urmare elevii nu înţeleg tema, partea 
practică a lecţiei nu este desfăşurată. 

 Doar în unele şcoli sala sportivă este renovată şi dotată adecvat. În majoritatea 
însă, ea este foarte friguroasă, neîncăpătoare şi fără echipament. De multe ori 
ora de educaţie fizică se desfăşoară în clasă, jucînd şah sau dame sau, cînd este 
cald – afară, în parc, unde profesorul nu poate supraveghea spaţiul şi prin 
urmare adesea se întîmplă cazuri de hărţuire sexuală din partea trecătorilor. 

 Există şcoli în care cabinetul de informatică este dotat cu calculatoare 
conectate la internet, accesibile pentru toţi elevii. În majoritatea şcolilor însă, 
acestea sînt insuficiente, fără acces la internet, iar elevii stau cîte 2-3 la un 
calculator. În unele şcoli internetul este accesibil doar pentru director sau 

profesorul de informatică. 

 În unele şcoli există cantină pentru alimentarea elevilor din ciclul liceal şi 
gimnazial, iar în altele – nu. Alimentarea este cu plată pentru elevii din ciclul 
gimnazial şi cel liceal, cu excepţia copiilor din familii cu venituri reduse. Unele 
cantine sînt mici, doar pentru clasele primare, în altele cantina este şi sala de 
festivităţi. 

 În liceele oraşului Orhei există punct medical, însă asistentele medicale sînt 
una la două instituţii, în timp ce unele licee nu au deloc punct medical. În unele 
şcoli unde există punct medical, copiii nu se adresează asistentului medical 
pentru că acesta fie nu este prietenos cu copiii, fie nu poate fi găsit la locul de 
muncă. 

 În unele şcoli clasele sînt insuficient iluminate, iar condiţiile sanitare lasă de 
dorit (miroase a mucegai, podeaua putredă, linoleum deteriorat). 

 Manualele se distribuie gratuit pentru elevii din ciclul primar.  

 Elevii care nu pot achita manualele uneori sînt scutiţi de această taxă, iar alteori 
li se permite să înveţe din ele, dar oricum trebuie să le achite pînă la sfîrşitul 
anului. Există şi cazuri cînd copiilor nu li se dau manuale dacă nu achită taxa, 
în special la sate. Sînt familii care nu-şi pot permite să achite taxa pentru 
manuale şi copiii învaţă fără manuale. Primăria nu oferă ajutor în asemenea 
cazuri.  

 De multe ori elevilor din ciclul gimnazial nu le ajung manuale pentru toate 
disciplinele (geografie, religie, civică). În acest caz, manuale se distribuie după 

locul de trai (un manual pentru mai mulţi copii care locuiesc alături). 

 Adesea manualele primite sînt mai vechi de 5 ani, în stare proastă (rupte, 
decupate, fără foi), ceea ce afectează procesul de învăţare.  

 Uneori temele din curriculum nu coincid cu temele din manuale şi elevii sînt 
nevoiţi să conspecteze sau să caute materiale adăugătoare de sine stătător, în 
special la civică, biologie, informatică, istorie, chimie, limba rusă. 

 În unele cazuri profesorii cer elevilor să cumpere cărţi pentru lectură, teste, 
caiete de lucru, pe care uneori nici nu le folosesc, iar cei care nu doresc să le 
cumpere, sînt hărţuiţi, tachinaţi.  
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Recomandări: 

1. Mărirea sumelor alocate din fondurile bugetare, necesare pentru lucrările de 
renovare a şcolii, dotarea laboratoarelor şcolare cu echipamente şi materiale 
suficiente pentru fiecare elev, curăţenie din fondurile primăriei.  

2. Dezvoltarea capacităţilor profesorilor şi a elevilor de a scrie proiecte, a colecta 
fonduri pentru procurarea mobilei, echipamentelor, calculatoarelor.  

3. Revizuirea criteriilor de acordare a ajutorului social, aşa încît familiile care nu pot 
achita taxa de închiriere a manualelor, să beneficieze de susţinere. 

4. Elaborarea manualelor conform curriculumului şi publicarea lor într-un număr 
suficient, aşa încît toţi elevii care doresc să procurare manuale noi, să aibă 
această posibilitate. 

5. Asigurarea procurării benevole de către elevi a materialelor didactice 
suplimentare şi monitorizarea folosirii acestora în cadrul orelor. 

 

3. OPINIA COPILULUI ÎN CADRUL ŞCOLII 

 Copiii aleg singuri instituţia de învăţămînt, profilul şi clasa în care doresc să 
studieze, uneori intervenind şi părinţii.  

 Opiniile şi interesele, dorinţele şi capacităţile copiilor nu tot timpul sînt luate în 
considerare. Opiniile elevilor sînt luate în considerare în chestiuni mai 
puţin importante, de exemplu repartizarea sarcinilor în clasă, organizarea 
excursiilor. În ce priveşte subiectele mai importante pentru elevi, precum 
conţinuturile, calitatea predării, ei sînt întrebaţi doar formal, iar opinia lor nu se 
ia în considerare.  

 Unii profesori predau strict conform curriculumului şi nu sînt interesaţi de 
opinia elevilor referitor la conţinutul şi desfăşurarea lecţiei: dacă au înţeles 
tema, dacă le place, dacă s-au simţit bine în cadrul lecţiei, le dau multe teste de 
evaluare. 

 Elevii simt că profesorii nu iau în considerare opinia lor şi cer prea mult de la ei, 
fără să ţină cont de dorinţele şi aptitudinile individuale ale elevilor de a 
studia aprofundat o disciplină sau alta. Toţi elevii sînt obligaţi să studieze 
aceleaşi discipline în egală măsură, pentru că aşa prevede curriculumul. 

 Puţini profesori încurajează elevii neîncrezători în sine să-şi exprime liber opinia. 
Majoritatea însă fac să sufere elevii care au altă opinie, îşi arată 
nemulţumirile sau contrazic profesorii: îi tachinează, îi ignoră, îi ameninţă, le 
pun întrebări grele sau le scad nota. Unii profesori iau în derîdere unele opinii 
ale elevilor, ironizează pe seama lor. 

 Deseori, elevii care au note mari la anumite discipline şcolare sînt obligaţi să 
participe la olimpiade, ceea ce adesea provoacă conflicte cu profesorii. În plus, 
de multe ori olimpiadele la diferite obiecte sînt în aceeaşi zi, iar copiii fizic nu 
reuşesc să participe, sînt suprasolicitaţi şi stresaţi. 

 În multe cazuri, în cadrul lecţiilor profesorii lucrează mai mult cu elevii care 
urmează să participe la olimpiadă, pentru a-i pregăti, în timp ce ceilalţi elevi 
„lucrează independent”. 
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 Există şcoli în care elevilor li se respectă dreptul de a-şi determina obiectul 
opţional la care doresc să participe, scriind o cerere. Dar foarte frecvent orele 
opţionale sînt impuse de către profesori (de exemplu, religia) fie sub 
ameninţarea notelor rele la semestru la obiectul de bază, fie prin includerea 
elevilor în lista doritorilor fără a-i consulta, indiferent de preferinţele lor. Din 
această cauză orele opţionale devin o sursă permanentă de conflicte dintre elevi 
şi profesori (note scăzute, certuri, reţinerea după ore, invitarea părinţilor la 
şcoală).  

 În unele cazuri profesorii compensează la orele opţionale ceea ce nu reuşesc 
să facă la orele de bază. 

 În unele şcoli elevilor li se oferă posibilitatea să participe gratuit la diferite 

activităţi extraşcolare, secţii sportive, cercuri pe interese, cursuri opţionale de 
orientare profesională (mîini dibace, croşetare, dans, scout, cursuri auto), pe 
care şi le aleg de sine stătător. Copiii sînt implicaţi în diferite activităţi 
educaţionale indiferent de statutul social.  

 Deşi Consiliul elevilor există în toate şcolile, din el fac parte doar reprezentanţii 
claselor gimnaziale şi liceale. Funcţionarea lui este instabilă, iar membrii se 
întrunesc doar cu anumite ocazii, de exemplu organizarea zilei profesorilor. 
Elevii nu au informaţie despre activitatea Consiliului elevilor din şcoala lor.  

 Elevii din clasele primare nu sînt reprezentaţi în nici un organ şcolar de 
autoconducere. 

Recomandări: 

1. Introducerea la nivel de administraţie a şcolii a unei proceduri/mecanism de 
consultare permanentă a opiniei elevilor privitor la conţinutul obiectelor şi 
calitatea predării lor. 

2. Încurajarea profesorilor să ceară în permanenţă opinia elevilor despre lecţiile 
predate pentru a învăţa împreună cu elevii să analizeze lecţiile şi să 
îmbunătăţească desfăşurarea lor.  

3. Asigurarea luării în considerare a opiniei copilului la alegerea orelor opţionale. 

4. Crearea Consiliilor elevilor reprezentative pentru elevii de toate vîrstele, inclusiv 
pentru clasele primare. 

5. Organizarea activităţii Consiliului elevilor într-un mod transparent, prin 
informarea tuturor elevilor despre activităţile sale. 

 

4. ROLUL CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

 Unii elevi consideră că multe cunoştinţe acumulate la şcoală sînt inutile în 
prezent şi nu vor fi utilizate nici pe viitor, deoarece nu-i ajută să se respecte pe 
sine şi pe alţii, să se descurce în diferite situaţii de viaţă, să se integreze în 
societate şi să obţină o profesie, să devină adulţi activi şi responsabili. Elevii 
spun că nu înţeleg care este sensul curriculumului, iar profesorii nu le explică 
cum cunoştinţele predate le sînt utile în viaţă. Elevii şi-ar dori ca programul să 
pună în discuţie subiecte legate de problemele din viaţa reală a adolescenţilor şi 
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copiilor: conflictele, comunicarea cu semenii şi adulţii, educaţia sexuală, 
comportamentul în societate, formarea unei familii. 

 Unii profesori fac tot posibilul ca să pregătească elevii atît la obiect, cît şi pentru 
viaţa de adult (mod de viaţă sănătos, familie). Aceasta se întîmplă mai mult la 
obiecte precum educaţia civică, etica, educaţia tehnologică, unde se discută 
despre pregătirea pentru profesie, familie etc.  

 De cele mai multe ori teoria predată nu este echilibrată, nu este combinată cu 
exemple din practică (prea multă teorie şi puţină folositoare în viaţa de zi cu zi, 
curriculumul se bazează mai mult pe învăţat, nu cum să te descurci în viaţă).  

 Elevii consideră că programul şcolar este prea încărcat, conţinuturile sînt 
foarte greu de însuşit, iar pregătirea pentru lecţii le ocupă foarte mult timp (3-5 

ore). Din această cauză ei vin tîrziu de la lecţii, obosesc, au puţin timp liber 
pentru odihnă, joacă, relaxare, alimentare regulată şi sănătoasă. 

 Orarul lecţiilor nu este elaborat conform rezistenţei fizice, emoţionale, psihice şi 
morale a elevilor. El este foarte încărcat şi ne-echilibrat, din care cauză elevii nu 
reuşesc să se pregătească pentru toate disciplinele. Elevii simt că orarul este 
aranjat aşa încît profesorilor să le fie comod să-şi facă lucrul şi nu corespunde 
cu necesităţile copilului: orele uşoare la începutul săptămînii, orele grele la 
sfîrşit; disciplinele simple într-o zi, cele mai grele în altă zi; lecţiile de educaţie 
fizică primele, după care elevii sînt nevoiţi să meargă la alte lecţii transpiraţi, 
obosiţi. De asemenea, orarul este instabil, ceea ce face dificilă planificarea 
timpului pentru elevii care doresc să frecventeze cercuri de muzică, dans etc.  

 În multe cazuri părinţii nu sînt pregătiţi să-şi ajute copiii la pregătirea temelor 
pentru că ei nu au învăţat temele date cînd erau elevi, sînt multe exerciţii grele, 
formule, programul se schimbă, se adaugă mai multe sarcini. 

 Elevii sînt informaţi despre drepturile copilului la deprinderi de viaţă şi 
educaţia civică în cadrul unei singure teme pe an, sau deloc. În opinia elevilor, 
curriculumul la educaţia civică include prea multe teme ce ţin de politică, 
organizarea statului, care sînt neinteresante pentru ei. 

Recomandări: 

1. Revizuirea curriculumului şcolar şi adaptarea lui la necesităţile, interesele, 
problemele şi capacităţile copilului. 

2. Aranjarea lecţiilor în orar aşa încît acesta să corespundă cu posibilităţile şi 
rezistenţa copiilor, să nu dăuneze sănătăţii lor, iar opinia elevilor să fie luată în 
considerare la elaborarea acestuia. 

3. Includerea drepturilor copilului în toate disciplinele din curriculumul şcolar şi 
pregătirea elevilor pentru a se descurca în viaţa de zi cu zi. 

 

5. METODELE DE PREDARE UTILIZATE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

 În multe şcoli lipsesc profesori pregătiţi pentru anumite discipline. Deseori 
unul şi acelaşi profesor predă cîteva obiecte care nu au nimic în comun, la 
clasele primare şi la cele gimnaziale, nefiind specializat pentru fiecare domeniu 
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(de exemplu, matematica şi istoria, educaţia tehnologică şi fizica). În consecinţă, 
aceşti profesori nu pot explica temele pe înţelesul elevilor. 

 De cele mai multe ori atunci cînd un profesor lipseşte o perioadă mai lungă de 
timp (de exemplu, 1-2 luni din motiv de boală) sau atunci cînd 2-3 profesori sînt 
bolnavi concomitent, orele sînt înlocuite de profesori specializaţi în altă 
disciplină sau nu sînt înlocuite deloc. Cînd revin la serviciu, profesorii vor să 
recupereze 2-3 teme la o lecţie, ceea ce este dificil pentru elevi. 

 În unele sate nu sînt suficiente cadre didactice, iar din cauza vremii sau din 
alte motive profesorii care vin din alte sate nu se prezintă la ore sau întîrzie. 

 Deşi cabinetele nu sînt dotate cu echipament necesar, unii profesori folosesc 
metode interactive (lucrul în grup, jocuri), aplică diferite experimente pentru a 

putea explica mai bine materialul. Majoritatea profesorilor totuşi, în special 
cei care sînt pensionari, utilizează metode de predare bazate pe citire şi 
reproducere, folosesc cuvinte şi termeni învechiţi, adesea spun că sînt obosiţi. 

 De obicei metodele interactive sînt utilizate la orele deschise, profesorii 
folosesc prezentări power-point şi slide-show, în prezenţa asistenţilor, a 
părinţilor. Cu aceste ocazii, profesorii aleg teme mai uşoare, nu conform 
curriculumului, pe cînd la lecţiile obişnuite elevii primesc prea multă informaţie 
pe care nu reuşesc să o înţeleagă şi să o proceseze.  

 De multe ori elevilor le este greu să înţeleagă temele, deoarece profesorii pun 
elevii să citească sau nu explică pe înţelesul lor. Unii profesori fac acest lucru 
intenţionat, pentru a atrage elevii la ore adăugătoare contra plată. 

 Unii profesori predau într-un mod care dezvoltă capacităţile şi personalitatea 
copiilor, iar alţii predau într-un mod agresiv şi aplică violenţa verbală şi 
fizică asupra copiilor. Adesea atunci cînd elevii nu înţeleg ceva sau nu sînt 
atenţi la lecţii, profesorii strigă şi aplică forţa, în loc să explice pe înţelesul lor. 
Elevii doresc ca profesorii să folosească metode de educaţie care să-i facă să se 
simtă liber, confortabil şi să nu dăuneze stării lor psihologice şi fizice. 

 Atunci cînd elevii au un comportament care contravine regulilor, unii profesori 
aplică pedeapsă asupra lor: violenţa fizică şi emoţională (stau toată lecţia în 
picioare, cu mîinile ridicate în sus şi cu geanta în mînă, reţin elevii după ore), 
munca fizică (să facă curăţenie). 

 Deseori profesorii pun note negative sau de trecere elevilor care au capacităţi 

reduse şi rezultate scăzute fără a-i mai întreba (a le da o a doua şansă). Aceasta 
îi împiedică pe copii să-şi continue studiile pentru a căpăta o meserie, a se 
angaja la serviciu şi îi determină să lucreze în cîmp. 

 Deseori profesorii dau mai multe probe de evaluare în aceeaşi zi, ceea ce este 
obositor, elevii sînt stresaţi, nu se pot concentra. 

 În curriculum sînt teme pe care nici profesorii nu le înţeleg, deci nu le pot preda, 
în special în cazul profesorilor care s-au recalificat în altă disciplină. 

 Unii profesorii vin nepregătiţi la ore, motiv pentru care pun elevii să citească 
singuri. 
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 Unii profesori nu rezervă timp în cadrul orei pentru adresarea întrebărilor 
referitor la temă, motivînd că întrebările sînt stupide, elevii întrerup lecţia, sînt 
mulţi în clasă sau nu au timp, lecţiile şi aşa fiind scurte. 

Recomandări: 

1. Instruirea profesorilor, aşa încît să fie pregătiţi pentru a putea aplica metode 
interactive la toate disciplinele.  

2. Implicarea profesorilor în proiecte pentru a putea să vadă cum aceste metode pot 
fi aplicate, să le exerseze, să facă schimb de experienţă cu alţi profesori. 

3. Încurajarea administraţiei şcolii să monitorizeze mai frecvent utilizarea metodelor 
interactive. 

4. Organizarea cursurilor de psihologie pentru ca profesorii să poată comunica mai 
liber, calm şi eficient cu elevii. 

 

6. RELAŢIILE DINTRE ELEVI, PROFESORI, PĂRINŢI ŞI PERSONALUL ŞCOLII 

 În şcoală există cel puţin un profesor care comunică cu elevii de la egal la 
egal, care este aproape de copii, căruia i se pot adresa cu o întrebare care îi 
deranjează, cu care pot vorbi despre teme care nu sînt legate de lecţii. 

 Majoritatea elevilor nu se simt confortabil în atmosfera şcolii deoarece sînt 
presaţi de profesori şi alţi elevi, sînt marginalizaţi, sînt trataţi prin prisma 
felului în care au învăţat şi s-au purtat părinţii, fraţii lor mai mari.  

 În unele şcoli sînt profesori care aplică violenţa asupra elevilor, iar elevii iau 
exemplu şi aplică violenţa în relaţiile lor cu semenii. Elevilor le este greu să 
găsească limbă comună cu profesorii şi părinţii, deoarece aceştia nu pot 
comunica asertiv cu ei. 

 Conflictele şi dificultăţile în comunicarea dintre profesori şi elevi apar din 
diverse motive: 

o Uneori profesorii lucrează cu un grup de elevi aleşi, care învaţă mai 
bine şi le atrag atenţie doar lor, le dau materiale suplimentare etc. De 
asemenea, atunci cînd explică temele, profesorii se orientează după 2-3 
elevi care prind mai bine, şi consideră că toţi trebuie să înţeleagă 
materialul („Am explicat la toţi totuna, de ce unii înţeleg, iar alţii – nu?”). 

o Profesorii nu ajută elevii să rezolve conflictele, să se împrietenească, să 
aplaneze concurenţa care apare de exemplu, atunci cînd se unesc clasele. 
În multe cazuri profesorii înşişi sînt cei care provoacă conflicte între 
elevi, arătîndu-şi simpatia sau antipatia personală faţă de anumiţi elevi 
din clasă. 

o Elevii simt că sînt trataţi, judecaţi, apreciaţi de către unii profesori nu 
după învăţătură, ci după prima impresie, comportamentul de la alte 
discipline sau bunăstarea familiei (statut, reputaţie, serviciu, dacă le pot 
oferi careva servicii, beneficii, cadouri). De aceea copiii din familii cu 
venituri reduse nu pot să-şi dezvolte capacităţile, calităţile, talentele şi 
personalitatea. 
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o De multe ori profesorii nu motivează notele pe care le pun, iar dacă 
elevii cer explicaţii, profesorii strigă, îi înjosesc, umilesc. Există cazuri 
cînd elevii se pregătesc pentru lecţii, dar nu sînt notaţi; în schimb, dacă 
sînt întrebaţi atunci cînd nu sînt pregătiţi, li se pun note negative. 

o Elevii nu pot vorbi cu profesorii de la egal la egal din cauza unor 
comportamente şi atitudini ale profesorilor: ei le spun elevilor cum 
trebuie să se comporte, însă ei înşişi nu se comportă conform regulilor; 
nu acceptă ideea că şi ei pot să nu cunoască ceva; nu recunosc atunci 
cînd greşesc; nu păstrează confidenţialitatea, transmit informaţia între ei, 
apoi o folosesc împotriva elevilor. 

 Părinţii nu sînt informaţi despre felul în care profesorii predau lecţiile. Copiii 
care sînt trataţi umilitor, înjosiţi de către profesori nu le spun părinţilor despre 
aceasta, deoarece sînt ameninţaţi cu note mici.  

 Unii părinţi sînt nemulţumiţi de faptul că profesorii nu îndeamnă copiii să-şi 
exprime liber opiniile, iar copiilor lor le este frică să se exprime. 

 Între elevi şi personalul şcolii (dereticătoare, bucătari, asistent medical etc.) se 
menţin relaţii favorabile, dar uneori mai apar şi mici conflicte din cauza 
curăţeniei, ordinii, disciplinei.  

Recomandări: 

1. Pregătirea profesorilor să comunice în mod egal cu toţi elevii şi să-i trateze cu 
respect. 

2. Dezvoltarea capacităţilor copiilor, dar şi a adulţilor, de a comunica non-violent. 
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Anexa 1 

INDICATORI DE MONITORIZARE A ARTICOLELOR 28 ŞI 29 ALE  
CONVENŢIEI ONU CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI  

ELABORAŢI DE MEMBRII GLDC DIN RAIOANELE LEOVA ŞI ORHEI 

 

NR. 
INDICATORI  

Articolul 28. Educaţia 

METODA DE 
COLECTARE  

SURSA DE 
COLECTARE A 
INFORMAŢIEI  

1.  Numărul de copii de vîrstă şcolară (6/7 
- 15/16 ani) care frecventează şcoala 
din numărul total de copii din 
localitate. 

Interviul  Directorul, directorul 
adjunct pentru 
educaţie, primăria  

2.  Informaţii calitative despre condiţiile 
fizice în care se desfăşoară procesul de 
educaţie în şcoală (căldură, lumină, 
apă, WC, curăţenie, mobilier 
corespunzător cu vîrsta şi dezvoltarea 
elevilor). 

Observaţia  Clasa, alte cabinete 
din şcoală 

3.  Informaţii calitative despre dotarea 
şcolii cu laboratoare echipate pentru 
orele de chimie, fizică, biologie; starea 
şi dotarea sălii sportive. 

Observaţia Şcoala  

4.  Disponibilitatea manualelor şcolare 
pentru fiecare elev la toate disciplinele 
şcolare. 

Observaţia, 
discuţii 

Colegii de clasă, elevii 
din alte clase (ciclul 
primar, gimnazial, 
liceal), bibliotecara 

5.  Existenţa profesorilor pregătiţi pentru 
fiecare disciplină şcolară  

Observaţia Şcoala 

6.  Informaţie despre luarea în considerare 
a opiniei copilului în procesul de 
educaţie (alegerea orelor opţionale, 
participarea la olimpiade, conţinuturile 
şi metodele de instruire, organizarea 
educaţiei etc.) 

Observaţia, 
discuţii 

La lecţii, elevii din alte 
clase 

7.  Informaţii calitative despre utilizarea 
metodelor interactive în procesul 
educaţional. 

Observaţia, 
discuţii 

La lecţii, elevii din alte 
clase 

8.  Numărul de copii care beneficiază de 
ajutor social pentru a frecventa şcoala. 

Interviul Directorul, directorul 
adjunct pentru 
educaţie, primăria, 
asistentul social 

9.  Informaţii despre plăţile solicitate de la 
părinţii şi copii şi în ce scop. 

Observaţia  Părinţii/tutorele, 
elevii din alte clase 
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NR. 

INDICATORI  

Articolul 29. Scopul educaţiei şi al 
şcolii 

METODA DE 
COLECTARE 

A 
INFORMAŢIEI 

SURSA DE 
COLECTARE A 
INFORMAŢIEI  

1.  Informaţii calitative despre 
conţinuturile educaţiei: modul în care 
curriculumul şcolar contribuie la 
dezvoltarea personală şi socială a 
copilului, cunoştinţele acumulate sînt 
utile pentru a îmbrăţişa o meserie, a 
întemeia o familie sănătoasă etc. 

Observaţia, 
discuţiile 

Colegii de clasă, elevi 
din alte clase, 
absolvenţi ai şcolii 
voastre 

2.  Gradul de satisfacţie a părinţilor şi 
copiilor în legătură cu felul în care 
educaţia contribuie la dezvoltarea 
capacităţilor copilului, îl pregăteşte să 
facă faţă provocărilor zilnice, să 
relaţioneze cu semenii şi cu adulţii. 

Observaţia, 
discuţiile 

Părinţii, colegii de 
clasă, elevii din alte 
clase, absolvenţii 
şcolii în care învăţaţi 

3.  Informaţii despre comunicarea şi 
relaţiile elevi, elevi şi profesori elevi şi 
alţi adulţi din cadrul şcolii (soră 
medicală, bucătari, dereticătoare, 
paznic etc.) 

Observaţia, 
discuţii 

Colegi de clasă, elevi 
din alte clase 
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DDRREEPPTTUULL  LLAA  PPRROOTTEECCŢŢIIEE    

FFAAŢŢĂĂ  DDEE  AABBUUZZ  ŞŞII  

VVIIOOLLEENNŢŢĂĂ  
 

monitorizat de membrii GLDC din raioanele Leova şi Orhei  
în perioada martie – august 2012 
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CONVENŢIA ONU CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI 

Art. 19. Protecţia faţă de abuz şi neglijare 

1. Statele părţi vor lua toate masurile legislative, administrative, sociale şi 
educative corespunzătoare, în vederea protejării copilului împotriva oricăror 
forme de violenţă, vătămare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau 
neglijenţă, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual, în timpul 
cît se află în îngrijirea părinţilor sau a unuia dintre ei, a reprezentantului ori 
reprezentanţilor legali sau a oricărei persoane căreia i-a fost încredinţat.  

2. Aceste măsuri de protecţie vor cuprinde, după caz, proceduri eficiente pentru 

stabilirea de programe sociale care să asigure sprijinul necesar copilului şi celor 
cărora le-a fost încredinţat, precum şi pentru instituirea altor forme de 
prevenire şi pentru identificarea, denunţarea, acţionarea în instanţă, 
anchetarea, tratarea şi urmărirea cazurilor de rele tratamente aplicate copilului, 
descrise mai sus, şi, dacă este necesar, a procedurilor de implicare judiciar.  

 

 

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA PRIVIND DREPTURILE COPILULUI 

Art. 6. Dreptul la inviolabilitatea persoanei, la protecţie   împotriva violenţei 
fizice şi psihice 

1. Statul ocroteşte inviolabilitatea persoanei copilului, protejîndu-l de orice formă 
de exploatare, discriminare, violenţă fizică şi psihică, neadmiţînd comportarea 
plină de cruzime, grosolană, dispreţuitoare, insultele şi maltratările, antrenarea 
în acţiuni criminale,  iniţierea în consumul de băuturi  alcoolice, 
folosirea  ilicită de  substanţe stupefiante şi psihotrope, practicarea jocurilor de 
noroc, cerşetoriei, incitarea sau constrîngerea de a practica 
orice activitate sexuală ilegală, exploatarea în scopul prostituţiei 
sau al altei practici sexuale ilegale, în pornografie şi în materiale cu caracter 
pornografic inclusiv din partea părinţilor sau persoanelor subrogatorii legale, 
rudelor. 
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Observaţiile, concluziile şi recomandările membrilor GLDC 

din Raionul Leova  
privind respectarea dreptului  

la protecţie faţă de abuz şi violenţă 

 

 

 

Este multă violenţă în viaţa copiilor. Violenţa fizică şi cea verbală sînt tipurile de 
violenţă cel mai des întîlnite şi peste tot: în familie, în şcoală, în locuri publice, în 
stradă etc. Violenţa sexuală la fel este răspîndită, dar este mai ascunsă şi mai greu 
de monitorizat.  

A fost dificil de monitorizat acest drept pentru că multe cazuri sînt ascunse, nu sînt 
înregistrate, iar unii profesionişti nu vroiau să dea informaţii la „nişte copii”. Totodată a 
fost şi uşor de observat cum se încalcă dreptul copilului la protecţie deoarece vedem 
situaţii de abuz şi violenţă peste tot în jurul nostru: la şcoală, acasă, în stradă, chiar noi 
sîntem victime de multe ori. 

Membrii GLDC din raioanele Leova şi Orhei 
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1. ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI PREVENIRE A ABUZULUI ŞI VIOLENŢEI. 
NUMĂRUL DE COPII CARE AU BENEFICIAT DE INSTRUIRE ŞI INFORMARE 
ÎN ACEST DOMENIU ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN AFARA EI 

 Toţi elevii cuprinşi cu şcoala beneficiază de instruire şi informare în domeniul 
prevenirii abuzului şi violenţei. Subiectele privind prevenirea abuzului şi 
violenţei sînt în program, dar nu sînt suficiente ore, în special în clasele primare. 

 Unele activităţi de informare şi prevenire a abuzului se desfăşoară la orele de 
educaţie civică, orele de clasă şi de deprinderi de viaţă. Informaţiile care se dau 
sînt generale, nu sînt clare pentru toţi copiii şi se vorbeşte mai mult despre 
abuzul fizic şi verbal, iar despre cel sexual deloc sau rar. De multe ori 
informaţiile sînt aceleaşi, de exemplu, de la ora clasei cu cele de la educaţia 

pentru sănătate sau alte ore.  

 De multe ori aceste ore sînt desfăşurate doar de formă, calitatea lor este slabă, 
ele nu dau rezultate pozitive, pentru că oricum violenţa persistă în societate. 
Cauzele din care nu se observă rezultate în urma lecţiilor predate despre cum 
putem să ne protejăm de violenţă sau să nu o manifestăm sînt:  

o copiilor nu li se par interesante lecţiile predate, unii fug de la aceste 
ore, iar cei care vin se plictisesc pentru că metodele folosite de 
profesori nu sînt interactive;  

o înşişi profesorii care predau obiectele nu ţin cont de ceea ce predau şi 
manifestă violenţă faţă de copii; 

o mass-media care transmite multe cazuri violente. 

 Copiii care nu frecventează şcoala au posibilitatea să se informeze despre 
violenţă în diferite centre (în or. Leova). În sate nu există aşa centre, şi chiar 
dacă ar exista, copiii care nu vin la şcoală din cauza unor probleme, nu ar veni 
nici la centre. 

Recomandări: 

1. Să fie revăzută de specialişti tematica orelor de dirigenţie şi educaţie civică 
pentru a introduce în curriculum mai multe ore la acest subiect şi a nu se repeta 
informaţia.  

2. Să fie date informaţii despre toate tipurile de abuz şi să se folosească metode 
interactive de predare, pentru ca copiii să aibă interes faţă de aceste activităţi. 

3. Să fie organizate ore, activităţi, cercuri de informare în prevenirea violenţei cu 
implicarea Consiliului Elevilor şi în coordonare cu un profesor. 

4. Să fie editate şi distribuite broşuri noi despre prevenirea violenţei şi să fie 
reînnoite panourile. 

 

2. METODELE DE PREDARE ŞI RELAŢIONARE FOLOSITE ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN 
PROCESUL EDUCAŢIONAL  

 În general, copiii nu se simt protejaţi în şcoală deoarece uneori profesorii aplică 
violenţa faţă de ei, există cazuri cînd unii copiii îi abuzează pe alţii (elevii cu 
situaţie materială bună pe cei din familii cu venituri reduse, elevii mari pe cei 
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mici, copiii cu dizabilităţi sînt abuzaţi, luaţi în derîdere) şi nu sînt reguli care să 
asigure oportunităţi şi protecţie pentru toţi copiii în mod egal. În fiecare şcoală 
se găseşte cel puţin cîte un profesor cu care relaţiile sînt foarte complicate. 

 Unii profesori folosesc metode moderne, activităţi practice, cînd elevii singuri 
găsesc răspunsuri la întrebările puse de profesori, avînd la dispoziţie diverse 
surse de informare, de exemplu la orele de educaţie civică se predă cu limbaj 
nou şi se arată cîte ceva la calculator. Printre metodele de predare folosite de 
profesori se numără discuţia, lucrul în grup, jocul. Uneori la orele de educaţie 
civică vin invitaţi din comunitate (de la organizaţii neguvernamentale, poliţistul). 

 Cu toate că predau teme despre drepturi, combaterea violenţei şi folosesc 
metode interactive la educaţia civică sau la ora clasei, unii profesori se 

comportă violent chiar în procesul de predare şi în timpul relaţionării cu elevii 
(de exemplu, ţin morală fără să-i asculte, insultă elevii, aplică lovituri, au un 
vocabular agresiv, vulgar). 

 Ca pedepse pentru că elevii întîrzie, fac greşeli, absentează, vin nepregătiţi la 
lecţii, nu sînt atenţi, au curajul să spună că au dreptate, nu-şi cer voie să intre 
în clasă, precum şi din motive personale, unii profesori se descarcă pe copii şi 
manifestă comportamente neadecvate şi violente faţă de elevi: 

o strigă, răspund violent, aruncă obiectele elevilor; 

o îi înjosesc emoţional, îi numesc cu cuvinte urîte („oricum sînteţi proşti, 
indiferent de ce profil veţi alege”); 

o nu le permit să intre în cabinet; 

o îi lovesc, inclusiv cu diferite obiecte pe care le au la îndemînă; 

o îi impun să facă aşezări, să stea în picioare toată lecţia, uneori cu scaunul 
sau cu geanta pe cap; 

o să stea în ungher cu mîinile în sus sau în genunchi şi să scrie tema în 
caiet; 

o le pun note negative; 

o îi impun să facă curăţenie în clasă, pe coridor timp de o lună. 

 Profesorii folosesc aceste metode de „disciplinare” fiind convinşi că elevii nu 
înţeleg prin altă metodă şi crezînd că astfel îi vor educa mai bine şi nu se vor 

mai purta la fel. 

 În şcoli există multe cazuri cînd elevii sînt discriminaţi – de exemplu, profesorii 
se poartă frumos cu elevii care le sînt rude sau provin din familii înstărite, le 
pun note pozitive fără să fie clar de unde, în timp ce pe alţii îi înjosesc, îi lovesc. 

Recomandări: 

1. Să fie desfăşurate activităţi practice pentru a instrui elevii şi profesorii cum să fie 
mai toleranţi, să-i informeze despre faptul că toţi sînt egali, indiferent de etnie sau 
stare materială. 

2. Pentru a ajuta profesorii să nu aplice violenţa, să fie creată o atmosferă mai bună 
în clasă (mai puţini copii, suficiente scaune), să li se ofere ajutor psihologic, dar şi 
să fie aplicate pedepse profesorilor care aplică violenţa. La fel, să existe un 
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program de monitorizare a activităţii profesorilor de către părinţi: angajaţii 
Direcţiei Învăţămînt, membrii GLDC, reprezentanţii societăţii civile să asiste la 
lecţii. 

3. Să fie informaţi copiii la cine se pot adresa în cazul cînd au fost abuzaţi – în cărţi 
să fie adresele unde se poate adresa, ce legi sînt 

 

3. GRADUL DE SATISFACŢIE A PĂRINŢILOR ŞI A COPIILOR ÎN LEGĂTURĂ CU 
ACTIVITĂŢILE ŞI MATERIALELE DE INFORMARE PRIVIND PREVENIREA 
ABUZULUI 

 Părinţii nu au nimic împotriva activităţilor şi materialelor de informare în 
domeniul prevenirii abuzului, dar nu sînt satisfăcuţi că orele de informare se 
petrec rar. Alţii însă (părinţi sau tutori) consideră că acestea sînt fleacuri şi 
chiar le permit profesorilor să le bată copilul, crezînd că aşa copilul va fi educat 
mai bine. 

 Părinţii sînt invitaţi la adunările părinţilor, dar majoritatea nu doresc să se 
prezinte la activităţile şcolare, deoarece se tem că vor fi mustraţi pentru că 
copiii lor fug de la lecţii, li se vor cere bani pentru reparaţie şi părinţii nu se 
simt bine, le este ruşine. 

 În unele localităţi au fost create cluburi pentru părinţi, unde părinţii primesc 
informaţii clare despre prevenirea comportamentelor violente, abuz şi ei sînt 
foarte satisfăcuţi. Totuşi, nu foarte mulţi părinţi frecventează aceste cluburi 
deoarece lucrează mult şi nu au timp să participe. 

 Mulţi părinţi sînt plecaţi peste hotare, de aceea nu sînt informaţi, nu au 
informaţii suficiente despre şcoala în care învaţă copilul lor şi pierd legătura cu 
profesorii.  

 De multe ori părinţii sînt receptivi la informaţii aduse de diriginţi şi copii. În 
unele cazuri ei apelează la ajutorul profesorului atunci cînd au o problemă ca 
să o rezolve, neştiind unde să se adreseze şi cum să procedeze 

Recomandări: 

1. Părinţii şi copiii să fie întrebaţi care sînt nevoile lor, ce doresc să afle despre 
prevenirea abuzului şi în baza acestor consultări să fie create servicii de suport şi 
consiliere pentru ei: obiect opţional (şcoala părinţilor) pentru elevii din clasele 
liceale, cărţi cum să fii părinte şi alte materiale de informare, scrise într-un limbaj 
pentru diferite vîrste, activităţi de prevenire a abuzului cu părinţii, Convenţia cu 
privire la drepturile copilului poate fi promovată la adunările părinteşti. 

2. Să se elaboreze un program special cu ajutorul căruia şi părinţii care nu se 
prezintă la adunările părinteşti sau cei plecaţi peste hotare să fie informaţi. 
Problemele copilului privind învăţătura şi educaţia să fie discutate individual cu 
părinţii, nu în faţa tuturor. 

 

4. SERVICIILE LA CARE COPIII SE POT ADRESA ÎN CAZ DE ABUZ SAU 
NEGLIJARE  
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 În majoritatea satelor nu există centre de prevenire a abuzului care ar oferi 
instruire sau servicii copiilor abuzaţi. 

 În caz de abuz şi neglijare, copii se pot adresa: 

o în familie – la părinţi, tutore; 

o în şcoală – la diriginte, director adjunct pentru educaţie, director, 
membrii GLDC sau psiholog (există doar în unele şcoli). În unele şcoli 
aceştia ajută la prevenirea conflictelor şi la rezolvarea lor. În majoritatea 
cazurilor însă elevii simt că profesorii nu îi ascultă cînd vin la ei (nu am 
timp pentru „prostiile voastre”), se uită la conflictele dintre elevi 
superficial sau au favoriţi cărora le dau dreptate indiferent de situaţia 
reală, de cine este vinovat (elevi din familii bogate sau care învaţă bine). 
Uneori administraţia şcolii nu doreşte să soluţioneze conflictele ca să nu 
se afle despre ele, să nu-şi piardă reputaţia (dacă se aud vorbe nu chiar 
bune, părinţii pe urmă nu prea doresc să-şi dea copilul acolo); 

o în comunitate – la asistentul social, poliţie, centru comunitar, psiholog, 
medicul de familie sau asistentul medical, în unele sate la primar, 
organizaţii neguvernamentale. În unele sate medicul de familie vine de 2 
ori pe lună, surorile medicale acordă asistenţă medicală şi fac vizite la 
domiciliu, poliţistul vine foarte rar şi vizitează unele familii cu probleme 
de violenţă Asistenţii sociali rar se interesează de copii şi familiile social 
vulnerabile, discută despre necesităţile copiilor, oferă suport material 
după posibilităţi. 

 Acolo unde există diferite servicii/ centre la care copii se pot adresa în caz de 
abuz, ei totuşi nu se adresează, în special copiii care sînt bătuţi în familie, din 
diferite motive: 

o nu sînt informaţi, nu toţi copiii ştiu unde să se adreseze; 

o de frică să nu se mai repete, să nu se afle abuzatorul sau părinţii că a 
spus şi să fie şi mai grav, sînt ameninţaţi de către cei care i-au abuzat că 
dacă vor spune cuiva, va fi mai rău; 

o sînt obişnuiţi cu fraza „din bătaie ai să înţelegi”, cred că sînt proprietatea 
părinţilor sau a profesorilor, sînt timizi, le este ruşine, cred că dacă sînt 
bătuţi, aceasta este bine; 

o nu au încredere, pentru că au fost cazuri cînd s-au adresat şi nu au fost 
luaţi în serios sau nu s-a respectat confidenţialitatea şi au avut de suferit. 

 Copiii care au suferit de abuzuri şi violenţă mai degrabă povestesc cele 
întîmplate unui prieten, semenilor, decît să meargă la asistentul social sau alte 
servicii. 

 În unele şcoli există „profesori de încredere”, unii diriginţi sînt atenţi şi întreabă 
copii ce s-a întîmplat.  

 Nu există o linie fierbinte la care copiii s-ar putea adresa pentru a primi 
consultaţie. În afară de aceasta, sînt copii care nu au telefon. 

Recomandări: 
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1. Să fie create servicii la care copiii să se poată adresa în caz de abuz (inclusiv 
psiholog în fiecare şcoală). Profesioniştii care lucrează acolo să fie instruiţi pentru 
ca copiii să poată avea încredere în ei. Psihologul şcolar să devină un intermediar 
de încredere al copiilor. 

2. Să fie informaţi copiii despre serviciile / specialiştii unde pot primi sprijin şi cum 
se pot adresa.  

3. Profesorii să încurajeze copiii să meargă la servicii, să-i pregătească să aibă 
încredere în sine, să nu fie timizi, să ştie că fiecare este o personalitate, are opinie.  

4. Să fie învăţaţi părinţii că există alte metode de soluţionare a problemelor, decît 
bătaia. 

 

5. PROFESIONIŞTI INSTRUIŢI ÎN DOMENIUL PREVENIRII, RAPORTĂRII, 
IDENTIFICĂRII ŞI RETRIMITERII CAZURILOR DE ABUZ 

 Profesioniştii care au fost instruiţi în domeniul prevenirii, raportării, identificării 
şi retrimiterii cazurilor de abuz sînt: directorul, directorul adjunct pentru 
educaţie, psihologul, profesori, educatori, primarul, asistentul social, asistentul 
medical, poliţistul. Numărul lor diferă de la o comunitate la alta.  

 Chiar dacă au fost instruiţi, profesioniştii nu utilizează cunoştinţele obţinute la 
instruire, mai mult chiar – sînt cazuri în care ei înşişi aplică violenţa faţă de 
copii sau le dau părinţilor sfaturi de genul „dacă vrei să-l baţi, ia-l în casă să nu 
te audă nimeni”. 

 Unii profesori nu doresc să retrimită cazurile de abuz, crezînd că vor avea mai 
multe bătăi de cap. 

Recomandări: 

1. Să fie monitorizat cum profesioniştii instruiţi ţin cont de/ aplică cunoştinţele 
obţinute la instruire, inclusiv prin organizarea unor teste/ examene de verificare. 

2. Instruirile în domeniul prevenirii, identificării, raportării şi retrimiterii cazurilor de 
abuz să fie organizate periodic şi pentru toate categoriile de profesionişti care 
lucrează cu copiii: de la dădacă, pînă la angajaţii Direcţiei Raionale Învăţămînt. 

 

6. NUMĂRUL DE COPII VICTIME ALE ABUZULUI CARE AU PRIMIT AJUTOR 

MEDICAL, PSIHOLOGIC, JURIDIC 

 În majoritatea localităţilor este dificil de aflat numărul copiilor victime ale 
abuzului care au beneficiat de ajutor medical, psihologic sau juridic, deoarece 
aceste date nu există, nu coincid la diferiţi specialişti sau nu sînt înregistrate 
deloc din mai multe motive: 

o copii care au fost abuzaţi nu se adresează la servicii; 

o chiar dacă se adresează, cazurile acestea nu sînt înregistrate în sistem şi 
sînt ţinute în secret (pentru a nu „strica” statisticile sau reputaţia); 

o violenţa asupra copilului este un subiect ascuns în societatea noastră şi 
nu se vorbeşte despre asta. 

 Există cazuri cînd copiii s-au adresat, dar nu au fost ajutaţi. 
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Recomandări: 

1. Existenţa unui sistem pentru a duce evidenta copiilor care s-au adresat şi cum au 
fost ajutaţi / susţinuţi în caz de abuz.  

 

7. MATERIALE INFORMATIVE / EDUCAŢIONALE DESPRE TIPURILE DE ABUZ 
PENTRU TOŢI DEŢINĂTORII DE OBLIGAŢII ŞI PENTRU COPII 

 Materiale informative despre abuz pentru titularii de obligaţii sînt insuficiente. 
În majoritate ele sînt elaborate de către organizaţii neguvernamentale şi nu sînt 
adresate şi adaptate pentru fiecare categorie de profesionişti în parte. 

 Mulţi copii caută informaţii despre drepturile copilului în bibliotecă, dar nu 
găsesc. Copiii sînt informaţi despre abuz şi violenţă prin: 

o panouri informative, postere – afişate la primărie sau în şcoală – de cele 
mai multe ori sînt puţine, nu sînt atractive, sînt vechi, stau afişate de 
mult timp fără a fi schimbate şi nu prezintă interes pentru copii, 
deoarece ei deja le ştiu; 

o cărţulii, broşuri – aceste materiale nu sînt suficiente şi de multe ori se 
dau numai la lecţiile deschise, formal, ca să fie atunci cînd vine un 
control, să vadă că sînt. Aceste materiale sînt cu mult text şi cu un 
limbaj ce nu corespunde vîrstei; 

o pliante – deseori acestea sînt formale şi nu se intră în esenţă; cînd se 
împart pliante copiii nu le citesc, le aruncă; 

o Internet – informaţia de pe Internet nu este accesibilă pentru toţi copiii 
deoarece nu toţi au internet şi de multe ori informaţia este complicată, 
nu pe înţelesul copiilor. 

 Sînt cazuri cînd copiii înşişi desenează afişe, gazete de perete şi le afişează în 
spital, în şcoală sau la grădiniţă. 

 În şcoală (inclusiv în bibliotecă) sînt unele materiale, dar pentru părinţi ele nu 
sînt accesibile deoarece părinţii nu ştiu că aceste informaţii există acolo.  

 Doar în puţine şcoli există ziare ale elevilor prin care copiii ar putea fi informaţi 
despre abuz. Sînt multe reviste pe domeniul cultural, artistic, şi nu educativ. 
Ca sursă importantă de informare sînt profesorii. 

Recomandări: 

1. Să fie publicate materiale (broşuri, pliante, postere) cu informaţii noi, scrise într-
un limbaj simplu, cu imagini colorate, să nu se plictisească copiii. Acestea să fie 
distribuite în cadrul unor activităţi, nu pur şi simplu, în stradă. 

2. Să fie create şi susţinute posturi de radio, ziare şi emisiuni TV ale elevilor, care să 
nu fie dominate, cenzurate de administraţia şcolii şi cu ajutorul cărora copiii să fie 
informaţi despre toate tipurile de abuz şi prevenirea violenţei. 

3. Să fie elaborate materiale informative pentru diferite categorii de profesionişti. 
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8. CĂI DE DEPUNERE A PLÎNGERILOR ÎN CAZURILE DE ABUZ ŞI VIOLENŢĂ 
FAŢĂ DE COPII 

 Pe lîngă faptul că sînt puţine căi de depunere a plîngerilor, nu există cifre 
despre plîngerile depuse de copii. De multe ori plîngerile copiilor supuşi 
violenţei pot să nu fie înregistrate, nu sînt luate în serios, deoarece se 
soluţionează doar cazurile grave. 

 Copiii nu cunosc despre existenţa în comunitate a căilor de depunere a plîngerilor. 

 În unele şcoli există anumite căi/ mijloace de plîngere:  

o adresarea directă la profesorii în care au încredere, diriginţi, director, psiholog; 

o poşta şcolară, boxe anonime unde elevii depun scrisori, care apoi sînt examinate 
şi rezolvate de către director sau senatul şcolii (se iau măsuri cu copiii: cei care 

au aplicat violenţa sînt întrebaţi de ce, se spune la părinţi, mustrare). 

 Copiii se pot adresa la organizaţii neguvernamentale şi centre de zi, acolo unde 
ele există, de exemplu, centrul „Speranţa”, din or. Leova. 

 Sînt cazuri cînd copiii care doresc să depună o plîngere sînt ameninţaţi de 
abuzatori şi de poliţist.  

Recomandări: 

1. Să existe mai multe locuri în care copiii se pot adresa dacă au fost abuzaţi, căi de 
depunere a plîngerilor accesibile pentru TOŢI copiii („căsuţa poştală”, boxa 
anonimă pentru scrisori), care să fie amplasate în şcoală, în spital, la primărie, la 
poliţie, în stradă, în alte locuri publice din comunitate.  

2. Să fie instruite şi pregătite persoane de încredere care să asiste, să ajute copiii în 
caz de abuz, chiar să scrie o plîngere. Aceste persoane trebuie să lucreze cu 
răbdare, să fie bine instruite, să păstreze confidenţialitatea. Ele pot fi plasate în 
afara şcolii: organizaţii neguvernamentale, centre, biblioteci. 

3. Să existe un jurnal de evidenţă strictă a cazurilor de violenţă asupra copiilor în 
comunitate, care să se afle la asistentul social, dar să-l poată completa toţi 
profesioniştii din localitate.  

 

9. LEGISLAŢIA PRIVIND PROTECŢIA COPIILOR FAŢĂ DE ABUZ ŞI 
RESURSELE FINANCIARE ALOCATE DE CĂTRE PRIMĂRIE PENTRU 
PROGRAME DE PREVENIRE A VIOLENŢEI FAŢĂ DE COPII  

 La nivel raional nu sînt hotărîri cu privire la protecţia copilului de abuz. 

 Nu există buget special şi nu se acordă resurse pentru prevenirea abuzului. 

Recomandări: 

1. Să se aloce un buget special pentru prevenirea abuzului faţă de copii, inclusiv 
mecanismul de depunere a plîngerilor, instruirea profesioniştilor, organizarea 
activităţilor în şcoală, materiale informative, servicii de ajutor, precum şi alte 
lucruri menţionate în acest raport etc. 

2. Să se creeze un fond pentru colectarea resurselor financiare pentru diverse 
activităţi de informare pentru copii şi prevenirea abuzurilor. 

3. Guvernul şi autorităţile locale să informeze oamenii despre ce poate urma dacă 
cineva încalcă drepturile copiilor. 

4. Să fie mai dure legile şi să fie respectate. 
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Anexa 2 

 

INDICATORI DE MONITORIZARE A DREPTULUI LA PROTECŢIE FAŢĂ DE 
ABUZ ŞI NEGLIJARE ELABORAŢI DE MEMBRII GLDC DIN RAIONUL LEOVA 

 

Nr. 

INDICATORI 

Articolul 19. Dreptul la protecţie faţă de 
abuz şi neglijare 

METODA de 
colectare a 
informaţiei 

SURSA de 
colectare a 
informaţiei  

1.  Existenţa activităţilor de informare / 

prevenire a abuzului şi violenţei (la 
discipline şcolare sau în afara lor) 

Observaţia  Şcoala, centrul 

comunitar / ONG 
local 

2.  Numărul de copii care au beneficiat de 
instruire / informare în domeniul prevenirii 
violenţei 

Discuţia / 
interviul 

Directorul adjunct 
pentru educaţie 

3.  Informaţii calitative despre metodele de 
predare şi relaţionare / comunicare non-
violente folosite în procesul educaţional / în 
şcoală 

Observaţia, 
discuţia 

Colegii de clasă, 
elevii din alte clase 
(ciclul primar, 
gimnazial, liceal) 

4.  Informaţii calitative despre gradul de 
satisfacţie al părinţilor şi copiilor privind 
orele / activităţile / materialele de 
informare privind prevenirea abuzului 

Discuţia  Părinţii / tutorele, 
colegii de clasă, 
elevii din alte clase 

5.  Numărul de servicii / centre la care copiii se 
pot adresa în caz de abuz sau neglijare 
(inclusiv linia fierbinte) existente în 
comunitate sau în afara ei 

Discuţia / 
interviul 

Primăria, şcoala, 
asistentul social 

6.  Numărul de profesionişti care au fost 
instruiţi în domeniul prevenirii, raportării, 
identificării şi retrimiterii cazurilor de abuz 

Discuţia / 
interviul 

Primăria, şcoala, 
asistentul social 

7.  Numărul de copii victime ale abuzului care 
au primit ajutor medical, psihologic, juridic 

Discuţia / 
interviul 

Primăria, şcoala, 
asistentul social 

8.  Existenţa materialelor informative / 
educaţionale despre tipurile de abuz, pentru 
toţi deţinătorii de obligaţii şi pentru copii 

Discuţia / 
interviul 

Colegi, elevi, 
primăria, şcoala, 
asistentul social, 
biblioteca 

9.  Informaţii calitative despre existenţa unor 
căi / canale în şcoală sau comunitate, 
accesibile pentru toţi copiii,  de adresare / 
de depunere a plîngerilor de către copii în 
cazurile de abuz şi violenţă faţă de ei 

Discuţia / 
interviul 

Colegi, alţi elevi, 
directorul, 
directorul adjunct 
pe educaţie, 
primăria, 
asistentul social, 
poliţistul 
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10.  Numărul de plîngeri depuse de către copii în 
cazuri de abuz şi violenţă. 

Discuţia / 
interviul 

Directorul, 
adjunctul pentru 
educaţie, primăria, 
asistentul social, 
poliţistul 

11.  Numărul de plîngeri depuse de copii în 
cazuri de abuz care au fost examinate şi 
soluţionate 

Discuţia / 
interviul 

Directorul, 
adjunctul pe 
educaţie, primăria, 
asistentul social, 
poliţistul 

12.  Resurse financiare alocate de către Primărie 
pentru programe de prevenire a violenţei 
faţă de copii 

Interviul  Primăria  

13.  Existenţa legilor şi a altor documente la 
nivel local/ raional privind protecţia copiilor 
faţă de abuz 

Analiza 
documentelor 

Profesorul de 
educaţie civică, 
biblioteca, 
Primăria, 
Internetul  
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Observaţiile, concluziile şi recomandările membrilor GLDC 

din Raionul Orhei  

privind respectarea dreptului  
la protecţie faţă de abuz şi violenţă 
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1. ACTIVITĂŢILE DE INFORMARE / PREVENIRE A ABUZULUI ŞI VIOLENŢEI 
LA DISCIPLINE ŞCOLARE SAU ÎN AFARA LOR 

 În general, sînt puţine informaţii calitative privind violenţa. 

 În programul şcolar sînt prevăzute lecţii de informare şi prevenire a violenţei la 
orele educative, educaţia civică, protecţie civilă, însă ele sînt puţine. De multe 
ori, în special la clasele primare, lecţiile despre prevenirea violenţei sînt 
superficiale şi copii nu înţeleg cum să se protejeze.  

 Sînt cazuri cînd profesorii aplică violenţa, chiar dacă predau teme legate de 
prevenirea ei. În acest caz, ceea ce a predat profesorul nu are nici un efect. 

 În unele şcoli se desfăşoară diferite manifestări prin care copii şi adulţii sînt 
informaţi despre violenţă şi protecţia faţă de abuz şi neglijare, de exemplu 
careuri cu toată şcoala, adunări cu profesioniştii şi părinţii, însă aceste măsuri 
nu sînt pe înţelesul tuturor, îndeosebi pentru cei mici. 

Recomandări: 

1. Să fie mai multe informaţii pe înţelesul tuturor despre dreptul de a fi protejat 
împotriva abuzului, tipurile de violenţă: mai multe ore predate în programul şcolar, 
unde să se adreseze cei care au fost abuzaţi.  

2. Să fie întrebaţi copiii prin ce metode vor ei să fie informaţi: informaţia să fie 
oferită interactiv, prin exemple, jocuri, înscenări, filmuleţe. 

 

2. LOCURILE  UNDE  AU LOC CELE MAI FRECVENTE ŞI GRAVE FORME DE 
ABUZ FAŢĂ  DE COPII  

 Cele mai frecvente şi grave forme de abuz faţă de copii au loc în şcoală, uneori 
în familie şi chiar pe stradă, în locuri publice şi nesupravegheate din partea 
unor persoane necunoscute (îmbrînceli la magazin etc.). Locurile unde au loc 
cele mai frecvente cazuri de abuz sînt: 

o în sălile de clasă,  
o în WC-ul de afară, 
o pe holurile şcolii,  
o pe terenul sportiv,  
o în vestiare,  
o în spatele şcolii,  

o subsolurile şcolii, 
o lîngă alimentara din preajma şcolii, 
o în parcul de lîngă şcoală,  
o în pădure. 

 Cel mai des violenţa dintre elevi are loc după ore, în timpul pauzelor şi chiar în 
clase. În ciclul primar violenţa fizică sau verbală are loc în pauze, iar în ciclul 
liceal încăierările sînt rare şi au loc atît în cadrul şcolii, cît şi în localurile 
publice.  

 Mai frecvent, violenţa este aplicată între elevii de aceeaşi vîrstă sau asupra 
copiilor mici: îmbrînciri, piedici, bătăi, porecle etc. Una dintre cauzele violenţei 
între copii este etnia, copiii roma fiind mai expuşi riscului de a fi abuzaţi. De 
multe ori profesorii rămîn indiferenţi şi nu iau măsuri în aceste cazuri.  
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 Adulţii manifestă următoarele formele de abuz asupra copiilor: fizic (sînt bătuţi), 
moral şi verbal (sînt numiţi cu cuvinte urîte, tachinaţi) şi neglijare (nu le este 
luată în considerare opinia). De asemenea, profesorii şi personalul tehnic al 
şcolii aplică violenţa asupra elevilor. Există şi cazuri de violenţă sexuală. Multe 
cazuri de abuz se întîmplă la orele de educaţie fizică, atunci cînd acestea au loc 
în afara şcolii, de exemplu în parc.  

Recomandări: 

1. Să fie luate măsuri pentru a face mai sigure locurile unde se întîmplă cazuri de 
violenţă: să fie un om de serviciu, să fie construite terenuri sportive protejate, să 
fie interzis accesul în şcoală a persoanelor străine, să li se interzică copiilor mici 
intrarea în disco-bar, să fie instalate camere video în interiorul şi în afara şcolii, 
să fie patrulate de poliţie. 

2. Să fie informaţi adulţii şi copiii despre consecinţele abuzului, că este pedepsit prin 
lege. 

 

3. UTILIZAREA VIOLENŢEI FIZICE ŞI EMOŢIONALE PENTRU REZOLVAREA  
CONFLICTELOR ÎN RELAŢIILE DINTRE COPII 

 Violenţa fizică şi emoţională este des utilizată pentru a rezolva conflictele în 
relaţiile dintre copiii din ciclul primar, gimnazial şi liceal, deoarece elevii nu sînt 
informaţi, învăţaţi cum să-şi soluţioneze conflictele singuri şi nici nu sînt 
ajutaţi de profesori. Adolescenţii au multe probleme care provoacă conflicte, dar 
ei nu ştiu cum să le soluţioneze fără bătăi şi înjurături. Adesea de la luatul în 
derîdere, jignire, tachinări, înjurături, numirea cu cuvinte urîte, certuri, se 
ajunge la conflicte mari, bătăi, în care intervin şi părinţii, şi pe care profesorii 
deseori nu le iau în seamă.  

 Cel mai frecvent violenţa este aplicată faţă de copii din familii cu venituri mici şi 
de etnie roma, deoarece romii sînt consideraţi „cei mai răi oameni, cei mai 
murdari, săraci, neglijenţi, care nu se îmbracă frumos”. Pe lîngă diferenţele de 
statut social, etnie şi religie, alte motive din care are loc violenţa sînt: 

o copii din clasele mai mari (8-9) îi impun pe cei mai mici (1-2) să le aducă 
bani şi îi abuzează sau le promit să-i apere de alţi copii contra unor 
sume de bani; 

o copiii cu venituri mari îi tachinează pe cei cu venituri mici pentru că ei 

nu achită manualele şi nu dau bani pentru cadouri la profesori; 
o bîrfele (din cauza unor vorbe); 
o copiii veniţi la studii din alte localităţi; 
o copiii din familii cu venituri reduse; 
o competiţia între elevi („cine-i primul”). 

 

Recomandări: 

1. Să fie programe de educaţie şi informare pentru toţi copiii şi adolescenţii cum să 
soluţioneze conflictele non-violent pentru ca toţi, indiferent de etnie, stare 
materială sau alte condiţii să fie încadraţi în societate şi să fie trataţi cu respect. 
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4. UTILIZAREA PEDEPSELOR FIZICE ŞI EMOŢIONALE DE CĂTRE PROFESORI 
ÎN SCOPURI „EDUCAŢIONALE” 

 În general, copiii nu se simt protejaţi în şcoală, deoarece de multe ori profesorii 
apelează la metode violente de „educaţie”, folosind abuzul fizic (trasul de 
urechi, de păr, lovituri) şi moral (numirea copiilor cu cuvinte urîte, poreclirea 
după modul în care arată sau se comportă, după numele sau prenumele 
copiilor).  

 Ca pedepse pentru că elevii întîrzie, au curajul să spună că au dreptate sau le 
„vorbesc înapoi” profesorilor, fac greşeli, nu sînt atenţi, absentează, vin 
nepregătiţi la lecţii, unii profesori manifestă comportamente violente faţă de 
elevi, considerînd că acestea sînt metode obişnuite de educaţie:  

o îi impun să rămînă după lecţii să facă curăţenie în clasă, să ude florile,  

o îi dau afară de la ore, ceea ce îl face pe copil să piardă din material, 

o ţin elevii în picioare o oră, cu mîinile în sus la ungher sau cu ghiozdanul 
în mînă,  

o sînt ameninţaţi că vor rămîne clasa sau vor avea note slabe la toate 
obiectele, pun note negative/ mici nemotivate, 

o îi ameninţă că vor da un telefon la domiciliu, vor chemă părinţii la şcoală,  

o îi numesc cu cuvinte urîte, ofensatoare, 

o îi trag de urechi, de păr, le fac „masaj”, 

o îi bat cu capul de tablă, 

o aruncă obiectele personale ale elevilor sau le deteriorează, 

o aruncă cu obiecte în elevi (chei, cretă), îi lovesc cu palma şi cu diferite 
obiecte în cap (mapă, cărţi),  

o le interzic elevilor să iasă la recreaţii,  

o îi impun să facă aşezări (de la 100 în sus), 

o îi alungă de la lecţii, 

o îi înjosesc emoţional, fac comentarii ironice la adresa elevilor („Nu ţi-am 
încălcat drepturile?”, „Nu te dor urechile de ieri? O să te doară şi azi”, 
„Nu ţi-i de ajuns cît ai stat ieri cu mîinile în sus?”, „Eşti egalat cu zero”, 
„Cînd eram ca voi, nu îndrăzneam să spun  nici un cuvînt celor în vîrstă; 
stăteam în fundul lejăncii şi tăceam”). 

 Unii profesori pun note joase unor elevi pentru a-i face să se pregătească 
pentru ore, aplică violenţa fizică faţă de elevi pentru ca să fie linişte la ore şi 
atunci cînd elevii nu pot face faţă unei sarcini sau nu înţeleg materialul sînt 
loviţi şi umiliţi.  

 În şcoli există multe cazuri cînd elevii sînt discriminaţi, de exemplu profesorii 
pedepsesc des elevii care sînt în contact cu legea, care provin din familii 
vulnerabile, cu venituri mici, care nu au reuşită bună şi copii etnie roma, dar 
copii favoriţi nu sînt pedepsiţi şi li se dă dreptate (cei din familii înstărite sau 
care învaţă bine).  
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 Un caz aparte care implică mai multe aspecte (exploatarea prin muncă, 
depăşirea atribuţiilor de serviciu, implicarea în activităţi interzise minorilor) îl 
reprezintă situaţiile în care unii profesori le dau elevilor bani şi îi trimit la 
magazin sau la poştă, să le achite facturile în timpul orelor sau la ei acasă să le 
ude florile, să le ducă cumpărăturile. 

Recomandări: 

1. Să se facă o cercetare pentru a afla necesităţile profesorilor, din ce cauze aplică 
violenţa şi să fie instruiţi de formatori cu experienţă pentru a şti ce alte măsuri să 
ia pentru a educa elevii, să-i facă să se pregătească de ore.  

2. Să fie pregătite şi susţinute grupuri de copii pentru ca să raporteze periodic către 
responsabilii pentru educaţie, administraţia publică locală, echipele 
multidisciplinare despre cum se respectă drepturile lor în şcoală. 

 

5. NUMĂRUL DE PROFESORI INSTRUIŢI  SĂ PREVINĂ, IDENTIFICE, 
INTERVINĂ, RAPORTEZE ŞI SĂ REFERE CAZURILE DE ABUZ 

 Numărul profesorilor instruiţi să identifice şi să raporteze cazurile de abuz 
variază de la 3%, 5%, 25%, 70%, 85% sau chiar 100% în diferite localităţi. 

 Însă, chiar dacă au fost instruiţi, profesorii nu ţin cont de instruire şi nu 
utilizează cunoştinţele obţinute în viaţă de zi cu zi, ignoră cazurile de abuz sau 
mai mult, uneori chiar ei sînt cei care aplică violenţa faţă de copii sau lasă 
clarificarea situaţiei pe seama părinţilor. 

6. MATERIALE INFORMATIVE DESPRE PREVENIREA ABUZULUI FIZIC ŞI 
EMOŢIONAL, ACCESIBILE PENTRU COPIII DE TOATE VÎRSTELE, PĂRINŢI 
ŞI PROFESIONIŞTI 

 Materialele informative despre prevenirea abuzului pentru copii, părinţi şi 
profesionişti apar sub formă de: 

o broşuri şi pliante, 

o cărţi, broşuri despre drepturi, inclusiv Convenţia ONU cu privire la 
Drepturile Copilului,  

o panouri, postere, gazete de perete (făcute de copii),  

o desene, informare prin teatru social,  

o ziare.  

 În majoritatea cazurilor ele sînt elaborate de către organizaţii neguvernamentale 
şi nu sînt adresate şi adaptate pentru fiecare categorie de profesionişti aparte şi 
pentru părinţi. Materialele informative în acest domeniu sînt insuficiente. De 
aceea, societatea nu este suficient informată despre drepturile copilului şi mai 
ales despre prevenirea abuzului fizic şi emoţional. 

 Deşi există anumite materiale informative despre prevenirea abuzului în 
instituţiile de învăţămînt, la primărie şi în centrele medicale, ele nu sînt 
accesibile pentru copiii toate vîrstele şi sînt puţine la număr. Ele sînt răspîndite 
rar şi în mare parte sînt neclare şi prea complicate pentru copii (mult text pe 
foaie).  
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 În mare parte materialele informative există doar în şcoală. Acestea însă nu 
atrag atenţia copiilor (deoarece nu sînt la locuri vizibile, sînt vechi) şi nu sînt 
accesibile pentru părinţi (părinţii vin rar la şcoală). De asemenea, profesorii nu 
le iau în considerare şi nici nu ţin cont de drepturile copilului în procesul de 
instruire, considerînd că drepturile copiilor nu sînt importante, iar copii au, în 
primul rînd obligaţii şi, apoi, drepturi.  

Recomandări: 

1. Să existe mai multă informaţie accesibilă pentru copiii de diferite vîrste şi diferite 
categorii de profesionişti la nivel local. 

2. Să fie organizate campanii de informare, în care informaţiile să fie prezentate mai 
mult verbal, de către poliţist, asistent social, psiholog prin publicitate la televizor, 
filmuleţe, imagini, nu doar broşuri.  

 

7. SERVICII DE INFORMARE ŞI CONSILIERE A COPIILOR SUPUŞI 
VIOLENŢELOR 

 În sate nu există centre de prevenire a abuzului care ar oferi instruire sau 
servicii pentru copiii abuzaţi. În oraşul Orhei există centrul de ajutor psihologic, 
medical şi social „Adolescentul”, însă aproape nu sînt adolescenţi sau copii care 
să ştie de acest centru şi să se adreseze. 

 În caz de abuz şi neglijare, copii se pot adresa: 

o în şcoală – la diriginte, director adjunct pentru educaţie, director sau 
psiholog (există doar în unele şcoli). În unele şcoli aceştia ajută la 
prevenirea conflictelor şi la rezolvarea lor, dar nici ei nu sînt tot timpul 
disponibili şi pregătiţi, iar în altele, deşi elevii se adresează, nu 
întotdeauna se iau măsuri. Profesorii impun copii să nu se plîngă la alte 
persoane, să nu scoată „gunoiul” afară din clasă, fiind ameninţaţi cu 
pedeapsă aspră, dar nici ei nu iau măsuri. În unele şcoli nu există 
servicii de consiliere unde copii ar putea să apeleze dacă au suferit de 
violenţa fizică, emoţională sau de alt tip, iar în altele copii apelează des la 
psiholog pentru sfaturi în caz de conflict. Există şi cazuri cînd 
administraţia şcolii susţine că psihologul şcolar trebuie să rezolve aceste 
cazuri, însă el nu este pregătit. 

o în comunitate – la asistentul social, poliţie, centrul comunitar, medicul 

de familie sau asistentul medical, în unele sate şi la primar. De multe ori 
copiii nu se adresează deoarece unii profesionişti nu păstrează 
confidenţialitatea („psihologul şi asistentul social comunică între ei şi 
transmit ce le spun copii”) şi nu sînt accesibili pentru toţi („stau în 
cabinet de formă şi nu comunică cu copii de la egal la egal”). De 
asemenea, există echipa multidisciplinară, compusă din medic, poliţist, 
primar, asistent social şi director adjunct pentru educaţie, care 
colectează informaţii din diferite surse şi rezolvă problemele copiilor 
legate de diferite tipuri de violenţă. 
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Recomandări: 

1. Să fie înfiinţate centre, servicii unde copiii se pot adresa în caz că au fost abuzaţi. 
Aceste servicii trebuie să fie accesibile pentru toţi copiii (de exemplu, psiholog 
pregătit în şcoală). 

2. Să fie instruite persoanele care oferă servicii copiilor abuzaţi: să fie prietenoase, 
să discute de la egal la egal, să asculte copilul, să nu divulge informaţia etc. 

3. Să fie informaţi copiii despre serviciile, specialiştii (echipele multidisciplinare) la 
care se pot adresa în caz că au fost abuzaţi. De asemenea copiii trebuie să fie 
pregătiţi să apeleze la aceste servicii (să nu se teamă, să aibă încredere). 

 

8. CĂI DE DEPUNERE A PLÎNGERILOR ÎN CAZ DE ABUZ ŞI VIOLENŢĂ, 
ACCESIBILE PENTRU TOŢI COPII  

 În comunitate nu există mecanisme/ căi/ canale accesibile pentru toţi copii de 
a adresa/ a depune plîngeri în caz dacă au fost supuşi abuzului şi violenţei. În 
multe localităţi copiii nu sînt informaţi despre echipa multidisciplinară. 

 În şcoală copiii se pot adresa direct la profesorii în care au încredere, diriginţi, 
director, psiholog, director adjunct.  

 În unele şcoli au fost plasate anunţuri cu un număr de telefon la care elevii se 
puteau adresa cu plîngeri, dar au fost scoase pentru că nimeni nu apela la 
acest număr. Au fost cazuri cînd copiii s-au plîns că au fost abuzaţi de profesori 
şi ca urmare au fost certaţi, alungaţi, iar profesorilor nu li s-a făcut nimic. 

 Sînt cazuri cînd copiii mai mici se plîng fraţilor/ surorilor mai mari despre 
faptul că au fost abuzaţi („îi dor mîinile pentru că profesoara îi pune să stea cu 
mîinile în sus”). 

 De cele mai multe ori copii ezită să depună plîngeri/ să apeleze la aceste căi din 
diferite motive: 

o se tem că informaţia va fi divulgată şi profesorii, colegii sau prietenii vor 
afla şi îi vor lua în derîdere, îi vor ignora, porecli, 

o se tem că problemele lor vor fi ignorate (bătăile şi tachinările), pentru că 
sînt considerate neimportante şi neserioase,  

o le este frică să nu fie acuzaţi tot ei, 

o nu ştiu exact unde şi la cine să se adreseze, 

o le este ruşine. 

Recomandări: 

1. Să existe un sistem de monitorizeze a cazurilor de violenţă de către asistentul 
social şi să fie pedepsite persoanele care abuzează copiii. 

2. Să fie pregătiţi grupuri de copii care ar putea informa colegii, prietenii, alţi semeni 
despre serviciile unde se pot adresa în caz de abuz. 

3. Să fie create diferite căi de depunere a plîngerilor în caz de violenţă: pagină web, 
număr de telefon, cutie poştală anonimă. 
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9. NUMĂRUL DE PLÎNGERI DEPUSE DE COPII CARE AU FOST SOLUŢIONATE 
DE CĂTRE DEŢINĂTORII DE OBLIGAŢII 

 Nu există date clare despre numărul plîngerilor depuse de copii. Chiar dacă 
plîngerile/ solicitările copiilor nu sînt înregistrate, profesioniştii susţin că 
majoritatea cazurilor sînt rezolvate. Pe de altă parte, faptul că plîngerile nu sînt 
depuse în scris este un obstacol în soluţionarea cazurilor. 

 Multe cazuri de violenţă împotriva copiilor nu sînt soluţionate, deoarece: 

o nu sînt depuse în forma scrisă,  

o sînt cazuri cînd chiar poliţistul de sector convinge copilul că nu este bine 
să se plîngă, 

o copiilor le este frică să apeleze la cineva de teamă să nu fie umiliţi, 

o unii părinţi nu le permit copiilor să depună plîngeri ca să nu se afle ce s-
a întîmplat cu ei, 

o copiii sînt ameninţaţi cu bătaia sau interdicţia de a ieşi cu prietenii, 

o plîngerile copiilor nu sînt luate în considerare, 

o unii specialiştii cred că aceste cazuri nu sînt grave şi părinţii trebuie să 
aibă grijă de ele, 

o profesorii nu iau atitudine vizavi de această problemă şi ignoră plîngerile 
copiilor, 

o profesorii adesea le dau idee părinţilor: „să fi fost al meu, ce-i făceam!”. 

Recomandări: 

1. Să fie creat un sistem de a duce evidenţa plîngerilor legate de cazuri de abuz 
asupra copiilor care au fost depuse şi dacă aceste plîngeri au fost soluţionate. 

2. Să existe modalităţi de a examina cazurile de violenţă asupra copiilor, chiar dacă 
nu sînt înregistrate în scris. De exemplu, psihologul şcolar sau alţi specialişti să 
raporteze periodic (de exemplu o data la cîteva luni) către administraţia şcolilor, 
autorităţile raionale etc. despre cazurile de abuz identificate, cum au fost 
soluţionate. 

 

10. PEDEPSELE FIZICE ŞI EMOŢIONALE  PE CARE LE FOLOSESC PĂRINŢII 
ÎN SCOPURI DE EDUCAŢIE/ DISCIPLINARE  

 Cei mai mulţi părinţi nu sînt pregătiţi, nu ştiu cum anume să procedeze atunci 
cînd copiii nu-i ascultă sau nu se poartă aşa cum vor ei, pentru că aşa au fost 
educaţi ei înşişi de către părinţii lor: să-şi arate autoritatea, să-l intimideze pe 
copil, să-l stînjenească, ca să aibă frică. 

 Pentru disciplinarea copiilor părinţii aplică diverse pedepse fizice şi emoţionale: 

o bătaia, pălmuirea, loviturile, exploatarea prin muncă, 

o strigăte, înjurături, ameninţări, trezirea foarte devreme, 
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o statul la ungher,  

o limitarea timpului liber, interzicerea calculatorului, televizorului, 
comunicării cu prietenii, 

o izolarea, închiderea în cameră, 

o neascultarea opiniei copilului, 

o încălcarea intimităţii. 

 Copiii mici sînt pedepsiţi mai mult prin lovituri, iar adolescenţii prin 
interzicerea anumitor activităţi.  

 În timp ce unii părinţi îşi pedepsesc copiii acasă, nefiind văzuţi de nimeni, alţii 
îi pedepsesc de faţă cu profesorii şi toţi colegii de clasă: îi trag de urechi, îi 
umilesc, îi înjosesc, îi lovesc, strigă la ei, îi ceartă, îi pălmuiesc, îi numesc cu 
cuvinte urîte. Adesea acestea se întîmplă din motive mici, neînsemnate: a primit 
o notă negativă/ mică, nu a fost atent la ore, a fost implicat într-o ceartă dintre 
copii. Sînt cazuri cînd aceşti părinţi lovesc şi alţi copii. Părinţii cred că astfel vor 
face copiii să înţeleagă mai bine şi să nu repete aceste greşeli, dar în consecinţă 
aceşti copii sînt luaţi peste picior de colegi, devin mai agresivi, violenţi. 

Recomandări: 

1. Autorităţile şi specialiştii să ofere suport părinţilor care îşi pedepsesc copiii 
folosind violenţa, să-i instruiască despre alte metode de educaţie, să-i ajute 
financiar dacă este necesar, să monitorizeze familiile în dificultate şi să raporteze 
despre situaţie. 

2. Profesorii, psihologul şcolar să ajute copiii să-şi rezolve conflictele fără violenţă şi 
să informeze părinţii despre problemele, dificultăţile pe care le întîlnesc copiii lor. 
Aceste discuţii cu părinţii şi cu copiii să fie între patru ochi, nu în faţa colegilor, 
pentru a nu-i ofensa. 

3. Să fie pregătiţi copiii pentru a fi părinte de tineri – să li se vorbească cum se 
educă copiii fără violenţă, cum să comunice cu copilul etc. 



 48 

Anexa 3 

INDICATORI DE MONITORIZARE A DREPTULUI LA PROTECŢIE FAŢĂ DE 
ABUZ ŞI NEGLIJARE ELABORAŢI DE MEMBRII GLDC DIN RAIONUL ORHEI 

 

Nr 
INDICATORI 

Articolul 19. Dreptul la protecţie faţă de 

abuz şi neglijare 

METODA de 
colectare a 

informaţiei  

SURSA de colectare 

a informaţiei  

1.  Informaţii calitative despre prezenţa subiectelor 

privind prevenirea violenţei în programul şcolar 

la nivel primar, gimnazial, liceal 

Observaţia, 

discuţia  

Şcoala, adjunctul 

pentru educaţie, elevii 

(ciclul primar, 

gimnazial, liceal) 

2.  Informaţii calitative despre locurile unde au loc 
cele mai frecvente şi grave forme de abuz faţă 

de copii în şcoală (cine aplică violenţa, faţă de 

cine, unde, cînd, ce fel de violenţă) 

Observaţia, 
discuţia  

Colegii de clasă, alţi 
elevi (ciclul primar, 

gimnazial, liceal) 

3.  Informaţii calitative despre utilizarea pedepselor 

fizice  şi emoţionale de către profesori în scopuri 

„educaţionale”  

Observaţia, 

discuţia  

Colegii de clasă, elevii 

din alte clase (ciclul 

primar, gimnazial, 

liceal) 

4.  Numărul de profesori care au fost instruiţi să 
prevină, identifice, intervină, raporteze şi să 

refere cazurile de abuz 

Discuţia / 
interviul 

Directorul, directorul 
adjunct pentru 

educaţie 

5.  Informaţii calitative despre utilizarea violenţei 

fizice şi emoţionale pentru rezolvarea 

conflictelor în relaţiile dintre copii 

Observaţia, 

discuţia  

Colegii de clasă, elevii 

din alte clase (ciclul 

primar, gimnazial, 

liceal) 

6.  Existenţa materialelor informative accesibile 
pentru copiii de toate vîrstele, pentru părinţi şi 

profesionişti despre prevenirea abuzului fizic şi 

emoţional 

Discuţia / 
interviul 

Colegii de clasă, alţi 
elevi, primăria, şcoala, 

asistentul social, 

biblioteca 

7.  Existenţa unor servicii de informare, consiliere 

a copiilor supuşi tuturor formelor de violenţă 

Discuţia / 

interviul 

Primăria, şcoala, 

asistentul social, 

colegii de clasă, elevii 
din alte clase 

8.  Existenţa unor mecanisme / căi / canale în 

şcoală sau comunitate accesibile pentru toţi 

copiii de a se adresa / a depune plîngeri în 

toate cazurile de abuz şi violenţă faţă de ei. 

Discuţia / 

interviul 

Colegii de clasă, elevii 

din alte clase, director 

/ director adjunct pe 

educaţie, primăria, 

asistentul social, 

poliţistul 

9.  Numărul de copii care s-au adresat pentru 
ajutor în caz de violenţă verbală sau emoţională 

Discuţia / 
interviul 

Director/ adjunctul 
pentru educaţie, 

primăria, asistentul 

social, poliţistul 

10.  Numărul de plîngeri / adresări care au fost 

soluţionate de către deţinătorii de obligaţii 

Discuţia / 

interviul 

Director/ adjunctul 

pentru educaţie, 

primăria, asistentul 
social, poliţistul 

11.  Informaţii calitative despre pedepsele fizice şi 

emoţionale pe care le folosesc părinţii în scopuri 

de educaţie  / disciplinare (inclusiv la şcoală, 

faţă de propriul copil sau faţă de alţi copii) 

Observaţia, 

discuţia  

Colegii de clasă, elevii 

din alte clase (ciclul 

primar, gimnazial, 

liceal) 
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DDRREEPPTTUULL  LLAA    

EEXXPPRRIIMMAARREEAA  OOPPIINNIIEEII  

ŞŞII  PPAARRTTIICCIIPPAARREE  
 

monitorizat de membrii GLDC din raioanele Leova şi Orhei  
în perioada septembrie – noiembrie 2012 
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CONVENŢIA ONU CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI 

Articolul 12. Dreptul la opinie 

1. Statele părţi  vor  garanta  copilului  capabil  de  discernămînt dreptul  de  a 
exprima liber opinia sa asupra oricărei probleme care  îl priveşte,  opiniile  
copilului fiind luate în considerare  avîndu-se  în vedere vîrsta sa şi gradul său 
de maturitate. 

2. În acest scop, se va da copilului, în special, posibilitatea de a fi  ascultat  în  
orice procedură judiciară sau administrativă care-l priveşte, fie direct, fie 
printr-un reprezentant sau o instituţie corespunzătoare, în conformitate cu 
regulile de procedură din legislaţia naţională. 

Articolul 13. Libertatea de exprimare 

1. Copilul are  dreptul  la  libertatea de  exprimare;  acest  drept cuprinde  
libertatea de a căuta, a primi şi a difuza informaţii şi  idei de  orice  natură,  
fără să ţină seama de frontiere,  sub  formă  orală, scrisă,  tipărită  sau  
artistică, sau prin oricare  alte  mijloace,  la alegerea copilului. 

2. Exercitarea  acestui  drept  poate fi supusă  restricţiilor,  dar numai acelora 
care sînt prevăzute de lege şi care sînt necesare: 

a) pentru respectul drepturilor sau reputaţiei altora, sau 

b) pentru protecţia securităţii naţionale, ordinii publice, sănătăţii şi moralei 
publice. 

 

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA PRIVIND DREPTURILE COPILULUI  

Articolul 8. Dreptul la libertatea gîndirii şi conştiinţei 

1. Dreptul copilului la libertatea gîndirii, la opinie, precum şi la confesiune nu pot 
fi încălcate sub nici o formă. 

2. Statul garantează copilului, capabil să-şi formuleze opiniile, dreptul de a-şi 
exprima liber aceste opinii asupra oricărei probleme care îl priveşte. De opinia 
copilului care a atins vîrsta de 10 ani se va ţine cont, în mod obligatoriu, dacă 
aceasta nu contravine intereselor lui. 

3. În acest scop copilului i se dă posibilitatea de a fi audiat în cursul dezbaterilor 

judiciare sau administrative care-l privesc, fie direct, fie printr-un reprezentant 
sau organ corespunzător, în conformitate cu legislaţia. 

4. Nici un copil nu poate fi constrîns să împărtăşească o opinie sau alta, să adere 
la o religie sau alta contrar convingerilor sale. Libertatea conştiinţei copilului 
este garantată de către stat, ea trebuie să se manifeste în spiritul toleranţei 
religioase şi respectul reciproc. 
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Rezultatele monitorizării  

dreptului la participare şi recomandările  
membrilor GLDC din Raionul Leova  

 

 

 

 

Participarea este importantă pentru că ne asociem cu alţi copii, aflăm diferite 
informaţii, ne ajută şi la alte activităţi, devenim mai protejaţi. 

Adulţii consideră că copii nu înţeleg nimic şi de aceea nu participă la luarea deciziilor. 

Sînt ascultate opiniile copiilor în situații simple și nu în cele serioase. 

Membrii Consiliilor Elevilor cred că scopul şi sensul participării la luarea deciziilor 
este a schimba ceva, a căpăta experiență, a avea o ocupație şi a te dezvolta, dar şi 
pentru a îmbunătăți relațiile dintre elevi și profesori, pentru că copiii au nevoie de un 
reprezentat care să le exprime ceea ce gîndesc și ce vor. 

La şedinţele profesorilor se vorbeşte despre problemele elevilor, iar ei lipsesc de la 
aceste şedinţe. 

Membrii GLDC din Raioanele Leova şi Orhei 
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1. MĂSURA ÎN CARE OPINIA COPIILOR ESTE LUATĂ ÎN CONSIDERARE 
ATUNCI CÎND SE IAU DECIZII IMPORTANTE PENTRU EI  

În familie 

 În unele familii copiilor li se cere părerea și se ține cont de ea în situaţii ce țin de 
toată familia, de exemplu locul de odihnă, alegerea instituției de învățămînt. 

În școală 

 În unele instituţii există căsuţe pentru scrisori (poşta şcolară), în care elevii pot 
să propună idei, să-şi expună părerea (de exemplu, despre reparaţia în şcoală), 
să scrie ce probleme au şi acestea apoi sînt citite de director sau de directorul 
adjunct împreună cu membrii consiliului local. De exemplu, în urma unei 
asemenea scrisori s-au luat măsuri în legătură cu problema pe care elevii o 
aveau cu personalul de serviciu al instituţiei. 

 Unii profesori întreabă elevii şi ţin cont de opinia lor la organizarea lecţiilor, îşi 
fixează obiectivele lecției pe baza opiniei elevilor. De asemenea, sînt cazuri cînd 

profesorul a întrebat elevii ce metode ar dori să utilizeze pentru a nu se plictisi 
la lecţie şi propunerea lor de a implica 2-3 elevi în predarea orei a fost acceptată. 

 Unii profesori nu iau în considerare opinia elevilor în organizarea activităților în 
școală sau chiar le pun „bețe-n roate”, uneori cu amenințări că vor fi excluși din 

anumite activităţi. 

 De multe ori în școală se ia în considerare opinia copiilor cu o reușită mai înaltă 

sau care provin din familii cu o stare materială mai bună, pe cînd opiniile 
copiilor cu reușită la învățătură redusă și cu stare materială vulnerabilă sînt 
luate în considerare mai puțin. 

Recomandări 

1. Să fie alocat suficient timp la ore pentru feedback din partea elevilor privind felul 
în care sînt organizate orele, cum pot fi îmbunătăţite lecţiile, metodele de predare. 
Aceste discuţii să aibă loc printr-o comunicare de la egal la egal. 

2. Să fie oferit suport psihologic, şedinţe cu psihologul pentru profesori, deoarece 
depun un efort mare în munca cu copii. 

3. Să fie create posibilităţi pentru ca toţi elevii, fără discriminare, indiferent de 
rezultatele la învăţătură, starea materială sau alte criterii, să-şi poată exprima 
opinia şi să fie ascultaţi. 

 

2. CUM ADULŢII SUSŢIN ŞI APRECIAZĂ IMPLICAREA COPIILOR ÎN DIVERSE 
INIŢIATIVE (CONSILIILE ELEVILOR, PROIECTE COMUNITARE, ACTIVITĂŢI 
DE PARTICIPARE, VOLUNTARIAT) 

Părinţii  

 Părinţii ai căror copii sînt implicaţi în diverse proiecte se bucură, deoarece copiii 
lor învaţă despre drepturile copiilor. Totodată, unii au teama că vor avea prea 
multă libertate.  

 Majoritatea copiii se consultă cu părinții înainte de a se implica în activități 
școlare sau extraşcolare, pentru a fi siguri că le permit să le frecventeze. Totuşi, 
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unii părinți nici nu au idee că copiii lor sînt implicați în aceste activități (copiii 

nu-i anunţă deoarece se tem că părinţii nu le vor permite să participe sau 
părinţii sînt plecaţi peste hotare). 

 În unele cazuri părinții nici nu vor să audă și nu le permit copiilor să se implice 
în activități, zicînd că nu au nevoie de ele („n-o sa mai fii mare ministru”) sau 
pentru că se rețin prea mult şi le răpește din timpul liber. De asemenea, unii 
părinţi nu sînt informați și au careva dubii, de exemplu se tem că aceste 

consilii/ grupuri/ proiecte ar putea fi cu tentă politică. 

 Pentru frecventarea unor cercuri/ secţii elevilor li se dau formulare care trebuie 
semnate de părinţi, dar de multe ori copiii singuri le semnează şi nu le dau 
părinţilor. 

Profesorii  

 Sînt profesori care sînt mîndri de copiii implicaţi în diverse iniţiative și îi susțin, 
dar sînt și unii nemulțumiți din mai multe cauze: elevii lipsesc de la ore; 
profesorii doresc ca elevii să știe doar obiectul predat de ei; sau ar prefera ca alți 
elevi să fie implicați. 

 Unii profesori, în special cei mai în vîrstă, nu susțin implicarea copiilor în 
diverse proiecte, deoarece se tem că, dacă vor fi şedinţe la Guvern sau Direcţia 
Învăţămînt, vor urma careva reforme şi cei care aplică metode violente sau sînt 
la pensie vor fi concediaţi sau li se va micşora salariul. 

Recomandări 

1. Să fie informaţi, instruiţi profesorii şi părinţii, să li se explice care sînt beneficiile 
participării în viaţa familiei, şcolii, comunităţii pentru copii, dar şi pentru familie, 
şcoală, comunitate. 

2. Să fie implicaţi şi profesorii în diverse proiecte, iniţiative şi activităţi la care 
participă copiii, pentru ca ei să asiste, să vadă cu ce se ocupă copiii şi să nu se 
teamă. 

 

3. PREGĂTIREA PROFESIONIŞTILOR ÎN DOMENIUL DREPTULUI COPIILOR 
LA EXPRIMAREA OPINIEI ŞI PARTICIPARE  

 Printre profesioniștii instruiți în domeniul drepturilor copilului se numără 
psihologul, o parte din profesori, inclusiv de educație civică şi diriginţi, medicul, 

asistentul social, polițistul de sector. Însă nu sînt profesioniști instruiți în 

domeniul dreptului copiilor la opinie şi participare. 

 Sînt cazuri cînd persoanele instruite pleacă de la locul de muncă. 

Metode/ tehnici utilizate de profesionişti (profesori) pentru a ajuta copiii să-şi exprime 
liber opinia  

 Unii profesori acordă mai mult timp temelor de care sînt interesaţi elevii şi 
folosesc diverse metode interactive pentru ca toți elevii să-și expună opinia 

proprie referitor la subiectul discutat (transmiterea mingii, dezbaterea, 
înscenarea, jocul de rol, eseurile, acvariul, pro și contra) la orele de educaţie 
civică, limbă romînă, engleză, dirigenție.  
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Recomandări 

1. Să fie instruiţi, pregătiţi psihologic profesioniştii cum să comunice cu copiii, să 
vorbească pe înţelesul lor, să nu folosească cuvinte complicate sau de specialitate. 

 

4. PREGĂTIREA ELEVILOR PENTRU A PARTICIPA ÎN PROCESELE DE LUARE 
A DECIZIILOR 

 Copiii sînt prea puţin pregătiţi pentru participare la luarea deciziilor în familie, 
în şcoală, în comunitate. Acest subiect se atinge doar superficial şi printre 
rînduri la unele ore de educaţie civică sau dirigenție, ceea ce este insuficient. 

Recomandări 

1. Să fie aprofundate temele legate de participarea copilului care se predau la 
educaţia civică sau la dirigenţie, dar şi la alte obiecte să se vorbească că 
participarea este importantă şi cum se pot implica copiii în luarea deciziilor în 
familie, şcoală, comunitate. 

2. Să fie susţinuţi copiii în iniţiativele şi ideile lor, să fie create grupuri de lucru în 
care copiii să-şi exprime opinia, să se asocieze, să participe şi în aşa mod să 
înveţe despre participare. 

 

5. ACTIVITATEA CONSILIILOR ELEVILOR (CE) ÎN GIMNAZII ŞI LICEE 

 Consilii ale Elevilor (CE) nu există în toate instituțiile: în unele nici nu a fost 
creat vreodată; în altele a existat, dar acum nu funcţionează, fiindcă directorul 
adjunct care coordona activitatea lui nu mai lucrează în instituţie sau n-a putut 
fi reales din cauza unor neînţelegeri („nu ştiu cine este şef”). 

 În unele instituţii CE există doar formal. 

 În unele instituţii activează atît Senatul Şcolii, cît şi CE. Senatul este ales în 
fiecare an și funcţionează numai în cadrul şcolii. CE este ales pe un termen de 2 

ani, are mai multe funcţii, procedura de alegere este mai complicată şi este 
convocat atunci cînd este nevoie de el. 

 Din CE fac parte un număr diferit de elevi, în funcţie de numărul elevilor care 
învaţă în instituţie şi de procedura de alegere a membrilor. 

 În unele instituţii există un regulament de funcţionare a CE, dar unele 
puncte din el nu sînt clare. 

Alegerea membrilor CE  

 Nu există o modalitate unică de alegere a membrilor CE, în fiecare instituţie 
aceasta este diferită: 

o Există instituţii în care membrii CE sînt aleşi prin vot secret de către toţi 
elevii. Pentru aceasta, cei selectați la recomandarea diriginţilor sau 
doritorii depun o cerere, elaborează şi apără programul electoral. Există 
și o comisie care numără buletinele de vot după alegeri.  
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o În unele instituţii pentru CE sînt aleşi prin vot cîte 2-4 elevi din fiecare 
clasă, la ora educativă, iar în altele şeful şi adjunctul clasei devin 
automat membri ai CE. 

o În multe şcoli membrii CE sînt numiţi de către diriginţi pentru că au 
media mai mare, sînt mai responsabili, sînt favoriţii profesorilor. Sînt şi 
cazuri cînd elevul nici nu ştie că a fost ales membru al CE pentru că nu 
era la şcoală în ziua alegerii sau nu a fost anunţat. 

Structura CE, funcţiile membrilor 

 Fiecare elev din CE are sarcinile sale, de exemplu: să salute elevii atunci cînd 
intră în şcoală, să întîmpine şi să conducă oaspeţii care vin în şcoală. 

 Unele CE sînt divizate în mai multe departamente, fiecare cu anumite obligaţii 
şi responsabilităţi: instruire şi disciplină, mass-media, cultură şi sport, ecologie, 
asistenţă socială. 

Instruirea membrilor CE 

 Pentru membrii CE nu sînt organizate stagii de instruire care să-i pregătească 
pentru activitatea în consiliu, pentru a participa la luarea deciziilor. Ei sînt doar 
informaţi în ce constă funcţia lor. 

Şedinţele CE  

 Membrii unor CE au şedinţe obligatorii de 1-2 ori pe săptămînă, iar în caz de 
necesitate sau probleme (numărul mare de absenţe ale elevilor, înainte de 
evenimente, sărbători), sînt mai multe şedinţe. În instituțiile în care CE 

funcţionează formal, membrii se întîlnesc de 1-2 ori pe an sau deloc. 

 De obicei, membrii CE se adună la pauza mare, dar după necesitate şi la ore. 

 În unele instituţii CE are un cabinet în care membrii se întîlnesc, păstrează 
materialele, dar în majoritatea se întrunesc într-o clasă liberă sau în cancelarie. 

Activitatea / realizările CE 

 În mare parte, CE se ocupă de organizarea evenimentelor sportive şi culturale, 
la propunerea profesorilor sau, uneori, a elevilor.  

 Unele CE observă problemele cu care se confruntă elevii şi încearcă să-i ajute. 
De exemplu, atunci cînd copiii nu aveau de unde cumpăra chifle sau suc/ ceai 

pentru gustare, CE a cerut să fie discutată această problemă la consiliul 
profesoral şi ea a fost rezolvată. 

 În unele instituţii CE se ocupă cu soluţionarea unor plîngeri ale elevilor, a 
cazurilor de neînţelegeri, conflicte, probleme dintre elevi sau elevi şi profesori, 
împreună cu membrii GLDC şi directorul. 

 Cînd se face o vizită oficială de către un funcționar, membrii consiliului elevilor 
citesc de pe foaie ce le-au scris profesorii, în loc să-și expună opinia personală. 

Comunicarea şi relaţiile dintre CE şi elevi. Consultarea opiniei elevilor 

 Elevii sînt informaţi doar la general despre activitatea CE: ei cunosc despre 
existenţa CE, știu care sînt funcţiile membrilor, dar nu cunosc detaliile, cu 

exactitate ce face CE. 
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 De multe ori elevii nu cunosc cine sînt membrii consiliului, cine face parte din 
el, ci doar reprezentantul clasei lor. 

 În unele instituții elevii sînt informaţi despre activitatea CE cu ajutorul unui 
panou informativ din școală, pe care se afişează ce s-a discutat, anunţurile 

după fiecare şedinţă şi elevii pot citi. De asemenea, sînt instituţii în care pe 
panou sînt afişate activităţi care nu au avut loc. 

 Atunci cînd vor să organizeze o activitate, membrii unor CE fac careu şi cer 
propuneri de la elevi. Unele CE consultă elevii pe ce teme ar dori să fie 
desfășurate anumite activități, apoi transmit ideile directorului educativ sau 

directorului. Sînt cazuri cînd unii elevi nu doresc să dea idei pentru diferite 
campanii și festivități. 

Resursele şi dotarea CE 

 Administraţia şcolilor nu alocă resurse financiare pentru activitatea CE, doar în 
unele cazuri susţine desfăşurarea unor activităţi cu careva materiale. 

Coordonatorul adult al CE 

 De obicei rolul de coordonator adult al CE este îndeplinit de directorul adjunct 
al instituţiei. În unele consilii membrii sînt satisfăcuţi de activitatea lui, iar în 
altele nu-i simt prezenţa sau nici nu cunosc cine este coordonatorul lor. 

Recomandări 

1. Să fie create în fiecare instituţie de învăţămînt consilii ale elevilor în urma unui 
proces real de participare, prin consultarea şi implicarea tuturor elevilor şi care ar 
funcţiona permanent, nu formal. 

2. Să fie elaborat un regulament general de creare şi funcţionare comun pentru toate 
CE, care să conţină recomandări privind o procedură mai simplă şi mai clară de 
alegere a membrilor CE, orarul întrunirilor, care sînt funcţiile şi ce nu ţine de 
competenţa consilierilor, asigurarea confidenţialităţii atunci cînd sînt examinate 
cazuri concrete etc. 

3. Să fie informaţi elevii despre activitatea CE, funcţiile şi rolul lor înainte de 
alegerea consiliului. 

4. Să existe o persoană responsabilă de instruirea şi pregătirea membrilor CE, de 
coordonarea activităţii consiliului. 

5. Să se acorde resurse financiare sau materiale din bugetul şcolii pentru activitatea 
CE. 

6. Să fie monitorizată activitatea CE în şcoli de către cineva de la nivel raional, 
responsabil de activitatea şi funcţionarea lor. 

 

6. CREAREA ŞI ORGANIZAREA CERCURILOR/ SECŢIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE  

 În fiecare instituţie există cîteva cercuri/ secţii pentru elevi: baschet, şah, volei, 
tenis de masă, fotbal, mîini dibace, desen, muzică, dans, vocal, actorie, 
artizanat. 
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 În gimnaziul-internat elevii din clasa a 9-a frecventează cercurile de frizerie, 
croitorie, brutărie, lemnărit, cizmărie, apicultură, mîini dibace. 

 Unii copiii frecventează diferite secţii din oraş, de la casa de creaţie, care sînt 
gratuite. 

 Unii elevi nu frecventează cercurile pentru că părinţii le dau multe sarcini acasă 
sau se ocupă adăugător la unele obiecte, iar alţii nu pot veni pentru că nu le 
convine orarul cercului sau nu au bani pentru a achita secţiile cu plată din 
afara şcolii (dansuri, şcoala muzicală, pictură, arte marțiale). 

 Unii copii nu frecventează cercurile extraşcolare din cauza că multe încep 
imediat după orele 14:00-15:00, cînd se termină lecţiile, orarul este 
supraîncărcat şi sînt ocupaţi uneori pînă seara cu temele pe acasă şi cu treburi 

casnice precum curăţenie, prepararea bucatelor etc. 

 De multe ori orarul cîtorva cercurilor coincide şi copii care ar dori să frecventeze 
mai multe cercuri nu au această posibilitate. 

La iniţiativa cui şi cum au fost create 

 Cercurile şi activităţile extraşcolare se organizează la iniţiativa conducătorului 
de cerc şi a profesorilor. 

 Sînt şi cercuri create la iniţiativa copiilor (de exemplu, „Karaoke show”, 
artizanat, mîini dibace etc.), dar numai dacă sînt condiţii, profesor specializat şi 
un număr suficient de copii.  

 Unele cercuri se fac pentru completarea orelor profesorilor. 

Informarea elevilor despre cercuri şi consultarea opiniei lor despre organizarea 
cercurilor 

 Copiii află despre existenţa cercurilor unii de la alţii sau de la profesori. În 
unele şcoli sînt panouri prin care elevii sînt informaţi despre cercuri şi alte 
activităţi extraşcolare. 

 În cadrul unor cercuri se ţine cont de opinia copiilor la organizarea/ elaborarea 
orarului şi se cere opinia lor dacă doresc sau nu să iasă în scenă, să participe 
la un anumit concurs, concert. 

Satisfacţia elevilor care frecventează cercurile şi a părinţilor 

 Elevii care frecventează diferite cercuri, spun că le place, iar cei cărora nu le 
place, nici nu se duc. 

 Sînt cercuri în care nu sînt condiţii necesare pentru activitate, utilajul este 
vechi, nu este specialist, dar copiii le frecventează, deoarece nu există altele, pe 
care ei şi le doresc (de exemplu, bazin).  

 Copiii care frecventează diverse cercuri, secții, spun că părinții lor sînt 
satisfăcuți, le permit să le frecventeze şi îi susțin ajutîndu-i, dîndu-le sfaturi.  

Recomandări 

1. Să se discute cu copiii înainte de a deschide cercuri/ secţii pentru a vedea ce 
interese au, ce cercuri doresc să frecventeze. 
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2. Să fie informaţi toţi elevii despre funcţionarea cercurilor, orarul de activitate, cu ce 
o să se ocupe şi alte detalii, prin diferite moduri: careuri, note informative, 
adunări de clasă la care profesorii/ diriginţii să le transmită elevilor informaţia 
etc. 

3. Să fie coordonată activitatea/ orarul cercurilor la nivel de instituţie aşa încît elevii 
care doresc să frecventeze mai multe cercuri să aibă această posibilitate. 

4. Profesorii care conduc cercuri să informeze părinţii cu ce o să se ocupe copiii, 
unde va avea loc activitatea, cît timp va dura, ce va avea de pregătit, pentru ca 
părinţii să  acorde copiilor timpul necesar şi să-i poată ajuta dacă este nevoie. La 
fel, să informeze părinţii pe tot parcursul anului, în mod regulat despre activitatea 
şi succesele copilului. 

 

7. ŞEDINŢE LA CARE AU FOST INVITAŢI COPIII ORGANIZATE DE PRIMĂRIE/ 
CONSILIUL LOCAL/ ADMINISTRAŢIA ŞCOLARĂ  

 Pînă acum, la nivel de raion a avut loc o singură ședință a directorilor 
instituțiilor de învățămînt, la care au participat membrii GLDC şi au prezentat 
rezultatele monitorizării dreptului la educaţie. Şedinţa a fost organizată la 
Direcţia Raională Învăţămînt, în cadrul proiectului „Liber, Puternic şi Protejat – 
spre un sistem mai bun de protecţie a copiilor în Republica Moldova”. 

 De regulă, elevii nu sînt invitați la ședințele din cadrul şcolii. Sînt rare 
cazurile cînd şefii claselor, membrii CE, membrii GLDC sau alţi elevi sînt 
chemaţi la adunările cu părinţii sau participă la adunări generale organizate de 
administraţia şcolii, la care se discută despre problemele școlii sau reparație. La 
şedinţele pedagogice se duc elevii care urmează să fie exmatriculaţi sau au un 
comportament dificil (fumează etc.); ei sînt mustraţi. 

 Alte şedinţe la care au participat copiii au avut loc sporadic şi au fost 
organizate fără a-i pregăti la subiectul care urma să fie discutat, fără a ţine cont 
de vîrsta lor, fără a-i implica în organizarea şedinţei sau fără a-i anunţa despre 
rezultatele şedinţei (discutarea planului urbanistic al orașului Leova, cu 3 ani în 

urmă; o şedinţă cu primarul, asistentul social, organizată în biblioteca publică, 
legată de Uniunea Europeană; o adunare la care asistentul social a dat darea 
de seamă şi a explicat cum au fost distribuiţi şi cheltuiţi banii). 

 De multe ori la asemenea şedinţe elevii sînt invitaţi formal, doar pentru 

prezenţă: sînt anunţaţi cu puţin timp înainte, nu sînt informaţi ce trebuie să 
facă acolo, ce se aşteaptă de la ei sau ce o să se întîmple cu propunerile lor.  

 Cel mai des la şedinţele cu adulţii sînt invitaţi membrii CE, membrii GLDC şi 
elevii implicaţi în proiecte, iar ceilalţi de multe ori nici nu sînt informaţi despre 
aceste evenimente. 

 Unii reprezentanţi ai APL au menţionat că toţi copiii au acces liber la ședințele 

consiliului local. În acelaşi timp, majoritatea copiilor nu ştiu că pot participa şi 
nici nu sînt pregătiţi să participe la asemenea şedinţe: nu sînt informaţi cînd au 
loc şedinţele, ce teme se discută, ce se aşteaptă de la ei sau cum ar putea ei să 
contribuie.  
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 În una din instituţii elevii au propus ca membrii CE să fie invitați la toate 
ședințele, adunările cu profesorii, dar încă nu se ştie rezultatul. 

Recomandări 

1. Să fie organizate în mod regulat şedinţe la care să fie invitaţi copiii, pentru a 
consulta opinia lor referitor la problemele care îi afectează.  

2. Administraţia instituţiilor şi administraţia locală să anunţe copiii din timp şi să-i 
invite la şedinţele la care se discută probleme ce afectează copiii. 

3. Să fie pregătiţi cît mai mulţi copii pentru a participa la asemenea evenimente: cum 
să comunice cu adulţii, cum să-şi facă auzite problemele şi propunerile, pentru a 
da posibilitatea să se implice tuturor copiilor care doresc, nu doar celor care sînt 
deja implicaţi în alte activităţi. 

4. Organizatorii şedinţelor să informeze copiii după şedinţe despre rezultate şi cum 
a fost luată în considerare opinia lor. 

5. Să fie instruiţi, pregătiţi adulţii ca să organizeze şedinţe cu participarea copiilor: 
să ţină cont de vîrsta lor, să vorbească într-un limbaj accesibil, să creeze o 
atmosferă prietenoasă, de la egal la egal, cum să implice toţi copiii etc. 

6. Atunci cînd are loc o şedinţă, să fie informaţi toţi copii, nu doar cei care participă 
nemijlocit, pentru a consulta opinia lor despre subiect, cît şi după şedinţă, pentru 
a le spune rezultatele. 

 

8. IMPLICAREA COPIILOR ÎN CALITATE DE MEMBRI SAU VOLUNTARI ÎN 
ACTIVITĂŢILE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

 În localităţile rurale sînt puţine organizaţii neguvernamentale sau nu sînt deloc. 

 Copiii nu sînt implicaţi în activităţile organizaţiilor neguvernamentale (ONG) ca 
voluntari, decît uneori. De exemplu, în oraşul Leova unii elevi sînt implicați în 
calitate de voluntari în activitatea ONG „Diaconia”, care ajută bătrînii, 
organizează campanii de colectare a pachetelor pentru ei. De asemenea, există 
un grup ecologic care implică copiii în sădirea florilor, discuţii despre ecologie, 
dar se întruneşte foarte rar (1-2 ori pe an) şi nu întotdeauna sînt anunţaţi toţi 
membrii grupului. 

 Din cînd în cînd copiii sînt implicați în calitate de participanţi în careva 

activităţi, de exemplu tabere de vară, excursii la munte iarna. Uneori acestea 
sînt cu plată. 

 În mai multe localităţi elevii sînt obligaţi să meargă la lucrări agricole sau să 
participe la activităţile de curăţenie pe terenul şcolii (sădirea copacilor, săpatul). 

Recomandări 

1. Să fie informaţi copiii despre organizaţiile neguvernamentale şi alte grupuri de 
iniţiativă din localităţile lor: cu ce se ocupă, în ce domeniu, ce scopuri şi obiective au. 

2. În localităţile în care sînt organizaţii neguvernamentale, acestea să implice mai 
mult copiii în activităţile lor şi în luarea deciziilor. 

3. Să se pună mai mult accent pe studierea organizaţiilor locale şi activitatea de 
voluntariat a elevilor în cadrul disciplinei educaţie civică. 
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9. MATERIALE INFORMATIVE DESPRE DREPTUL LA PARTICIPARE, 
ACCESIBILE PENTRU COPIII DE TOATE VÎRSTELE, PĂRINŢI ŞI 
PROFESIONIŞTI  

 Copiii, părinţii, profesioniştii (profesori, medici, poliţişti, asistenţi sociali) nu 
dispun de materiale despre dreptul la participare, deoarece acestea nu există. 

 În unele localităţi sînt careva informații pentru copii despre dreptul la 

participare, dar ele nu sînt suficiente şi nu sînt adaptate pentru diferite vîrste. 

 Sînt instituţii în care elevii fac de sine stătător materiale informative pentru a 
stimula copiii să participe, să fie membri în consiliul elevilor. 

Recomandări 

1. Să fie publicate materiale informative privind dreptul copilului la opinie şi 
participare adaptate pentru copiii de toate vîrstele şi pentru adulţi. Materialele 
pentru părinţi şi profesionişti ar trebui să conţină informaţii despre ce este 
participarea, de ce copiii au nevoie de participare, cum pot să organizeze activităţi 
de participare cu copiii şi să-i ajute să participe, standardele pentru o participare 
reală a copiilor, beneficiile participării pentru copii, dar şi pentru părinţi, 
profesionişti, comunitate. 

2. Materialele privind dreptul copilului la opinie şi participare să fie distribuite prin 
diferite căi (broşuri, afişe, prin internet), pentru a ajunge la un număr cît mai mare 
de copii, părinţi şi profesionişti.  

 

10. RESURSELE FINANCIARE, MATERIALE ŞI UMANE ALOCATE DE ŞCOALĂ 
ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ PENTRU INIŢIATIVELE COPIILOR  

 Unele instituţii oferă pentru iniţiativele copiilor suport material (echipament 
muzical, sală) sau resurse umane (desemnează un profesor care să-i ajute cu 
organizarea). 

 Multe iniţiative şi idei ale copiilor şi grupurilor de tineri sînt respinse pe motiv 
că şcoala nu are resurse financiare (cerc de desen stradal, televiziune și radio 
online, amenajarea școlii la o anumită festivitate). Sînt cazuri cînd elevilor li se 
propune să-și procure singuri cele necesare. 

 În unele localităţi, pentru participarea elevilor la unele concursuri sau concerte 
sînt alocaţi bani de la primărie. 

Recomandări 

1. Instituţiile de învăţămînt să acorde mai multă susţinere cu resurse materiale şi 
umane pentru iniţiativele copiilor şi în funcţie de necesităţile lor. 

2. Să fie alocate resurse financiare din bugetul şcolii pentru iniţiativele elevilor. 

3. Să fie informaţi şi implicaţi elevii în repartizarea şi cheltuirea bugetului şcolii, să 
fie consultaţi cu privire la necesităţile lor şi să se ţină cont de acestea. 
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Rezultatele monitorizării  
dreptului la participare şi recomandările  

membrilor GLDC din Raionul Orhei  
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1. MĂSURA ÎN CARE OPINIA COPIILOR ESTE LUATĂ ÎN CONSIDERARE 
ATUNCI CÎND SE IAU DECIZII IMPORTANTE PENTRU EI  

În familie 

 Unii părinți doresc să-și educe copiii așa cum au fost educați ei, necătînd la 
faptul că vremurile s-au schimbat. Ei spun că atunci cînd erau mici, nu aveau 
dreptul să spună, așa că acum și copiii lor trebuie să tacă. 

 În familie deseori deciziile le iau părinții și opinia copilului nu se ia în 
considerare. În familiile în care copiii nu sînt consultați deloc, ei cresc timizi și 
nu știu ce vor, se deprind ca cineva să-i conducă și aceasta este un dezavantaj 

pentru ei. 

 În familiile în care sînt mai mulți copii, deseori se ia în considerare opinia 

copiilor mai mari, iar alteori a celor mai mici. 

În școală 

 Deseori profesorii nu cer opiniile elevilor și iau decizii fără a consulta elevii, 
pentru a-şi uşura munca la orele de clasă şi a economisi timpul. 

 Unii profesori întreabă elevii la ce teme doresc să vorbească la ore, cum ar fi 
mai bine să se petreacă lecțiile și iau în considerare sfaturile elevilor. Dar sînt şi 
cazuri cînd copiii mai curajoși, îndrăzneţi sînt criticați cînd spun că nu le place 
ceva, de exemplu cum predă profesorul. 

 Sînt cazuri cînd pentru alegerea șefului clasei participă doar 2-3 elevi sau 
dirigintele ia decizia singur. 

 În clase, grupuri de prieteni există lideri care decid totul și opinia celorlalți nu 
este luată în considerare. 

În comunitate 

 În comunitate copiii nu iau decizii, deoarece adulții spun că copiii nu au nici o 
legătură cu deciziile din localitate sau cu hotărîrile Primăriei. 

 

Recomandări 

1. Să fie pregătiţi adulţii în cadrul unor cursuri organizate pentru părinţi, profesori şi 
alţi membri ai comunităţii ca să înveţe cum să discute cu copiii de diferite vîrste, 
să le asculte opinia, să o ia în considerare. 

2. Să fie pregătiţi viitorii părinţi în cadrul unor cursuri, chiar din şcoală. 

 

2. CUM ADULŢII SUSŢIN ŞI APRECIAZĂ IMPLICAREA COPIILOR ÎN DIVERSE 
INIŢIATIVE (CONSILIILE ELEVILOR, PROIECTE COMUNITARE, ACTIVITĂŢI 
DE PARTICIPARE, VOLUNTARIAT) 

Părinţii  

 Unii părinți sînt mulțumiţi de faptul că copilul lor participă, sînt interesaţi de 
succesele copiilor lor şi încearcă să-i ajute și să le dea sfaturi, se implică în 
activitățile consiliului și își expun părerea în unele întrebări. Dar sînt şi părinţi 
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care nici nu cunosc despre implicarea copiilor în diferite grupuri, consilii, 
cercuri. 

 Sînt părinți care consideră că participarea copiilor în diferite activități, consilii 
ale elevilor contribuie la dezvoltarea lor, este ceva benefic, copiii învață lucruri 
noi, iau decizii singuri. Ei spun că aşa măcar în şcoală copilul își expune 
părerea, că în localitate cei adulți vorbesc, iar cei mici tac. Ei îşi susţin şi 
încurajează copiii prin fraze „să fii responsabil”, „să ai grijă de lucrul tău!”. 

 Mulți părinți consideră că activitățile extrașcolare sînt doar o pierdere de timp 
deoarece nu observă rezultatele, ce cunoștințe obține acest copil de la cercuri 
sau din consiliu. Ei spun că programa școlară este și așa încărcată, așa că este 
inutilă participarea copiilor în voluntariat, fiindcă nu le dă nimic în viață și nu-i 

ajută la ore, mai bine ar fi ca în acest timp să se odihnească.  

Profesorii  

 Deseori profesorii ironizează și iau peste picior copiii care participă în diferite 
proiecte sau activităţi. Uneori ei nu atrag atenție la ideile copiilor sau chiar îi fac 
să renunțe la ele. Cu toate aceste, în unele instituţii există cineva (profesor, 
director) care îi încurajează, îi susține cu un zîmbet sau verbal („bine”, „bravo că 
aveți curajul să spuneți”), fie îi remunerează cu mărirea notei la unele obiecte 

sau nu le dau să scrie probe. 

 Adesea profesorii implică unii şi aceeaşi elevi în mai multe activităţi şi proiecte. 
Aceasta îi încurajează, dar totodată alţii nu au posibilitatea de a se implica. 

 Unii profesori nu ţin cont de faptul că unii copii sînt implicaţi în diferite 
proiecte, activităţi în afara şcolii şi îi întreabă, cu toate că sînt ocupaţi.  

 Unii profesori, știind că în clasă sînt elevi membri ai GLDC, sînt mai precauți și 
mai reținuți atunci cînd vor să lovească sau să înjure. 

Recomandări 

1. Să fie informaţi părinţii despre activităţile extraşcolare ale copiilor (consiliul 
elevilor, cercuri, proiecte) prin diferite metode: la şedinţele cu părinţii, în scris etc. 

2. Să fie create mai multe oportunităţi de participare pentru a da posibilitatea să se 
implice mai mulţi copiii, să fie încurajaţi şi susţinuţi să participe diferiţi copii în 
diferite activităţi şi proiecte. 

 

3. PREGĂTIREA PROFESIONIŞTILOR ÎN DOMENIUL DREPTULUI COPIILOR 
LA EXPRIMAREA OPINIEI ŞI PARTICIPARE  

 O parte din profesori, lucrători medicali, asistenţi sociali şi polițişti au fost 
instruiţi privind drepturile copiilor în general, dar nu există profesionişti 
instruiţi în domeniul participării copilului. 

Metode/ tehnici utilizate de profesionişti (profesori) pentru a ajuta copiii să-şi exprime 
liber opinia  

 Pentru a afla opiniile copiilor la unele lecții sînt folosite jocurile, care sînt o 
metodă eficientă, iar în unele şcoli elevii își exprimă opiniile în forma scrisă, 
anonim. 
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 Unii profesori duc discuțiile în aşa fel, ca să nu îngrijoreze copilul, să poată 
vorbi mai liber, să uite de probleme. 

 Pentru a ajuta copiii să-şi exprime liber opinia, psihologii școlari oferă copiilor 
sfaturi individuale și teste de autocunoaştere. 

Recomandări 

1. Să fie pregătiţi din universitate toţi profesioniştii în mod special în domeniul 
participării copiilor: cum să-i consulte, să-i asculte şi să ia în considerare opinia 
copiilor, să comunice mai eficient cu ei, să nu-i critice. 

2. Profesioniştii să utilizeze în lucrul lor mai multe metode interactive, care îi ajută 
pe copii să-şi spună părerea. 

 

4. PREGĂTIREA ELEVILOR PENTRU A PARTICIPA ÎN PROCESELE DE LUARE 
A DECIZIILOR 

 În afara anumitor lecții (educaţia civică, ora clasei), care se referă la pregătirea 
elevilor pentru a-și exprima opinia, nimeni nu pregătește copiii pentru a 
participa în diferite procese decizionale în familie, şcoală sau comunitate. Din 
păcate aceste ore nu sînt suficiente şi nici eficiente, pentru că sînt bazate mai 
mult pe teorie. 

 Astfel de grupuri, ca GLDC sînt o metodă eficientă şi practică pentru a educa 
copiii să participe, deoarece aici copiii învaţă să-şi exprime opinia. 

Recomandări 

1. Să fie introduse mai multe ore de educaţie civică, din contul altor obiecte, care să 
fie bazate mai mult pe practică, pentru ca elevii să înveţe practic, nu numai 
teoretic cum să participe şi să ia decizii. 

2. Să fie pregătiţi adulţii în cadrul unor cursuri cum să încurajeze copiii să participe 
de mici la viaţa familiei, şcolii, comunităţii, cum să stimuleze comunicarea dintre 
copii şi părinţi, profesori, alţi adulţi. 

3. Psihologii să aibă ore cu copiii, ca să-i ajute să se descătuşeze. 

 

5. ACTIVITATEA CONSILIILOR ELEVILOR (CE) ÎN GIMNAZII ŞI LICEE 

 Există instituţii de învăţămînt în care nu există un Consiliu al Elevilor. 

 În oraşul Orhei există Consiliul Tinerilor din care fac parte elevi din diferite 
instituţii de învăţămînt începînd cu clasa a 9-a. Consilierii au fost aleşi de către 
organizatori (Centrul de Resurse pentru Tineri) în urma completării unui 
formular. 

 Majoritatea CE au fost create la inițiativa administraţiei instituţiei (director, 
director adjunct), dar totuşi există şi CE create la cerința elevilor, care au fost 
susţinuţi de directorul adjunct. 

 Din CE fac parte în mediu de la 12 pînă la 40 de elevi, în dependenţă de 
numărul elevilor din instituţie şi modalitatea de alegere a membrilor consiliului. 
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Alegerea membrilor CE 

 În diferite instituţii membrii CE sînt aleşi pe un termen diferit: de la 1 pînă la 3 
ani. 

 Nu există o procedură unică de alegere a membrilor CE, în fiecare instituţie 
aceasta este diferită: în unele, din consiliu fac parte şefii de clasă, în altele – 
doritorii completează un formular în baza căruia vechii membri îi aleg pe cei noi, 
în altele se organizează campanii electorale cu alegeri şi toţi elevii participă la 
votare.  

 Sînt multe cazuri în care membrii CE şi şefii de clasă sînt numiţi de profesori 
sau director împotriva dorinţei lor şi nu pot refuza, deoarece se tem de 
înrăutăţirea relaţiilor cu profesorii. 

 Cu părere de rău, puțini copii doresc să devină membri ai CE deoarece 
pregătirea de lecţii le ia mult timp, nu le este clar cu ce se vor ocupa în calitate 
de consilieri, au puţină frică şi nu se simt pregătiţi. Unii preferă mai degrabă să 
fie voluntari în CE, decît membri oficiali.  

Structura CE şi funcţiile membrilor 

 Fiecare CE are structura diferită: unele sînt organizate în departamente precum 
ecologie, sport, apărarea drepturilor copilului, sanitar, cultură; altele au un 
preşedinte şi funcţiile celorlalţi membri sînt repartizate între membri în 
dependenţă de activităţile pe care le organizează şi cu ce pot să contribuie.  

Instruirea membrilor CE 

 Membrii noi aleşi nu sînt instruiţi cum să activeze într-un CE. În unele cazuri 
ei sînt doar informaţi de către profesori despre activităţile pe care urmează să le 
desfăşoare. 

 În unele CE există practica de a implica 2-3 membri sau de a alege preşedintele 
din consiliul precedent, care ajută consiliul nou ales în desfăşurarea 
activităţilor. 

Şedinţele CE  

 În timp ce membrii unor CE se întîlnesc odată pe săptămînă, conform unui orar, 
alţii se întrunesc doar cu ocazia unor sărbători, pentru a organiza concerte, 
serate, sau cînd este nevoie de rezolvat vreo problemă. 

 În unele CE, preşedintele decide singur ce temă va fi discutată la şedinţă. În 
altele, membrii CE propun mai multe teme, idei, iar apoi o aleg pe cea mai 
importantă, care îi afectează pe majoritatea. 

 De cele mai multe ori şedinţele CE au loc în timpul pauzei, într-o clasă care 
este liberă sau pe coridor. 

 Unele CE îşi documentează şedinţele, activităţile: o mapă în care se păstrează 
toate procesele-verbale ale şedinţelor etc. 

Activitatea/ realizările CE 

 Deşi unele CE au printre obiective rezolvarea unor probleme, nevoi ale elevilor, 
rareori membrii CE sînt informați și implicați în soluţionarea problemelor școlii. 
Administraţia unor instituţii a menţionat că deşi susține activitatea CE, acesta 
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nu este implicat la rezolvarea diferitor probleme pentru că membrii săi nu știu 
care sînt realitățile şi posibilitățile școlii.  

 De cînd au fost create, majoritatea CE nu au reuşit să facă mari schimbări în 
şcoală, deoarece de cele mai multe ori propunerile lor nu sînt luate în 
considerare de direcţia instituţiei. CE se preocupă mai mult de organizarea 
concertelor, festivităţilor, concursurilor şi altor manifestări în cadrul școlii: 
serate, careuri, sărbători, adunări cu diferite ocazii. 

 Totuşi, sînt CE care, împreună cu administraţia instituţiilor, au contribuit la 
soluţionarea unor probleme ale elevilor: limitarea accesului copiilor străini în 
şcoală, introducerea autobuzului pentru elevii din alte sate, amenajarea unui 
vestiar pentru a lăsa hainele groase, publicarea lunară a ziarului şcolii etc. 

Comunicarea şi relaţiile dintre CE şi elevi. Consultarea opiniei elevilor 

 În majoritatea cazurilor comunicarea dintre CE şi elevi este haotică, indirectă 
(prin diriginţi, directori adjuncţi etc.) şi nu are loc regulat, permanent. Din 
spusele elevilor intervievaţi, unii nu cunosc cine sînt membrii CE, alţii sînt rar 
informaţi despre ce se discută la şedinţele CE. Elevii spun că activitatea CE nu 
este transparentă şi numai din cînd în cînd, de exemplu la concursuri, se 
anunță că aceasta a fost ideea CE şi li se mulţumeşte pentru ajutor. 

 Diferite consilii au diferite metode de a informa elevii despre activităţi sau cele 
discutate la şedinţe: informarea diriginţilor, care apoi anunţă elevii la ora clasei, 
la alte lecţii sau în pauze; informarea directă a colegilor de clasă (mai rar); prin 
postul de radio, în instituţiile în care există. În unele consilii, această sarcină 
este lăsată pe seama preşedintelui CE. 

 Membrii CE simt că elevii au o atitudine indiferentă faţă de activităţile lor şi de 
obicei nu prea se adresează membrilor CE cu probleme. Una dintre cauze este 
că uneori elevii se adresează membrilor CE, dar consilierii nu sînt interesaţi de 
problemele elevilor, nu le cred importante. În acelaşi timp, membrii CE afirmă 
că ei ţin cont de părerea copiilor: îi includ la organizarea sărbătorilor şi a 
concertelor („noi vorbim cu profesorii, care ne recomandă copii care spun bine 
poezii”). 

Resursele şi dotarea CE 

 Pentru a aduna banii de care au nevoie ca să desfăşoare activităţi, unele CE 
organizează discoteci, serate cu plată pentru elevi. Sînt şi cazuri cînd consilierii 
aduc bani personali sau adună de la alţi copii. 

 Sînt exemple cînd, pentru desfăşurarea unor activităţi, CE au obţinut anumite 
sume de bani de la administraţia instituţiei, din fondul şcolii, sau de la Primărie. 
Însă, de cele mai mult ori, administraţia instituţiilor poate susţine CE doar cu 
resurse umane (un profesor care să-i ajute la organizarea unor activităţi). 

 Majoritatea CE nu au un spaţiu al lor, unde ar putea să se întîlnească, să-şi 
păstreze materialele. 

Coordonatorul adult al CE 

 De obicei, directorul adjunct pentru educaţie este coordonatorul adult al CE, 
dar nu toate consiliile au un coordonator adult cu care să discute problemele. 
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 Coordonatorul adult al CE se ocupă de întrunirea membrilor CE în şedinţă, 
prezentarea activităţilor pe care aceştia trebuie să le facă, uneori facilitează 
comunicarea cu directorul sau alţi profesori etc. 

 În activitatea lor, membrii unor CE simt susţinere din partea psihologului, a 
unor profesori sau a directorului adjunct. În unele cazuri CE simt că sînt 
manipulaţi de către profesori sau administraţia instituţiei („CE propune idei, iar 
directorul decide”).  

 

Recomandări 

1. Să fie create consilii ale elevilor în fiecare instituţie de învăţămînt, în urma unui 
proces de informare, consultare şi implicare a tuturor elevilor, care ar funcţiona 
permanent, nu formal, la comanda profesorilor şi s-ar ocupa de soluţionarea 
problemelor reale ale elevilor. 

2. Să fie elaborat la nivelul fiecărei instituţii şi împreună cu reprezentanţii elevilor un 
regulament de creare şi funcţionare a CE, pentru a avea o claritate, în care să fie 
stabilit numărul şi componenţa, procedura alegerilor, structura consiliului, 
funcţiile membrilor, orarul întrunirilor, ce pot să facă şi ce nu ţine de competenţa 
consilierilor. 

3. Să fie informaţi toţi elevii despre funcţiile, scopul şi obiectivele CE înainte de 
alegeri, ca ei să ştie la ce să se aştepte, să nu se teamă să facă parte din consiliu. 

4. Să fie organizate stagii de formare pentru membrii CE după ce au fost aleşi 
pentru a căpăta încredere şi a-i pregăti să comunice eficient, să stabilească 
obiective, să planifice şi să organizeze activităţi, să împartă funcţiile şi 
responsabilităţile în CE, să ia decizii în comun, să lucreze în echipă, să colaboreze 
cu administraţia şcolii şi cea locală, să ştie unde şi cui să se adreseze pentru 
susţinere, să-şi exprime ideile, să informeze semenii despre activităţile realizate 
şi să le consulte opinia. 

5. Să fie alocate resurse din bugetul şcolar destinate special pentru activitatea CE, 
inclusiv un spaţiu unde să poată organiza şedinţele, materiale de lucru etc. 

6. Să fie desemnat unui cadru didactic, care este apropiat de elevi şi are relaţii bune 
cu ei, pentru a coordona activitatea CE şi a le oferi consilierilor mai mult sprijin, 
îndrumări, ajutor în activitate. 

7. Să fie informați membrii CE despre problemele şcolii și implicați în soluţionarea lor. 

8. Să fie recunoscute, apreciate eforturile membrilor CE prin diferite modalităţi: 
acordarea unor diplome sau menţiuni, notarea la disciplina educaţia civică 
conform unor criterii clare pentru toţi elevii etc. Aceasta ar stimula elevii să se 
implice mai mult în viaţa şcolii.  

9. Să fie rezervat un spaţiu pe panoul informativ al şcolii unde să fie afișate regulat 
anunţuri, membrii CE să informeze elevii despre planuri şi rezultate pentru a 
îmbunătăţi comunicarea dintre CE şi elevi. 
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6. CREAREA ŞI ORGANIZAREA CERCURILOR/ SECŢIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE  

 Există instituţii în care funcţionează doar cercul sportiv, dar în majoritatea sînt 
mai multe cercuri pe interese: dans modern, dans popular, croitorie, teatru, 
ansamblu vocal, şah şi dame, turism. Printre secţiile sportive se numără: 
baschet, volei, tenis de masă. 

 În unele instituţii nu se cunoaşte numărul exact de copii care sînt implicați în 

cercuri, iar în altele – în jur de 26% - 29%. Sînt instituţii în care la cercuri sînt 
înscrişi pînă la 100%, dar majoritatea nu le frecventează. 

 Deşi la majoritatea cercurilor merg doar cei interesați, există şi cazuri cînd 
profesorii, diriginţii impun copiii să le frecventeze din diferite cauze: pentru a 

avea un număr suficient de copii încît să nu fie închis cercul, pentru a forma 
pereche la dansuri. Uneori copiii care nu doresc să frecventeze anumite cercuri 
sînt ameninţaţi cu scăderea notelor, cu transferul în altă instituţie, cu discuţii 
cu directorul, tachinaţi, sînt sunaţi părinţii.  

 Uneori părinții decid ce cerc va frecventa copilul (de exemplu, un băiat a vrut să 

meargă la dansuri, iar tatăl i-a interzis şi l-a impus să meargă la sport). 

 De multe ori la cercuri participă doar elevii cu reuşita bună sau care au talent. 

 Există cazuri cînd copiilor care doresc, li se dă voie să intre în cerc, dar nu li se 
dă voie să-l părăsească pînă la sfîrșitul anului şcolar. 

La iniţiativa cui au fost create 

 Sînt exemple cînd unele cercuri au fost create sau continuate la iniţiativa unor 
elevi și cu susținerea directorului sau a profesorului, dar în majoritatea 

instituţiilor fie nu s-a ţinut cont de dorinţele şi propunerile elevilor, fie aceştia 
nici nu au fost întrebaţi ce cercuri ar dori să frecventeze.  

 De cele mai multe ori cercurile sînt înfiinţate de administraţia şcolii în funcţie 
de capacităţile şi deprinderile cadrelor didactice și din necesitatea de a completa 

numărul de ore al unor profesori, iar elevilor li se spune să aleagă din cercurile 
existente. 

Informarea elevilor despre cercuri/ secţii 

 De obicei elevii află despre cercurile care există în şcoală de la profesori sau de 
la alţi elevi și se înscriu la secţiile pe care doresc să le frecventeze. Dar sînt şi 

cazuri cînd copii nu sînt anunțați despre cercurile care funcţionează în 
instituţie din cauza atitudinii pe care o are conducătorul de cerc față de o 

anumită clasă. 

 În unele instituţii elevii află despre existenţa cercurilor datorită panourilor 
informative, pe care sînt afişate denumirile și orarul acestora. 

Consultarea opiniei copiilor despre organizarea cercurilor 

 Uneori copii care frecventează cercurile sînt întrebaţi dacă le convine ziua cînd 
va fi cercul şi despre programul de lucru, iar alteori nu. 

 Există cazuri cînd opinia copiilor care frecventează cercurile este ascultată, de 
exemplu la propunerea elevilor au fost create grupe separate pentru copii mici 
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şi mari, conducătorii unor cercuri întreabă elevii la care concursuri doresc să 
participe. 

 Uneori conducători ai cercurilor află despre doleanțele copiilor prin profesori 

sau de la directori, care întreabă profesorii despre preferinţele copiilor. 

Satisfacţia elevilor care frecventează cercurile şi a părinţilor 

 Majoritatea copiilor care frecventează cercurile sînt mulțumiți, deoarece au 
succese mari datorită cercurilor pe care le frecventează. 

 Timpul în care are loc cercul, nu întotdeauna este convenabil pentru copii, 
adesea ei sînt obosiţi şi flămînzi după lecţii. 

 Părinții ai căror copii frecventează cercurile, le permit să participe şi îi 

încurajează verbal, dacă este necesar, achită pentru aceste cercuri. 

 Majoritatea copiilor cer părinţilor acordul pentru a participa la cercuri. Totuşi, 
sînt părinţi care nu sînt informaţi despre faptul că copilul său frecventează 
cercuri sau nu sînt informați despre activitatea copilului la cercuri. 

Finanţarea activităţii cercurilor/ implicarea elevilor în folosirea bugetului cercurilor 

 Cercurile care funcţionează în cadrul şcolii sînt gratuite, dar există unele 
cercuri la care părinţii plătesc pentru procurarea unor materiale, utilaje, 
echipamente, în timp ce altele sînt luate din fondul şcolii, de exemplu unele 
costume, resurse pentru organizarea competițiilor. 

 În cazul în care conducătorul cercului este din afara şcolii, cercul este cu plată. 

Recomandări 

1. Să fie consultată opinia elevilor înainte de deschiderea cercurilor şcolare, iar 
propunerile lor să fie luate în considerare, pentru a deschide cercurile conform 
dorinţelor şi necesităţilor copiilor. 

2. Să fie anunţaţi elevii despre cercurile care funcţionează în instituţia lor şi orarul 
de funcţionare prin mai multe modalităţi, pentru ca informaţia să ajungă la toţi: 
instalarea unui panou informativ cu informaţii atractive într-un loc vizibil, 
conducătorii şi diriginţii să-i anunţe oral, informare la careu etc.  

3. Să fie respectată dorinţa elevilor dacă nu doresc să frecventeze anumite cercuri şi 
să nu fie obligaţi împotriva voinţei lor. 

4. Să fie distribuit părinţilor un formular prin care ar fi informaţi părinţii despre 
cercul la care doreşte să participe copilul şi li s-ar cere acordul şi semnătura. 

5. Să existe cercuri pentru copiii de toate vîrstele. 

6. Coordonatorii cercurilor să întrebe mai mult copiii despre organizarea cercurilor, 
dorinţele lor, să afle informaţia de la copii direct, nu prin profesori. 

 

7. ŞEDINŢE LA CARE AU FOST INVITAŢI COPIII ORGANIZATE DE PRIMĂRIE/ 
CONSILIUL LOCAL/ ADMINISTRAŢIA ŞCOLARĂ  

 Copiii nu sînt invitaţi să participe la şedinţele adulţilor permanent. În cîteva 
localităţi au avut loc evenimente la care au participat copiii: o adunare privind 
abandonarea școlii, la care s-au discutat despre problemele copiilor care nu 
frecventează şcoala și abuz; o ședință despre nemotivarea tinerilor să participe 
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la viața școlară, organizată la primărie; o ședință la care s-a discutat despre 
integrarea romilor, protecția copiilor şi educație.  

 Copiii care au participat la aceste şedinţe nu au fost pregătiţi la subiectul care 
urma să fie discutat, au fost selectaţi de profesori fără a-i anunţa după ce 
criterii, fie au venit doritorii, nu au fost anunţaţi despre rezultatele şedinţei şi 
ce s-a întîmplat cu contribuţia lor. La fel, doar puţini dintre ceilalţi elevi erau la 
curent cu desfăşurarea şedinţelor. 

 La nivel de raion, singura şedinţă a directorilor instituţiilor de învăţămînt la 
care au participat şi copiii a avut loc pe data de 29 mai 2012. La şedinţă 
membrii GLDC au prezentat rezultatele monitorizării dreptului la educaţie. 
Şedinţa a fost organizată la Direcţia Raională Învăţămînt în cadrul proiectului 

„Liber, Puternic şi Protejat – spre un sistem mai bun de protecţie a copiilor în 
Republica Moldova”. 

 Administraţia unor instituţii intervievate a spus că elevii pot veni la şedinţele 
profesorilor, dar ei nu vin şi nici nu au fost invitați la adunările profesorilor în 
care s-au discutat sau s-au luat decizii privind problemele copiilor. Totodată, 
administraţia unor instituţii s-a arătat deschisă să organizeze adunări la care 
să participe elevii. 

 Copiii nu iau parte la ședințele adulţilor din mai multe motive: nu le este 
interesant pentru că se discută probleme plictisitoare pentru ei, le este frică, 
informaţia despre şedinţe nu este transparentă – copiii nu ştiu ce se face la 
aceste şedinţe, adulții sînt obișnuiți copii să li se supună etc. 

Recomandări 

1. Să fie invitaţi în mod permanent reprezentanţii copiilor la şedinţele din şcoală, 
primărie la care se discută probleme şi se iau decizii care îi privesc.  

2. Pentru ca informaţia despre şedinţele care au loc să fie transparentă pentru toţi 
copii, să fie anunţaţi prin mai multe modalităţi: careuri, panouri informative, 
direct prin profesori etc. 

3. Şedinţele la care participă copiii să aibă loc în condiţii prietenoase pentru copii, în 
care ei s-ar simţi în siguranţă să vorbească, nu s-ar teme să-şi spună părerea: să 
stea toţi la o masă rotundă, discuţiile să se poarte de la egal la egal şi într-un 
limbaj pe înţelesul copiilor, temele de discuţie să fie corelate la nevoile şi interesul 
copiilor, să fie luată în considerare opinia copilului, să nu fie criticaţi pentru ce 
spun, să aibă timp suficient ca să se pregătească de şedinţe. 

4. Copiii care vor participa la şedinţele adulţilor să fie informaţi din timp despre 
data, locul, subiectele discutate, care va fi rolul lor, ce se aşteaptă de la ei şi să 
fie ajutaţi să se pregătească pentru a putea participa. De asemenea, copiii să fie 
întrebaţi din timp ce teme doresc să fie discutate, cu cine. 

5. Atît copii care au participat la şedinţe, cît şi cei care nu au participat să fie 
informaţi prin mai multe căi despre ce s-a petrecut la şedinţă, ce teme s-au 
discutat, ce decizii s-au luat, cum a fost luată în considerare opinia copiilor. 

6. Să fie stabilite nişte criterii transparente pentru ca să fie clar cum sînt aleşi 
participanţii la şedinţe şi pentru ca mai mulţi copii să poată participa la 
asemenea evenimente. 
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7. Să fie pregătiţi adulţii cum să organizeze şedinţe cu copiii, la care ei să poată 
participa: să vorbească într-un limbaj accesibil, să privească copiii de la egal la 
egal, să ia în considerare opinia copilului etc. 

 

8. IMPLICAREA COPIILOR ÎN CALITATE DE MEMBRI SAU VOLUNTARI ÎN 
ACTIVITĂŢILE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

 În localităţile rurale sînt puţine organizaţii neguvernamentale (ONG) şi copiii nu 
cunosc despre existenţa lor. 

 Puţini copii sînt implicaţi ca voluntari în activităţile ONG-urilor, în majoritatea 
cazurilor ei sînt participanţi sau beneficiari la diferite proiecte. 

Recomandări 

1. Să fie informaţi copiii despre ONG-urile şi alte grupuri de iniţiativă din localităţile 
lor, cu ce se ocupă, în ce domeniu activează, ce scopuri şi obiective au. 

2. Să fie create oportunităţi de implicare a copiilor în calitate de voluntari în 
organizaţii neguvernamentale. 

3. Să se pună mai mult accent pe studierea organizaţiilor locale şi activitatea de 
voluntariat a elevilor în cadrul disciplinei educaţie civică. 

 

9. MATERIALE INFORMATIVE DESPRE DREPTUL LA PARTICIPARE, 
ACCESIBILE PENTRU COPIII DE TOATE VÎRSTELE, PĂRINŢI ŞI 
PROFESIONIŞTI  

 Există materiale (cărți, broșuri, pliante) de la organizaţii neguvernamentale 
(CNPAC, CIDDC), dar ele sînt despre drepturile copilului în general, nu despre 
participarea și opinia copilului.  

 De obicei aceste materiale sînt păstrate în clase, la profesori, la directorii 
adjuncţi, în bibliotecă, la psiholog şi cine doreşte poate să apeleze la ele. De 
asemenea, în unele localităţi sînt cărțulii despre opinia copilului la punctul 
medical şi în sala de aşteptare. Dar mulți copii nu sînt interesați de ele sau nu 
știu unde se află, pentru că nu este făcută publicitatea lor.  

 În unele instituții pe panourile informative sînt afişate postere făcute de copii, 

pliante, anunţuri. 

 Părinților li se vorbește despre existenţa materialelor informative la adunări de 
clasă, însă pentru unii părinți este plictisitor și ei nici nu vin. 

 Pentru profesionişti (profesori, medici, poliţişti, asistenţi sociali) nu există 
materiale informative privind dreptul la opinie şi participare. 

Recomandări 

1. Să fie publicate şi distribuite materiale informative privind dreptul copilului la 
opinie şi participare atît pentru copiii de diferite vîrste, cît şi pentru adulţi, diferiţi 
profesionişti, care să conţină recomandări cum să încurajeze copiii să-şi spună 
părerea, cum să ascultate opinia lui. 
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2. Şedinţele pentru părinţi să fie organizate într-un mod interesant, să li se 
vorbească despre dreptul copiilor la opinie şi participare, cum să ia în considerare 
opinia copilului, cum să-l implice la luarea deciziilor în familie. 

 

10. RESURSELE FINANCIARE, MATERIALE ŞI UMANE ALOCATE DE ŞCOALĂ 
ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ PENTRU INIŢIATIVELE COPIILOR  

 De cele mai multe ori elevii nu primesc din partea şcolii resursele financiare de 
care au nevoie pentru activităţile pe care doresc să le organizeze. Totuşi, unele 
instituţii ajută copiii cu materialele de care dispun sau le iau în considerare 
ideile: resurse umane (profesor care îi ajută la organizare), resurse materiale 
(carioci, foi). Sînt şi cazuri cînd şcoala nu ajută elevii cu nimic şi ei aduc 
materialele necesare de acasă. 

 Sînt exemple în care unele activități ale elevilor au fost susținute financiar de 
către primărie sau administraţia şcolii: organizarea balului mascat, campania 
de oferire a cadourilor pentru copiii cu dizabilități. 

Recomandări 

1. Să fie consultaţi elevii cu privire la necesităţile lor şi să se ţină cont de acestea 
atunci cînd se repartizează bugetul instituţiei de învăţămînt.  

2. Instituţiile de învăţămînt să aloce resurse materiale şi financiare pentru 
iniţiativele copiilor în funcţie de necesităţile lor. 
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Anexa 4 

 

INDICATORII DE MONITORIZARE A DREPTULUI LA OPINIE ELABORAŢI DE 
MEMBRII GLDC DIN RAIOANELE LEOVA ŞI ORHEI 

 

Nr. INDICATORI 
SURSE DE COLECTARE 

A DATELOR 

1.  Informaţii calitative despre activitatea Consiliului 
Elevilor (CE) în şcoala/ liceul tău (componenţă, 

funcţii, transparenţă). 

Membrii CE, elevi, director 
adjunct 

2.  Informaţii calitative despre modul de creare şi 
organizare a cercurilor şi activităţilor extraşcolare 
(la iniţiativa cui au fost create, se cere sau nu 
opinia copiilor despre organizarea lor). 

Copiii care frecventează şi 
care nu frecventează 
diferite cercuri, director 
adjunct, conducătorii 
cercurilor 

3.  Numărul profesioniştilor instruiţi în domeniul 
dreptului copiilor la opinie şi participare. 

Primarul/ secretarul 
primăriei/ membrii 
Consiliului Local, director 
adjunct, profesionişti  

4.  Informaţii calitative despre înţelegerea de către 
copii a scopului/ sensului participării în activităţi 
de luare a deciziilor. 

Membrii CE, coordonatorii 
cercurilor 

5.  Informaţii calitative despre felul în care părinţii şi 
profesorii susţin şi apreciază implicarea copiilor 
în diverse iniţiative (Consiliul Elevilor/ proiecte 
comunitare, activităţi de participare, voluntariat 
etc.). 

Copii membri ai diferitor 
iniţiative (CE, proiect, 
GLDC), părinţi, director 
adjunct 

6.  Numărul de şedinţe la Primărie/ Consiliul Local/ 
administraţia şcolară la care au fost invitaţi copiii 
(ce s-a discutat, ce decizii s-au luat) 

Elevi, membrii CE, 
director/ adjunct, primar 
/ secretarul primăriei/ 
membrii, Consiliului Local 

7.  Numărul de copii implicaţi în activităţile 
organizaţiilor neguvernamentale în calitate de 
membri/ voluntari. 

Director/ director adjunct  

8.  Existenţa materialelor informative despre dreptul 
la participare accesibile pentru copiii de toate 
vîrstele; părinţi; profesionişti. 

Elevi, director/ director 
adjunct, profesionişti 

9.  Informaţii calitative despre gradul de pregătire a 
elevilor la ore sau în afara orelor pentru a 
participa în procesele educaţionale sau 
decizionale. 

Elevi, director/ director 
adjunct, părinţi, 
profesionişti  
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10.  Informaţii calitative despre metodele/ tehnicile 
utilizate de profesionişti pentru a ajuta copiii să-
şi exprime liber opinia în activităţile şcolare şi 
extraşcolare. 

Elevi, profesori, 
profesionişti 

11.  Informaţii calitative despre resursele financiare, 
materiale, umane alocate de către şcoală şi 
administraţia publică locală pentru iniţiativele de 
participare a copiilor. 

Membrii CE, elevi, 
director/ director adjunct, 
primar 

12.  Informaţii calitative despre măsura în care opinia 
copilului este luată în considerare atunci cînd se 
iau decizii importante în familie, şcoală, cercul de 
prieteni. 

Copii 
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Anexa 5 

GHID DE INTERVIU PENTRU MONITORIZAREA DREPTULUI COPILULUI LA 
OPINIE ŞI PARTICIPARE 

 

 

Sursa: MEMBRII CONSILIILOR ELEVILOR (CE) 

- 1 interviu individual cu 1 membru al Consiliului Elevilor 

 

Salut! Eu mă numesc ..........., învăţ în ........... şi sînt membru/-ă al Grupului de Lucru 
pentru Drepturile Copilului din şcoala / liceul nostru.  

Cunoscînd faptul că eşti membrul al Consiliului Elevilor, aş vrea să-ţi pun cîteva 
întrebări legate de activitatea ta, ca să aflu mai multe despre respectarea dreptului 
copilului la opinie. Te asigur că interviul va fi anonim, nu voi nota numele sau datele 
tale, adică voi păstra confidenţialitatea informaţiei. Voi înregistra doar răspunsurile 
tale ca să nu uit informaţia. Ai vrea să discutăm? Dacă „nu” – Îţi mulţumim pentru 
timpul acordat şi dacă te răzgîndeşti, mă poţi găsi la ........................ Dacă „da” – Îţi 

mulţumesc şi vreau să ştii că nu sînt răspunsuri bune sau rele, contează părerea ta.  

1. De cînd funcționează CE în şcoala / liceul nostru? 

2. La iniţiativa cui a fost creat? 

3. Din cîți membri este format CE din care faci parte?  

4. Cum sînt aleși membrii consiliului (de către cine, după ce criterii, care este 
procedura)? Iar tu, cum ai fost ales?  

5. Povestește-mi, ce rol îndeplinește CE în cadrul gimnaziului/liceului?  

6. Dar tu ce funcţie/ rol îndeplineşti în cadrul consiliului? 

7. De cît timp activezi în calitate de membru al CE? 

8. Ce schimbări / activităţi a reuşit să facă CE în cadrul şcolii? 

9. Cît de des se întrunesc membrii CE? 

10. Înainte de a propune ceva la şedinţele CE, cereţi opinia elevilor? Cum, prin ce 
metode? 

11. Ai participat vreodată la şedinţele (adunările) profesorilor la care s-au discutat 
problemele elevilor? Dacă „nu” – treci la întrebarea următoare, dacă „da”: 

a. Despre ce s-a discutat în cadrul acestor şedinţe?  

b. Ce decizii au luat profesorii în care s-a ținut cont de opiniile elevilor? 

12. Cunoşti dacă membrii CE sau alţi copii au participat la şedinţele Primăriei la 
care s-au discutat problemele copiilor? Dacă „nu” – treci la întrebarea următoare, 
dacă „da”: 

a. Cîţi copii au fost invitaţi la ședințele primăriei și cine sînt ei? 



 76 

b. Cîte astfel de şedinţe au avut loc? 

c. Copiii participanţi la şedinţe au avut posibilitatea să-şi spună opinia 
privind anumite probleme? 

d. Ce teme au fost discutate?  

e. Copiii participanţi la şedinţe au fost informaţi despre deciziile luate şi 
despre cum s-a ţinut cont de opinia lor? 

13. Ce schimbări ați dori să faceți în următorul semestru în școala?  

14. Cum planificaţi să le faceţi? 

15. Ce ai vrea să schimbi în activitatea consiliului? 

16. De ce ai avea nevoie tu şi colegii tăi din consiliu pentru a vă putea exprima liber 
opinia şi pentru a încuraja alţi elevi să şi-o exprime? 

17. Ce resurse materiale/ financiare acordă şcoala pentru a susţine iniţiativele CE? 

18. Cum crezi, care sînt principalele obstacole în respectarea dreptului la opinie a 
copiilor? 

19. Ce ar trebui să se facă pentru ca adulții să asculte și respecte opinia copiilor? 

20. Ești mulțumit de faptul că faci parte din CE? 

21. Cum implicarea ta în consiliu influenţează asupra timpului tău liber? 

22. Ce părere au părinţii tăi despre implicarea ta în CE? 

23. Cum te susțin părinții în activitatea ta ca membru al consiliului? 

 

Am discutat aproape toate întrebările pe care mi le-am propus şi îţi mulţumesc pentru 
că mi-ai împărtăşit din experienţa ta. Mai este vreun aspect sau vreun detaliu pe 
care ai vrea să mi-l spui? Dacă îţi mai aminteşti ceva, mă găseşti la............. ............. 
Îţi mulţumesc! 
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Sursa: ELEVII 

- 2 interviuri individuale cu colegi de clasă, elevi din alte clase (o fată şi un băiat) 

 

Salut! Eu mă numesc ..........., învăţ în ........... şi sînt membru/-ă al Grupului de Lucru 
pentru Drepturile Copilului din şcoala / liceul nostru.  

Aş vrea să-ţi pun cîteva întrebări legate de activitatea ta, ca să aflu mai multe despre 
respectarea dreptului copilului la opinie. Te asigur că interviul va fi anonim, nu voi 
nota numele sau datele tale, adică voi păstra confidenţialitatea informaţiei. Voi 
înregistra doar răspunsurile tale ca să nu uit informaţia. Ai vrea să discutăm? Dacă 
„nu” – Îţi mulţumim pentru timpul acordat şi dacă te răzgîndeşti, mă poţi găsi 
la ........................ Dacă „da” – Îţi mulţumesc şi vreau să ştii că nu sînt răspunsuri 
bune sau rele, contează părerea ta.  

1. Ştiai că în şcoala/liceul nostru există un Consiliu al Elevilor? Dacă „nu” – treci 
la întrebarea următoare, dacă „da”: 

a. Cum crezi, care este rolul CE în şcoala/liceul nostru?  

b. Ce ştii despre activitatea CE?  

c. Ce a realizat CE pentru şcoala/ liceul nostru pînă acum?  

d. Cum sînt aleşi membrii consiliului (de către cine, care este procedura)? 

e. Atunci cînd doresc să facă ceva, membrii consiliului cer părerea altor 
elevi? Cum, prin ce metode? 

f. Tu sau colegii/ prietenii tăi aţi fost vreodată întrebaţi despre ce aţi dori 
să facă CE? 

2. Tu sau alţi elevi aţi participat vreodată la şedinţele (adunările) profesorilor la 
care s-au discutat problemele elevilor? Dacă „nu” – treci la întrebarea următoare, 
dacă „da”: 

a. Despre ce s-a discutat în cadrul acestor şedinţe?  

b. Ce decizii au luat profesorii în care s-a ţinut cont de opiniile elevilor? 

3. Tu sau alţi elevi aţi participat la şedinţele Primăriei la care s-au discutat 
problemele copiilor? Dacă „nu” – treci la întrebarea următoare, dacă „da”: 

a. Cîţi copii au fost invitaţi la şedinţele primăriei şi cine sînt ei? 

b. Cîte astfel de şedinţe au avut loc? 

c. Copiii participanţi la şedinţe au avut posibilitatea să-şi spună opinia 
privind anumite probleme? 

d. Ce teme au fost discutate?  

e. Copiii participanţi la şedinţe au fost informaţi despre deciziile luate şi 
despre cum s-a ţinut cont de opinia lor? 

4. Ai fost vreodată întrebat/-ă ce cercuri, secţii doreşti să se deschidă în şcoală? 
Dacă „nu” – treci la întrebarea următoare, dacă „da”: 
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a. Despre ce anume ai fost întrebat/-ă: unde să fie organizate activităţile şi 
cum să fie aranjată sala / care să fie orarul / cine să facă activităţile? 

5. În timpul lecţiilor se vorbeşte despre cum tu şi colegii tăi vă puteţi exprima 
opinia? Dacă „nu” – treci la întrebarea următoare, dacă „da”: 

a. La care lecţii? 

b. Ce metode folosesc profesorii la aceste lecţii, care te ajută să-ţi exprimi 
opinia? 

6. Atunci cînd tu şi colegii tăi aveţi careva iniţiative (vreţi să faceţi ceva, să 
organizaţi ceva) cine vă susţine şi cum? Cu ce vă susţine şcoala sau primăria? 
(bani, materiale, altceva) 

7. Atunci cînd în familie se ia o decizie care te priveşte şi pe tine, părinţii te 
întreabă ce părere ai? Poţi să ne povesteşti o situaţie în care familia ta ţi-a luat 
în considerare părerea? 

8. Cum te susţin părinţii tăi atunci cînd vrei să participaţi în diferite activităţi? Ce 
îţi spun?  

9. De ce ai avea nevoie tu şi alţi copii de vîrsta ta pentru a vă putea exprima liber 
opinia în familie şi la şcoală? 

10. Ce ar trebui să se facă pentru ca adulții să asculte și să ia în consideraţie opinia 

copiilor? 

 

Am discutat aproape toate întrebările pe care mi le-am propus şi îţi mulţumesc pentru 
că mi-ai împărtăşit din experienţa ta. Mai este vreun aspect sau vreun detaliu pe 
care ai vrea să mi-l spui? Dacă îţi mai aminteşti ceva, mă găseşti la............. ............. 
Îţi mulţumesc! 
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Sursa: COPII IMPLICAŢI ÎN DIFERITE CERCURI / SECŢII / INIŢIATIVE 

- 1 interviu individual cu un copil care frecventează un cerc/ o secţie/ proiect 

 

Salut! Eu mă numesc ..........., învăţ în ........... şi sînt membru/-ă al Grupului de Lucru 
pentru Drepturile Copilului din şcoala / liceul nostru.  

Cunoscînd faptul că frecventezi cercul/ secţia ............., aş vrea să-ţi pun cîteva 
întrebări legate de activitatea ta, ca să aflu mai multe despre respectarea dreptului 
copilului la opinie. Te asigur că interviul va fi anonim, nu voi nota numele sau datele 
tale, adică voi păstra confidenţialitatea informaţiei. Voi înregistra doar răspunsurile 
tale ca să nu uit informaţia. Ai vrea să discutăm? Dacă „nu” – Îţi mulţumim pentru 
timpul acordat şi dacă te răzgîndeşti, mă poţi găsi la ........................ Dacă „da” – Îţi 
mulţumesc şi vreau să ştii că nu sînt răspunsuri bune sau rele, contează părerea ta.  

1. Cum se numeşte cercul/ secţia/ clubul în care implicat/-ă? 

2. La iniţiativa cui şi cum a fost creat/-ă?  

3. Cum ai aflat despre acest cerc/ secţie/ club? (Cine te-a invitat?)  

4. Îţi place să frecventezi aceste activităţi sau ai prefera altele? În care? 

5. Cum implicarea ta în aceste activităţi influenţează asupra timpului tău liber? 

6. Ce părere au părinţii tăi despre implicarea ta în aceste cercuri/ secţii/ 
activităţi/ cluburi? 

7. Cum te susţin părinţii să te implici în activităţi extraşcolare, proiecte 
comunitare sau voluntariat? 

8. Tu şi alţi copii care frecventează aceste activităţi, simţi că adulţii îţi ascultă 
părerea şi o iau în considerare atunci cînd iau decizii privitor la activitatea 
cercului/ secţiei/ clubului? Ai fost vreodată întrebat/-ă ce dorinţe, necesităţi, 
interese, propuneri ai atunci cînd conducătorii cercurilor planifică activităţile? 
Dacă „nu” – treci la întrebarea următoare, dacă „da”: 

a. Ai simţit că opiniile voastre au fost luată în considerare? 

b. Ce s-a schimbat? 

9. De ce ai avea nevoie tu şi alţi copii care frecventează aceste activităţi pentru a 

vă putea exprima liber opinia? 

10. Cunoşti cine finanţează activitatea cercului/ secţiei/ clubului şi cum este 
folosit bugetul?  

 

Am discutat aproape toate întrebările pe care mi le-am propus şi îţi mulţumesc pentru 
că mi-ai împărtăşit din experienţa ta. Mai este vreun aspect sau vreun detaliu pe 
care ai vrea să mi-l spui? Dacă îţi mai aminteşti ceva, mă găseşti la............. ............. 
Îţi mulţumesc! 
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Sursa: PĂRINŢI 

- 1 interviu individual cu 1 părinte al cărui copil este membru al Consiliului 
Elevilor/ activează într-un proiect/ grup de iniţiativă/ GLDC 

 

Bună ziua! Eu mă numesc ..........., învăţ în ........... şi sînt membru/-ă al Grupului de 
Lucru pentru Drepturile Copilului din şcoala / liceul nostru.  

Vă mulţumim pentru că aţi acceptat să vă întîlniţi cu noi şi aţi găsit timp pentru 
aceasta. Ne aşteptăm ca discuţia noastră să nu vă răpească prea mult timp. Am dori 
să vă dăm cîteva întrebări legate de activitatea copilului dumneavoastră, pentru a 
afla mai multe despre respectarea dreptului copilului la opinie. Interviul va fi anonim, 
nu voi nota numele sau datele dvs., adică voi păstra confidenţialitatea informaţiei. 
Voi înregistra doar răspunsurile dvs. ca să nu uit informaţia.  

 

1. Ce părere aveţi despre activitatea copilului dvs. în Consiliul Elevilor/ grup de 
iniţiativă/ GLDC? 

2. Ce vă povesteşte el despre activitatea lui? 

3. Cum a fost luată decizia ca copilul dvs. să participe la aceste activităţi? 

4. Sînteţi mulţumit/-ă de activitatea copilului dvs. acolo sau aţi prefera altceva? 

5. Aţi avut ocazia să participaţi la vreo activitate sau să vedeţi/ citiţi materiale 
informative unde s-a vorbit despre drepturile copilului, în special dreptul de a-
şi exprima opinia? Dacă „nu”, treci la întrebarea următoare, dacă „da”: 

a. Cum v-au ajutat aceste activităţi/ materiale să vă îmbunătăţiţi relaţia 
cu copilul? 

6. De ce aţi avea nevoie pentru a vă susţine mai mult copilul să-şi exprime opinia 
în familie, în şcoală, comunitate?  
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Sursa: PROFESIONIŞTII 

- 1 sau 2 interviuri cu asistentul social, psihologul, asistent medical/ medic sau 
poliţist (la alegerea voastră). La acest interviu puteţi merge cu tot grupul, dar 
înainte de aceasta trebuie să împărţiţi întrebările între voi: fiecare, pe rînd va pune 

cîte 2-3 întrebări sau cîte îi revin, în timp ce ceilalţi pot asculta şi lua notiţe. 

 

Bună ziua. Mă numesc .................., învăţ în clasa ...... şi sînt membru al Grupului de 
Lucru pentru Drepturile Copilului din şcoala/liceul nostru. Aceştia sînt colegii mei şi îi 
las pe ei să se prezinte....... 

Vă mulţumim pentru că aţi acceptat să vă întîlniţi cu noi şi aţi găsit timp pentru 
aceasta. Ne aşteptăm ca discuţia noastră să nu vă răpească prea mult timp. Am dori 
să vă dăm cîteva întrebări legate de activitatea dumneavoastră, pentru a afla mai 

multe despre respectarea dreptului copilului la opinie.  

1. În calitate de asistent social/ psiholog/ medic/ poliţist, aţi participat la careva 
cursuri de instruire/ seminare în domeniul drepturilor copilului/ dreptului 
copiilor la opinie? Dacă „nu”, treci la întrebarea următoare, dacă „da”: 

a. De către cine au fost organizate? 

b. Pentru care profesionişti au fost organizate aceste instruiri? Cine a 
mai participat? 

c. În ce subiecte au fost instruiţi?  

d. Cum aplică ei această informaţie?  

2. În calitate de asistent social/ psiholog/ medic/ poliţist, cum anume încurajaţi 
copiii şi-şi exprime opinia atunci cînd luaţi decizii privitor la viaţa lor? 

3. Desfăşuraţi careva activităţi/ materiale pentru a informa copiii despre dreptul 
lor la opinie şi posibilităţile de a se implica în luarea deciziilor care îi afectează? 
Dacă „nu”, treci la întrebarea următoare, dacă „da”: 

a. Cum vă asiguraţi că toţi copiii au acces la aceste informaţii? Prin ce 
mijloace sînt informaţi copiii? 

4. Aveţi careva materiale informative cu privire la drepturile copiilor? În special la 
dreptul copiilor la exprimarea opiniei? Dacă „nu”, treci la întrebarea următoare, 
dacă „da”: 

a. Ce anume aveţi? 

b. Cine vi le-a oferit? 

c. Cum vă ajută în activitatea dvs.? 

5. Ce ar trebui să se facă pentru ca adulții să asculte și ia în consideraţie opinia 
copiilor? 

Am discutat aproape toate întrebările pe care ni le-am propus şi vă mulţumim pentru 
timpul şi atenţia acordate. Mai este vreun aspect sau vreun detaliu pe care aţi dori 
să ni-l comunicaţi? Dacă vă mai amintiţi ceva, ne puteţi contacta la ............. .............  
Vă mulţumim! 
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Sursa: REPREZENTANŢII AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE  

- 1 interviu cu primarul, secretarul primăriei sau cu un membru al consiliului local (la 

alegerea voastră). La acest interviu puteţi merge cu tot grupul, dar înainte de aceasta 
trebuie să împărţiţi întrebările între voi: fiecare, pe rînd va pune cîte 2-3 întrebări sau cîte îi 

revin, în timp ce ceilalţi pot asculta şi lua notiţe. 

Bună ziua. Eu mă numesc .........., învăţ în ...... şi sînt membru al Grupului de Lucru pentru 
Drepturile Copilului din .......... Aceştia sînt colegii mei şi îi las pe ei să se prezinte .................. 

Ştim că sînteţi o persoană foarte ocupată şi în primul rînd dorim să vă mulţumim pentru că aţi 
acceptat să vă întîlniţi cu noi şi aţi găsit timp pentru aceasta. Ne aşteptăm ca discuţia noastră 
să nu vă răpească mai mult de 30 min. Am dori să vă dăm cîteva întrebări legate de 
activitatea dumneavoastră, pentru a afla mai multe despre respectarea dreptului copilului la 
opinie. 

1. Cunoaşteţi dacă în localitatea noastră s-au desfăşurat cursuri de instruire/ 
seminare pentru profesionişti în domeniul dreptului copiilor la opinie 
(ascultarea şi susţinerea copiilor în exprimarea opiniei, încurajarea lor să 
participe în diverse activităţi şi proiecte? Dacă „nu” – treci la întrebarea 
următoare, dacă „da”: 

a. Cine a organizat aceste evenimente? 
b. Pentru care profesionişti au fost organizate aceste instruiri? Cine a 

participat? 
c. Cîți profesori, medici, asistenţii sociali, poliţişti, reprezentanţi ai 

autorităţilor locale au fost pregătiţi? 
d. În ce subiecte au fost instruiţi?  
e. Cum aplică ei această informaţie?  

2. În cadrul primăriei / consiliului local se organizează şedinţe la care sînt invitaţi 
şi copii? Dacă „nu” – treci la întrebarea următoare, dacă „da”: 

a. Cîte şedinţe cu participarea copiilor au fost organizate de primărie / 
consiliul local în ultimul an? 

b. Cîţi copii au fost invitaţi şi cine sînt aceşti copii? 
c. Cu ce scop au fost invitaţi la aceste şedinţe? 
d. Ce subiecte au fost discutate la aceste şedinţe?  
e. Ce decizii au fost luate după şedinţe? 
f. Cum s-a ţinut cont de opinia copiilor cînd s-au luat aceste decizii? 
g. Cum au fost informaţi copiii despre faptul cum s-a ţinut cont de opinia 

lor şi despre deciziile luate la şedinţele la care au participat ei? 

3. Există un buget special destinat pentru iniţiativele de participare ale copiilor? 

4. Ce resurse financiare, materiale sau umane alocă / ar putea aloca 
administraţia locală pentru iniţiativele copiilor? 

5. Cunoaşteţi despre existenţa CE şi GLDC în localitatea noastră? Dacă „nu”– 
povesteşte pe scurt ce sînt acestea şi care este misiunea lor. 

6. Credeţi că aceste grupuri de copii ar putea participa la anumite şedinţe ale 
primăriei? La care subiecte ? 

7. Ce ar trebui să se facă pentru a implica copiii în mod regulat la şedinţele 
primăriei/ consiliului local? 

Am discutat aproape toate întrebările pe care ni le-am propus şi vă mulţumim pentru timpul şi 
atenţia acordate. Mai este vreun aspect sau vreun detaliu pe care aţi dori să ni-l comunicaţi? 

Dacă vă mai amintiţi ceva, ne puteţi contacta la ............. .............  Vă mulţumim! 
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Sursa: ADMINISTRAŢIA ŞCOLII  

- 1 interviu cu directorul sau directorul adjunct pentru educaţie (la alegerea 
voastră). La acest interviu puteţi merge cu tot grupul, dar înainte de aceasta 
trebuie să împărţiţi întrebările între voi: fiecare, pe rînd va pune cîte 2-3 întrebări 

sau cîte îi revin, în timp ce ceilalţi pot asculta şi lua notiţe. 

 

Bună ziua. Mă numesc .................., învăţ în clasa ...... şi sînt membru al Grupului de 
Lucru pentru Drepturile Copilului din şcoala/liceul nostru. Aceştia sînt colegii mei şi îi 
las pe ei să se prezinte...... 

Ştim că sînteţi o persoană foarte ocupată şi în primul rînd dorim să vă mulţumim 
pentru că aţi acceptat să vă întîlniţi cu noi şi aţi găsit timp pentru aceasta. Ne 
aşteptăm ca discuţia noastră să nu vă răpească mai mult de 30 min. Am dori să vă 
dăm cîteva întrebări legate de activitatea dumneavoastră, pentru a afla mai multe 
despre respectarea dreptului copilului la opinie.  

1. Cunoaşteţi dacă în biblioteca şcolii există careva materiale informative privind 
dreptul copilului la opinie disponibile pentru profesorii din şcoala/liceul nostru? 
Dacă „nu” – treci la întrebarea următoare, dacă „da”: 

a. Ce fel de materiale sînt acestea: pliante, cărţi, broşuri? Am putea să le 
vedem? 

b. De unde au fost primite? / De cine au fost elaborate? 

c. Ce conţin aceste materiale? 

d. Pentru cine sînt aceste materiale (copii, părinţi, profesori, alţii)? 

e. După părerea dvs., conţinutul acestor materiale este pe înţelesul tuturor 
copiilor / profesioniştilor? 

f. Profesorii şi copii ştiu despre existenţa lor?  

g. Cum asiguraţi accesul profesorilor (şi al copiilor?) la ele?  

h. Cît de des sînt ele solicitate şi cine le cere mai des? 

2. Sînteţi la curent dacă s-au desfăşurat instruiri/ seminare pentru profesori în 
domeniul dreptului copiilor la opinie şi al susţinerii lor în exprimarea liberă a 
opiniei? Dacă „nu” – treci la întrebarea următoare, dacă „da”: 

a. Cîţi profesori din şcoala noastră au beneficiat de aceste instruiri?  

b. Cine le-a organizat?  

3. În şcoala/ liceul nostru se organizează şedinţe ale profesorilor la care sînt 
invitaţi şi elevii? Dacă „nu” – treci la întrebarea următoare, dacă „da”: 

a. Cîte şedinţe cu participarea elevilor au fost organizate în ultimul an? 

b. Cîţi elevi au fost invitaţi şi cine sînt ei? 

c. Cu ce scop au fost ei invitaţi la aceste şedinţe? 

d. Ce subiecte au fost discutate la aceste şedinţe?  

e. Ce decizii au fost luate după şedinţe? 
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f. Cum s-a ţinut cont de opinia elevilor cînd s-au luat aceste decizii? 
g. Cum au fost informaţi elevii despre faptul cum s-a ţinut cont de opinia 

lor şi despre deciziile luate la şedinţele la care au participat ei? 

4. La care şedinţe ale profesorilor ar putea participa şi reprezentanţii elevilor? 

5. Ce ar trebui să se facă pentru a implica copiii în mod regulat la şedinţele?  

6. Există un curs şcolar la care copii sînt instruiţi pentru a-şi exprima opinia?  

7. Ce metode sînt folosite pentru a încuraja elevii să-şi expună opinia privind 
activităţile şcolare şi extraşcolare? 

8. În cadrul şcolii / gimnaziului nostru există un Consiliu al Elevilor (CE)? Dacă 
„nu” – treci la întrebarea următoare, dacă „da”: 

a. La iniţiativa cui a fost creat? 
b. Cum au fost aleşi membrii lui (de către cine, care este procedura)?  
c. Care sînt criteriile după care sînt aleşi membrii CE? 
d. Ce funcţii îndeplineşte acest consiliu în cadrul gimnaziului/liceului?  
e. Cît de des se întrunesc membrii CE? 
f. Ce schimbări / activităţi a reuşit să facă CE în cadrul şcolii? 
g. Cum administraţia şcolii susţine activitatea CE (ce resurse materiale, 

financiare, umane acordă)? 
h. Ce face administraţia şcolii pentru a informa şi ceilalţi elevi despre 

activitatea CE? 

9. Cum sînt informaţi copiii despre posibilităţile şi condiţiile de participare la 
diferite activităţi?  

10. Ce cercuri/ secţii extraşcolare activează în şcoala/ liceul nostru? 

11. Cîţi din numărul total de elevi din şcoala/ liceul nostru frecventează diferite 
cercuri?  

12. La iniţiativa cui au fost create aceste cercuri/ secţii? 

13. Cunoaşteţi cercuri care au fost create la iniţiativa copiilor? Puteţi numi cîteva 
exemple? 

14. Atunci cînd se planifică activitatea cercurilor, sînt consultaţi copiii? Dacă „nu”, 
treci la întrebarea următoare, dacă „da”: 

a. Cum conducătorii cercurilor află care sînt dorinţele, necesităţile, 
interesele, propunerile copiilor? 

b. Cum se pun în practică doleanţele copiilor? Puteţi numi cîteva exemple? 

15. Ce metode folosesc conducătorii de cercuri pentru a încuraja copiii care 
frecventează cercurile să-şi expună liber opinia privind activitatea, programul 
cercului? 

 

Am discutat aproape toate întrebările pe care ni le-am propus şi vă mulţumim pentru 
timpul şi atenţia acordate. Mai este vreun aspect sau vreun detaliu pe care aţi dori 
să ni-l comunicaţi? Dacă vă mai amintiţi ceva, ne puteţi contacta la ............. .............  

Vă mulţumim! 
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Guvernul Republicii Moldova a demarat procesul de elaborare a noii Strategii Naţionale 
de Protecţie a Copilului şi Familiei la 17 aprilie 2012. Pentru asigurarea unui proces 
participativ, au fost consultate diferite grupuri de populaţie, printre care şi copiii, 
reprezentanţii cărora au format un Grup de Reflecţie.  

În perioada iulie-noiembrie 2012, membrii Grupului de Reflecţie au consultat semenii 
în legătură cu cele mai stringente probleme ale lor şi măsurile pe care cred ei că ar 
trebui să le întreprindă autorităţile pentru a asigura bunăstarea, protecţia şi 
dezvoltarea copiilor. Pentru a afla opinia semenilor, membrii Grupului de Reflecţie au 
folosit aceste întrebări: 

1. Care sînt principalele probleme care fac copiii din satul/ oraşul tău să se 
simtă neprotejaţi, fără susţinere, în pericol, trişti, să se teamă pentru viaţa 
lor? 

2. Atunci cînd copiii se simt aşa, ce fac? Cu cine discută aceste probleme? 
Unde, cui se adresează pentru ajutor? Cine îi ajută? 

3. Ce ar trebui să facă Primăria în satul / oraşul tău şi Guvernul în ţară 
pentru ca tu şi alţi copii să vă simţiţi în siguranţă, protejaţi de orice pericol? 

În cadrul a două ateliere, participanţii au sintetizat informaţia colectată de la 
semeni şi au identificat 5 domenii prioritare pentru copii, aducînd argumente în 
favoarea luării în considerare a fiecăruia: 

 Consolidarea unui mediu protector al copilului în ambianţa familială; 

 Prevenirea abuzului faţă de copii şi protecţia copiilor victime ale abuzului şi 
neglijării; 

 Prevenirea riscurilor sociale şi protecţia copiilor rămaşi singuri acasă; 

 Incluziunea socială şi educaţională a tuturor copiilor, inclusiv a celor cu 
nevoi speciale şi a minorităţilor etnice; 

 Combaterea exploatării prin muncă. 

 

Priorităţile copiilor descrise în continuare nu sînt aranjate într-o ordine anumită, 

fiecare dintre ele fiind importantă în egală măsură pentru bunăstarea şi 
dezvoltarea copiilor. 
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Primăria şi guvernul ar trebui să acorde mai multă atenţie copiilor nevoiaşi, fiindcă 
fiecare din noi merită să aibă o copilărie fericită. Din nefericire, în Republica Moldova 

soarta copiilor e dată uitării şi nimeni nu depune efort pentru a ne schimba soarta în mai 
bine. Să nu uităm că viitorul ţării noastre depinde de generaţiile care vor veni. 

 

Copiii nu discută problemele lor cu nimeni, deoarece nimeni nu vrea să-i asculte, mai ales 
adulţii, care cred că problemele copiilor sînt nesemnificative. Anume această nepăsare 

aduce la cazuri tragice, cînd copiii nu mai suportă presiunea şi cedează. 

 

 Din rapoartele membrilor Grupului de Reflecţie 
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CONSOLIDAREA UNUI MEDIU PROTECTOR AL 

COPILULUI ÎN AMBIANŢA FAMILIALĂ 

 

 

Părinţii sînt persoane de încredere la care copiii pot să se adreseze, dar de multe ori 
ei nu-i cred pe copii sau nu-i ascultă. 

Unii copii sînt agresaţi de părinţii lor. Părinţii în unele familii sînt mereu în stare de 
ebrietate şi neglijează copiii. 

Copiii sînt bătuţi de propriii părinţi. În rezultat, se închid în sine, devin şi ei violenţi, 
nu mai pot vorbi cu părinţii, iar cînd au probleme, le este frică să nu-i bată din nou. 

Cea mai des întilnită problemă este violenţa în familie şi lipsa părinţilor, care sînt 
plecaţi peste hotare („Copiii rămîn singuri sau în grija bunicilor, a rudelor şi nu mai 
sînt la fel de protejaţi ca într-o familie completă”). În cazul unor asemenea probleme 
copiii se închid în sine, devin depresivi, pot deveni chiar agresivi sau îşi aleg prieteni 
nepotriviţi, se lasă conduşi de vicii ca drogurile, alcoolul, fumatul („Majoritatea 
copiilor care se află în aceste situaţii nu fac nimic, fiind deprimaţi şi confuzi, pentru 
că sînt neajutoraţi şi singuri”, „Cel mai des ei plîng, suferă în tăcere, distrugîndu-se 
astfel psihic şi emoţional”). 

Uneori am probleme cu părinţii şi aş vrea să comunic cu cineva, dar nu pot discuta 
cu psihologul pentru că nu îl găsesc în şcoală la pauze şi după ore. 

 

Din rapoartele membrilor Grupului de Reflecţie 

 

 

 

 Susținerea de către stat a familiei în domeniul dezvoltării şi educației copiilor, 
pentru ca aceştia să rămînă în familie, deoarece separarea copiilor de părinți 
acționează asupra psihicului copilului și dezvoltării acestuia. 

 În multe cazuri părinții nu acordă destul timp pentru a-l petrece cu copilul lor, 

pentru a se interesa de succesele, problemele, pasiunile, durerile sufletești ale 
acestuia. Ca urmare, copilul devine izolat sau își caută refugiu în alte direcții. 

 Este nevoie ca părinţii să dispună de suport psihologic, să fie pregătiţi, pentru 
ca să cunoască metodele corecte de educare a copiilor la diferite etape ale vîrstei, 
cum să comunice cu ei cînd aceştia se confruntă cu o problemă. 

 În familiile în care părinţii consumă alcool, droguri, copii nu primesc o educaţie 
normală, sînt abuzaţi şi neglijaţi, deoarece nu există centre de reabilitare pentru 
aceşti părinţi.  

 Autoritățile nu lucrează cu părinții indiferenți și iresponsabili, dar îi lipsesc pe 
aceștia de copii. 
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 Bugetul venit din partea statului nu este întotdeauna distribuit corect familiilor 
social-vulnerabile (conform numărului și situației copiilor). Prin urmare, copiii 
din aceste familii, neavînd un trai decent (haine, adăpost, hrană), nimeresc în 
serviciile de asistenţă parentală profesionistă (APP) sau în gimnazii-internat. 

 Numărul asistenților sociali este mic, iar numărul beneficiarilor este mare. Ei au 
nevoie de ajutor din partea voluntarilor și e nevoie de specialiști instruiți care să 
ajute la monitorizarea situației. Asistenții sociali nu reușesc să ducă evidența 
tuturor beneficiarilor deoarece sunt câte unul singur. Prin urmare, copiii care au 
nevoie de ajutor (rămaşi singuri acasă sau într-o familie cu probleme) nu sînt 
vizitaţi şi ajutaţi de către asistentul social cu regularitate.  

 Copiii care urmează să fie plasați în APP nu sînt consultați despre familie, nu li 

s-au organizat întîlniri, discuții cu familia, astfel copiilor nu li se permite să-și 
exprime opinia dacă doresc sau nu să meargă în această familie. În rezultat, 
relația dintre copil și familia APP este una conflictuală și copiii sînt supuși 
muncilor, li se interzice să țină legături cu familia biologică. 

 Copiii trebuie să aleagă în ce familie APP să meargă şi să li se explice din timp 
motivele de ce merg în plasament. De verificat dacă sînt rude care totuși ar 
putea să ia copiii pe o perioadă, fără a apela la alte forme de plasament. 

 Serviciul APP a progresat, dar este nevoie ca părinții biologici să primească o 
instruire, ajutor material, la fel ca APP, astfel încît copiii să dorească să revină în 

mediul biologic și să dispună de condiții necesare în localitate. 

 Nu se lucrează suficient cu familia biologică, copiii nu au încredere în faptul că 
părinţii biologici şi-au schimbat comportamentul. 

 Rudele copiilor plasaţi nu se interesează de soarta lor.  

 Să se afle cauza care a dus la faptul că copiii au fost luaţi din familia biologică. 
Să se încerce diferite metode de depăşire a crizei părinților, înainte de a lua 
copilul din familie, lucru ce face ca situaţia părinţilor să devină şi mai gravă. 

 Unele persoane care doresc să ia sub protecția lor copii (de ex. APP) se confruntă 
cu problema salariilor. Salariile sînt mici pentru APP şi aceștia nu sînt motivaţi 
să activeze. 

 Există persoane care, luînd sub protecţia lor copii (APP, casă de tip familie), îi 
supun la munci grele (lucru în cîmp), nu le oferă atenție, educație, trai decent. 

Banii alocaţi pentru creşterea şi dezvoltarea copiilor sînt folosiţi în scopurile 
personale ale părinţilor, iar asistenţii sociali nu monitorizează cum sînt cheltuiţi 
banii.  

 Nu are loc o monitorizare calitativă a copiilor plasaţi, deseori este una 
superficială: pe hîrtie este bine, dar în practică nu este aşa. 

 Copiii să fie reîntorși în familia biologică cînd mediul familial va fi pregătit, iar în 

perioada în care sînt plasaţi să fie informați despre progresele părinţilor. 

 Să fie făcut tot posibilul ca familia de plasament să fie aproape sub aspect 
geografic de familia biologică, nu în alt raion. Dacă plasamentul este de scurtă 
durată, copilul să frecventeze în continuare şcoala sa, să nu fie nevoit să 
schimbe mai multe instituţii după ce va trece prin mai multe plasamente. 
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 Să se simplifice procedura de adopţie a copiilor plasaţi în internate, deoarece la 
moment este costisitor şi complicat. Mulți copii pot fi adoptați și sînt familii care 

vor să adopte, dar din cauza că sistemul de adopție este complicat, unele familii 
renunță, astfel copiii rămîn în internate. 

 Copiii propun ca părinţii biologicii, asistenţii parentali profesionişti şi copiii să 
fie pregătiţi psihologic de către un psiholog, să fie informaţi părinţii despre 
cauzele plasamentului, copilului să i se ofere informaţia privind durata 
plasamentului. 

 Nu există un sistem unic și concret care să ducă evidența datelor despre copiii 

care au nevoie de adopție. 

 După ce copiii au ajuns la vîrsta să părăsească internatul, să li se ofere resurse 
financiare pentru a-i susţine să-şi continue studiile. 

 Nimeni nu se interesează de soarta copiilor absolvenţi ai gimnaziilor-internat. 
Aceşti copii nu au deprinderi de viaţă şi greu devin de sine stătători. Ar fi bine ca 
aceşti copii în cadrul gimnaziilor să obţină deja o profesie, să obţină un certificat 
în baza căruia să poată să se angajeze dacă nu doresc sau nu au posibilitatea de 
a continua studiile. Gimnaziile internat să încheie contracte cu diferiţi agenţi 
economici, ca după absolvire copiii să se poată angaja şi să aibă posibilitatea de 
a achita căminul/gazda. Monitorizarea copiilor absolvenţi ai gimnaziilor internat 
să fie de o perioadă mai lungă. 

 Copiii absolvenţi ai gimnaziilor-internat au nevoie de suport financiar, loc de trai, 
un asistent care să-i susţină, cu care să discute probleme, deprinderi de a se 
descurca în viaţă – să facă curat, mîncare, să fie independent, cursuri de 
bucătar, frizer etc. cu diplomă, susţinere în angajare, altfel devin uşor victime 
ale violenţei, traficului etc. 

 

 

 

În cadrul primăriei ar trebui să activeze nişte persoane care să monitorizeze situaţia 
copiilor şi să o raporteze. Altă soluţie ar fi funcţionarea mai multor cercuri (desen, 
muzică, dans), unde aceşti copii să vină în timpul liber. 

 

Din rapoartele membrilor Grupului de Reflecţie 
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PREVENIREA ABUZULUI FAŢĂ DE COPII ŞI PROTECŢIA 

COPIILOR VICTIME ALE ABUZULUI ŞI NEGLIJĂRII 

 

 

Observăm probleme destul de serioase în asigurarea dreptului copilului la protecţie. 
Cel mai rău este faptul că în cazurile în care copiii sînt predispuşi pericolului nu 
apelează la ajutor, ci, contrar, ei se închid în sine, se izolează de ceilalţi sau devin 
violenţi, au prieteni care le influenţează negativ viaţa. 

Una dintre probleme este că mulţi copii sub 18 ani consumă alcool şi, fiind fără 
supraveghere, abuzează alţi copii mai mici sau mai timizi. 

Copiii au enumerat doi profesori în care au încredere şi prietenii. Despre asistentul 
social unii nu ştiu, alţii au spus că nu pot întreţine o comunicare cu el pentru că 
vorbeşte mai mult în limba rusă. La poliţie nu merg pentru că inspectorul pentru 
minori a fost profesor şi îşi permitea să înjosească elevii, alţii spun că se tem să nu-i 
alunge de acolo sau să ţipe la ei. La centrul comunitar nu îşi spun toate problemele 
pentru că acolo nu-i întreabă nimeni şi le este teamă de directoare. 

Din rapoartele membrilor Grupului de Reflecţie 

 

 

 Violența este foarte frecventă în locurile publice. Cele mai des întîlnite forme de 

violență sînt: verbală (la școala și acasă), sexuală (cînd concubinii unuia din 
părinți aplică violenţa față de copii), fizică (la școală și acasă). 

 Copiii supuși violenței, bătuți în familie, neglijați nu sînt susținuți cînd se 

adresează la sectoarele de poliție, la psiholog. Situația lor nu este luată în serios 
și uneori problema în relaţia cu familia lor se agravează. Chiar dacă sînt centre 
de informare, servicii sociale, copiii nu se adresează acolo deoarece acestea 
interacţionează cu sectoare de poliţie, în care copiii nu au încredere. 

 Copiii nu sînt instruiţi să se adreseze la specialişti în caz de violenţă, dar nici nu 
sînt adulţi pregătiţi să-i asculte, servicii la care să se adreseze. Există echipele 
multidisciplinare, dar copiii nu ştiu despre ele.  

 Nu există un telefon al copilului în toate localităţile. 

 Nu există o lege aspră care ar pedepsi abuzatorii, de aceea ne întîlnim cu situaţii 
de violenţă peste tot. Abuzatorii nu sînt pedepsiţi strict după gradul de abuz, 
pedepsele lor nu corespund faptei. Profesorii, dorind să protejeze onoarea 
instituţiei, nu raportează cazurile de abuz şi violenţă, se tem să piardă reputaţia 
şcolii.  

 Lipsa penalizărilor pentru cei ce abuzează sau penalizările care există nu 
influențează situația și abuzatorii să-şi schimbe comportamentele. Abuzatorii nu 
întotdeauna sînt pedepsiți conform legii sau mulți abuzatori mituiesc și după 
eliberare se întorc în localitate.  
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 Profesorii şi părinţii nu au fost instruiţi cum să-şi educe copiii, nu cunosc alte 
metode mai eficiente de educare a copiilor, de aceea ei folosesc ca metodă de 

educaţie violenţa, abuzul. Copiii care au fost abuzați tind la rîndul lor să 
abuzeze. Copiii nu sînt învățați că abuzul nu este cea mai bună metodă de 
rezolvare a unor probleme, nu sînt deprinşi să-şi rezolve conflictele pe cale 

paşnică și le rezolvă prin violență, preluînd exemplu de la cei mai mari. 

 Profesioniștii care sînt instruiți în domeniul abuzului, neglijării, nu pun în 
practică instruirea, ci din contra, continuă să abuzeze copiii. 

 Primăriile nu alocă surse financiare pentru elaborarea programelor de prevenire 

a abuzului față de copii. 

 Copiii în conflict cu legea nu se corectează, ci revin la delicte. Copiii nu sînt 

informaţi ce li se poate întîmpla dacă încalcă legea. Aplicarea violenței asupra 
copiilor din colonii, atît violența copii-copii, cît și cea dintre supraveghetor-copii. 

Aceasta se face cu scopul de „reeducare”, însă copiii sînt traumatizați psihologic 
și maltratați, în timp ce ei au nevoie de ajutor și susținere spirituală și discuții cu 
psihologii ca aceștia să-i îndrume corect și ca să fie în stare să-și continue viața 

după ieșirea din colonii. 

 Televiziunea propagă violenţa. Copiii văd violenţa la televizor, pe stradă, în 
baruri, la jocuri de noroc. Chiar şi literatura artistică pentru liceeni conţine 
violenţă („Baltagul”, „Pădurea Spînzuraţilor”). 

 Asistenţii sociali nu reacţionează imediat, procesul de soluţionare a cazurilor 
este lung şi uneori nici nu se rezolvă. 

 Societatea este indiferentă – cînd vede un caz de abuz, trece mai departe, nu 
intervine. 

 

 

Primăria ar trebui să monitorizeze cîte cazuri de violenţă sînt înregistrate şi să le 
rezolve. Guvernul ar trebui să aloce bani ca să fie instruiţi profesioniştii ca să 
abordeze corect unele subiecte şi să ştie să păstreze confidenţialitatea. 

Guvernul ar trebui să aloce bani pentru a instrui profesorii asupra dreptului la 
protecţie şi neglijare. 

Iar Guvernul R. M. ar trebui să adopte şi să execute nişte legi prin care să protejeze 
copiii, să instruiască nişte profesionişti la care s-ar adresa copiii abuzaţi, neglijaţi, 
iar la final să monitorizeze problemele copiilor la nivel de republică şi să prezinte 
raport la ONU. 

Din rapoartele membrilor Grupului de Reflecţie 
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PREVENIREA RISCURILOR SOCIALE ŞI PROTECŢIA 

COPIILOR RĂMAŞI SINGURI ACASĂ 

 

 

Discutînd cu prietenii despre aceste probleme, mi-au răspuns că principala problemă a 
tuturor copiilor atît din ţară, cît şi din localitate, este lipsa părinţilor, care sînt peste 
hotare. Ei afirmă că odată plecaţi părinţii, copiii se simt singuri, neajutoraţi. Pe de altă 
parte, unii mi-au răspuns că sînt copii fără părinţi care, contrar celor ce se simt singuri, 
tind spre o libertate nelimitată, ceea ce le afectează grav procesul de dezvoltare şi 
educare. 

Principala problemă în satul nostru este că copiilor le este încălcat dreptul la viaţă. Uneori 
părinţii nu pot oferi copiilor o viaţă mai decentă: un loc pentru a face lecţiile, o hrană mai 
sănătoasă, îmbrăcăminte bună etc. Şi uneori părinţii sînt nevoiţi să plece la muncă peste 
hotare şi să lase copiii singuri acasă. Şi dacă copiii sînt singuri acasă, sînt şi neprotejaţi, 
fără susţinere, în pericol, trişti şi chiar pot să se teamă pentru viaţa lor.  

Majoritatea părinţilor pleacă peste hotare lăsîndu-şi copiii singuri sau cu persoane în 
etate. 

Emigraţia – părinţii nu au un loc de muncă stabil, ei sînt nevoiţi să lase copiii singuri sau 
în grija rudelor sau a bunicilor  şi să plece peste hotare. Unii copii rămaşi singuri încearcă 
să ţină piept problemelor ce apar, alţii devin independenţi; în unele cazuri părăsesc 
şcoala, încep să fumeze, să consume alcool.  

Principala problemă cu care se confruntă copiii din comunitatea mea este divorţul 
părinţilor şi plecarea lor peste hotare, care influenţează mult comportamentul lor. Din 
aceasta cauza ei se închid în sine, sînt trişti, se simt neprotejaţi şi în pericol, deoarece 
nimeni nu le dă afecţiunea necesară, în afară de rudele care nu le oferă iubirea de care 
au nevoie. Iar această fiinţă sensibilă şi fragilă plînge de ţi se rupe inima atunci cînd 
mama lui nu este lîngă el şi nu poate să-l susţină. 

Din rapoartele membrilor Grupului de Reflecţie 

 

 

 

 De multe ori cînd părinţii pleacă peste hotare, ei nu-şi pregătesc copiii şi nu 
anunţă autorităţile pentru a supraveghea modul de viaţă a copiilor în lipsa 
părinţilor, nu fac nici un document asupra tutorelui, care arată că tutorele este 
responsabil de protecţia copilului dat.  

 Părinţii nu pregătesc copilul atunci cînd pleacă peste hotare şi copiii se simt 
abandonaţi şi trădaţi de părinţi. În stresul în care se află, după ce au plecat 
părinţii, ei devin izolaţi, se simt singuri, excluşi, discriminaţi, au reuşită proastă, 

abandonează şcoala şi încearcă singuri să-şi cîștige existenţa. Alţii dimpotrivă, 
se simt independenţi, sînt atraşi de cercuri negative, devin mai egoişti, agresivi.  
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 Autorităţile locale nu obligă părinţii să lase copilul sub tutelă. Ei lasă copiii cu 
rudele, bunicii, fără un document legal. Autorităţile, fiind anunţate de plecarea 
părinţilor, nu-şi îndeplinesc datoria de a avea grijă de copiii rămaşi în grija 
altora. 

 Bunicii sînt bătrîni, bolnavi şi nu pot avea grijă de copii şi în rezultat copiii au 
grijă de bunici. Pentru copii e dificil, fac singuri lucrul casnic, se lipsesc de timp 
liber, nu însuşesc materialul şcolar, sînt discriminaţi de semeni, fug de la ore şi 
duc un mod de viaţă supraîncărcat. 

 Numărul cazurilor de suicid a copiilor rămaşi singuri acasă a crescut 
considerabil în ultima vreme, deoarece aceşti copii sînt discriminaţi, nu au cu 
cine comunica, nu sînt profesionişti instruiţi (psihologi, profesori, medici) şi nici 

familiile nu au capacitatea de a comunica eficient cu aceşti copii. 

 Asistenţii sociali nu duc evidenţa numărului copiilor rămaşi singuri acasă şi 
chiar dacă duc această evidenţa, nu raportează situaţia reală şi nu dialoghează 
cu tutorele, nu cunosc condiţiile şi necesităţile lor de trai şi cercul de prieteni. 
Chiar dacă tutorele primeşte un ajutor financiar, banii nu se cheltuiesc pe 
necesităţile copilului, dar se folosesc în alte scopuri. 

 Sînt puţine centre de susţinere, organizaţii la care copiii rămaşi singuri acasă ar 
putea apela pentru a dispune de suport psihologic, iar în unele localităţi aceste 
centre nu există, nici nu sînt persoane apropiate, cărora se pot destăinui ce au 
pe suflet (despre problemele lor). 

 Mulți copii la care părinţii sînt plecaţi peste hotare, intră în grupuri negative și 
încep să consume alcool, droguri, să fumeze deoarece în unele cazuri nu sînt 
supravegheaţi sau pentru că nu au cu ce se ocupa în timpul liber, deoarece sînt 

organizate puține activități extrașcolare accesibile și gratuite. 

 Copiii rămaşi singuri acasă sînt nevoiţi să abandoneze şcoala şi să muncească 
pentru a-şi asigura existenţa, din moment ce părinţii le trimit bani insuficienţi, 
sau abandonează studiile. 

 În unele cazuri copiii ai căror părinţi sînt plecaţi peste hotare devin mai violenţi, 
cu un comportament mai răutăcios, deoarece nu dispun de dragoste, ci doar de 
resurse financiare, fiind înlocuite valorile transmisibile în familie cu telefoane 
mobile scumpe, calculatoare, bani de buzunar. 

 Copiii cu părinţi plecaţi peste hotare nu sînt consideraţi un grup vulnerabil, 
deoarece se consideră că ei au resurse materiale de la părinţi şi din această 
cauză cu ei nu se comunică, nu se discută, nu li se oferă consiliere, nu sînt 
cercuri pe interese în care ei să se poată afirma ca personalitate, unde să poată 
să discute liber problemele cu care se confruntă, să fie învăţaţi cum să-şi 
gestioneze corect banii şi timpul, cum să-şi controleze emoţiile. 

 Copiilor rămaşi singuri acasă cu o situaţie materială nefavorabilă li se acordă o 
alocaţie bugetară, dar aceasta nu este folosită corect de către tutore sau 
persoane îngrijitoare. De multe ori ei folosesc banii în alte scopuri (alcool, tutun, 
droguri), iar asistenţii sociali nu monitorizează modul de cheltuire a acestor bani. 

 Copiii de mici să fie pregătiţi pentru viața de familie. 
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 Părinţii plecaţi peste hotare nu le pot asigura copiilor dragostea şi vor să o 
compenseze prin bani, de aceea copiii devin materialişti. 

 Unii părinţi consideră că copilul nu are nevoie de dragoste şi mîngîiere, ci de        
i-phone sau i-pad. 

 Statul să găsească mecanisme prin care legea ar fi pusă în aplicare, să fie 
documente obligatorii cînd părinţii pleacă peste hotare. Să creeze locuri de 
muncă decente pentru părinţi. Să recunoască că aceşti copii sînt o categorie 
vulnerabilă, că sînt şi alte probleme care îl fac vulnerabil pe copil, nu doar lipsa 
banilor. 

 Profesorii nu observă situaţia reală a copilului cu părinţii plecaţi este hotare, nu 
intră în situaţia lui, cred că spune minciuni dacă zice că nu s-a pregătit de ore 

pentru că a lucrat. 

 

 

 

Această categorie de copii consideră că nimeni nu-i poate ajuta şi încearcă singuri să 
rezolve problemele cu care se confruntă. În viziunea lor, primăria ar trebui să ofere ajutor 
social şi să angajeze un psiholog pentru a oferi consiliere psihologică copiilor. 

Guvernul ar trebui să ţină cont în ce condiţii sînt aceşti copii care au părinţii plecaţi şi 
dacă au supraveghere. 

Pentru a fi protejaţi, copiii au nevoie de familie aproape. În ţară ar trebui să li se ofere 
părinţilor un loc de muncă pentru ca aceştia să nu fie nevoiţi să plece peste hotare. 

Copiii la care părinţii sînt plecaţi peste hotare, trebuie supravegheaţi de un asistent 
social. Aceşti copii trebuie luaţi în evidenţă la un anumit interval de timp, căutaţi la 
domiciliu. 

Guvernul ar trebui să pregătească şi să trimită mai mulţi psihologi, asistenţi sociali, 
inspectori pe minori cu care să putem comunica. 

Din rapoartele membrilor Grupului de Reflecţie 

 

 

 



 96 

INCLUZIUNEA SOCIALĂ ŞI EDUCAŢIONALĂ A TUTUROR 

COPIILOR, INCLUSIV A CELOR CU NEVOI SPECIALE ŞI A 
MINORITĂŢILOR ETNICE 

 

 

 

Majoritatea copiilor nu comunică cu mine pentru că am o mînă sucită şi un picior mai 
scurt decît celălalt, alţii însă mă incomodează, vorbind cu mine ca şi cu un copil 
bolnav. 

Colegii rîd pe seama mea şi se feresc de mine pentru că am avut rude bolnave de 
tuberculoză, iar profesorii mă aşează în ultima bancă. 

La şcoală problema stă în profesori, deoarece unii dintre ei aplică violenţa. Unii 
profesori sînt în etate şi nu folosesc metode interactive. Nu se ascultă opinia fiecăruia, 
se face diferenţiere de cum învaţă, situaţia familială. 

Abuzul de alcool, intoleranţa din jur, lipsa unuia sau a ambilor părinţi duce la 
căderea bruscă a reuşitei şi la înrăutăţirea sănătăţii. 

Copiii din satul meu sînt abuzaţi fizic în familie, sînt ignoraţi, neglijaţi de colegii din 
şcoală deoarece sînt din familii social-vulnerabile sau de alte religii, şi din această 
cauză nu li se ascultă opinia. Dar din păcate nimeni nu întreprinde nimic pentru 
soluţionarea acestor probleme şi copiii n-au curajul să discute aceste probleme cu 
profesorii şi autorităţile locale, pentru că n-au un psiholog care să înţeleagă 
sentimentele copiilor abuzaţi, exploataţi, neglijaţi. 

Mama mea este plecată peste hotare, iar tată nu am şi deseori profesorii îmi spun că 
sînt al nimănui. 

Nu avem mobilier adecvat la şcoală, am finisat clasa a noua în aceeaşi bancă 
începînd cu clasa a cincea. Anul acesta am fost la un control medical şi am probleme 
cu spatele. 

Profesorul de muzică nu ne predă la lecţii tema, dar de multe ori vine şi ne spune 
despre faptul că ruşii sînt duşmanii noştri, de multe ori ne spune că sîntem tîmpiţi 
pentru că îmvăţăm limba rusă, la ore ne spune că nu avem creier, că sîntem proşti şi 
de multe ori ne porecleşte („cioric”, „oaie” etc.). 

O altă problemă pe care ei au spus-o ar fi faptul că copiii nu se simt auziţi şi ascultaţi 
de către adulţi (cel mai des acest lucru se întîmplă la şcoală).  

 

Din rapoartele membrilor Grupului de Reflecţie 
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 Există mulţi copii, în special cei din grupurile minorităţilor etnice, care nu sînt 
şcolarizaţi. 

 Copiii cu dizabilităţi devin izolaţi din cauza inaccesibilităţii în şcoală, locuri 
publice, transport public, pentru că aceste locuri nu sînt echipate în funcţie de 
nevoile acestor copiilor. 

 Copiii cu dizabilităţi au nevoie de un program şcolar (curriculum) special, 
adaptat pentru nevoile lor, deoarece există copii cu dizabilităţi mentale care nu 
reuşesc să asimileze materia, copii cu dizabilităţi fizice care scriu mai lent. 
Copiilor cu dizabilităţi nu li se acordă mai mult timp la teste, examene şi 
bacalaureate, iar materia să fie după nivelul de dezvoltare. Copiii cu nevoi 
speciale au nevoie de asistenţi, îndeosebi nevăzătorii şi cei cu dizabilităţi fizice. 

 De multe ori părinţii copiilor cu dizabilităţi sînt predispuşi să-i abandoneze, 
pentru că nu au sprijin psihologic şi financiar din partea statului. Părinţii merg 
la serviciu, iar copiii sînt lăsaţi acasă pentru că părinţii nu au bani să achite 
serviciile unui asistent. Nimeni nu lucrează cu părinţii care au copii cu nevoi 
speciale şi nu pregăteşte cuplul care află că va avea un copil cu nevoi speciale, 
de aceea copii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) sînt abandonaţi. 

 Părinţii care au copii cu CES nu sînt instruiţi cum să-şi educe corect şi să-şi 
crească copiii, din această cauză se ruşinează de ei, îi închid în casă, nu le oferă 
şansa de se integra în societate.  

 În şcoli, copiii veniţi din alte sate, cei cu dizabilităţi, copiii minorităţilor etnice, 
nu sînt acceptaţi de ceilalţi copii şi chiar profesori. 

 Profesorii folosesc metode de educaţie învechite, aplică violenţa, poreclesc copiii, 
în special sînt vizaţi copiii cu dizabilităţi, cei din familii social vulnerabile, de 
altă etnie şi în rezultat aceştia nu vor să mai meargă la şcoală. 

 Societatea nu este pregătită să primească copiii cu CES, de aceea ei au frică să 
iasă în societate şi nu frecventează cercurile extraşcolare. Opinia copiilor cu CES 
nu este luată în considerare, iar cercurile nu sînt pentru toate tipurile de copii. 
Nu se organizează activităţi după necesităţile copiilor cu dizabilităţi.  

 De multe ori copiii de etnie romă nu sînt incluşi în activităţile extraşcolare, 
cercuri şi chiar dacă uneori ei participă, sînt înjosiţi, luaţi în derîdere pentru 
felul în care vorbesc limba romînă. 

 Copiii de etnie romă nu cunosc suficient de bine limba romînă, se exprimă greu 
de aceea sînt tachinaţi de alţi copii. 

 Copiii din satele vecine au transport imediat după lecţii şi nu au posibilitatea să 
frecventeze cercurile care au loc după ore. 

 Copiii sînt izolaţi, tachinaţi de profesori, dacă provin din familii social-
vulnerabile sau dacă cineva din rude a avut probleme de sănătate (boli 
infecţioase, transmisibile), a avut conflicte cu directorul şcolii sau profesori. 

 Alţi copii care au probleme cu integrarea: copiii din familii sărace; copiii victime 
ale abuzului; copiii cu reuşita şcolară scăzută (şcoala înaintează cerinţe 
exagerate, programul şcolar este un impediment în frecventarea şcolii pentru 
mulţi copii şi o cauză a abandonului); copiii în contact cu legea. 
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 Există localităţi în care minorităţile etnice, precum romii, nu dispun de şcoală, 
grădiniţă, punct medical, centre publice. Inexistenţa acestor instituţii 
indispensabile dezvoltării copilului se datorează faptului că nimeni nu 
monitorizează situaţia dată. 

 La şcoală se cere plată pentru fonduri, iar copiii nu au suficienţi bani pentru a 
achita aceste fonduri. Unii copii din familiile cu venituri reduse nu au suficienţi 
bani pentru a achita manualele. 

 Mulţi copii nu reuşesc să însuşească programul şcolar, au reuşita slabă, nu au 
bani pentru ore adăugătoare şi de aceea abandonează şcoala.  

 Am vrea un învățămînt practic, să mergem cu plăcere la şcoală şi în şcoală să fie 
alte metode, mai interesante de învăţare, de exemplu prin jocuri. Obiectele să fie 

studiate la general, copiii să aleagă obiectele de studiu, să nu înveţe toţi 
aprofundat formule chimice sau anatomia, doar acei care vor alege o profesie 
legată de aceasta.  

 Profesorii lucrează mai mult cu cei care înţeleg mai repede materia. 

 Programul de educaţie civică nu este relevant, copiii sînt interesaţi de altceva, 
util pentru viaţă. 

 Unii profesori predau mai multe obiecte, deseori le încurcă şi copiii nu sînt bine 
instruiţi. 

 Să se lucreze cu copiii care rămîn în urmă cu  

 Unii profesori nu se interesează de ce copiii absentează de la lecţii. 

 Unii părinţi încurajează copiii să abandoneze şcoala: „Preşedinte n-o să devină, 
dar o bucată de pîine o să-şi cîştige dacă se duce la muncă”. 

 

 

 

Primăria ar trebui să acorde mai multe resurse financiare pentru procurarea 
mobilierului şcolar şi dotarea şcolii. 

Şi autorităţile locale ar trebui să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei copiilor cu 
probleme. Ei sînt obligaţi să monitorizeze situaţia şi să facă nişte planuri de acţiuni 
pentru a soluţiona problemele copiilor, să acorde ajutoare (financiare, materiale) şi să 
colaboreze cu familia, profesorii în legătură cu comportamentul copilului. 

Primăria şi Guvernul ar trebui să înfiinţeze mai multe centre de zi, centre de suport 
psihologic, să acorde mai multă atenţie profesionalismului pedagogilor şi educatorilor, 
să verifice mai des şi mai detaliat activitatea organelor de drept, să înăsprească 
măsurile de pedeapsă pentru orice încălcare a drepturilor copilului, să monitorizeze 
situaţia din familiile social vulnerabile. 

Din rapoartele membrilor Grupului de Reflecţie 

 



 99 

COMBATEREA EXPLOATĂRII PRIN MUNCĂ 

 

 

Din cauza că părinţii sînt şomeri, copiii sînt nevoiţi să lucreze pentru a aduce venit în 
familie. Ei lucrează la munci silnice, pe o căldură insuportabilă, uneori rămîn fără 
apă. 

O altă dificultate cu care se confruntă copiii, şi anume cei din familii vulnerabile, este 
că odată cu începutul anului şcolar, copiii au nevoie finanţe pentru manuale, 
rechizite... Însă copiii sînt nevoiţi să lucreze pentru a se întreţine, părinţii nefiind în 
stare să acopere cheltuielile. 

O altă problemă întîlnită în răspunsurile copiilor a fost exploatarea copiilor prin 
muncă („Din lipsa banilor, unii minori nu frecventează şcoala, ci sînt trimişi la 
muncă)”. 

Părinţii mei sînt plecaţi peste hotare, iar bunica consumă alcool şi eu trebuie să-mi 
spăl singură hainele şi să fac mîncare. 

Din rapoartele membrilor Grupului de Reflecţie 

 

 

 

 Mulţi copii sînt supuşi la vîrste mici unor munci grele cum ar fi:  munca în cîmp, 
la tutun, munca cu ziua pentru bani, munca casnică, ridicarea greutăţilor 
(căldări cu apă), despicarea lemnelor, munca la fabricile de conserve, la fabrica 
textilă, de masă plastică, patiserie, colectarea roadei. Ca urmare a acestor munci, 
la copii apar probleme de sănătate şi ei se dezvoltă anormal. Din cauza muncii, 

unii copii sînt nevoiţi să întrerupă studiile, pentru a putea să-şi cîștige hrana 
pentru a supravieţui. 

 Aceste munci le răpesc copiilor timpul, de exemplu, în unele situaţii ei nu au 
timp pentru teme şi nu sînt destul de pregătiţi, căci trebuie să lucreze, nu au 
timp pentru cercuri, cursuri suplimentare, hobby, viaţă personală, schimb de 
experienţe, scăzînd nivelul de dezvoltare.  

 Ridicarea salariilor părinţilor ca părinţii să nu plece peste hotare, lăsînd copiii în 
grija altora, care încep să ducă un mod de viaţă problematic: intrarea în grupuri 
de oameni cu influenţă negativă, lipsa de la şcoală, consumul de alcool, fumatul. 
Unii, chiar dacă rămîn alături de copii, nu pot asigura viaţa acestuia cu tot ce 
este necesar: îmbrăcăminte, alimentaţie corectă, preparate medicale, spaţiul 
necesar copilului pentru teme, rechizite şcolare. 

 Este necesară verificarea agenţilor economici care au angajat copii la muncă, 
deoarece: 1) copiii lucrează ca şi cei maturi, supraîncărcîndu-se, dăunînd 
sănătăţii, de exemplu în cluburi, în calitate de chelneri, respiră fumul de ţigară; 
2) copiii obosesc; 3) lipseşte asigurarea de ajutor medical; 4) unii copii nu sînt 
plătiţi; 5) copiii nu au sau nu li se face cunoştinţă cu contractul de muncă. 
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 Există copii lăsaţi în grija bunicilor, care sînt bătrîni, şi de aceea ei trebuie să 
îngrijească singuri de sine, de gospodărie şi chiar de bunici, ceea ce îi împiedică 
să meargă la şcoală, să comunice cu prietenii, să se implice în alte activităţi. 

 Construirea şcolilor, pentru că unele sate duc lipsă de acestea, iar părinţii nu 
pot să-şi permită studiile copiilor în alte localităţi. Lipsa punctului medical la fel 
este o problemă, căci copiii nu au parte de ajutorul necesar în caz de urgenţă, 

așteptînd ambulanţa din localitatea vecină. Construirea grădiniţelor, căci copiii 
sînt nevoiţi să stea acasă, fiind lipsiţi de pregătirea pentru şcoală, deoarece 
grupele de la şcoală nu sînt suficiente pentru o instruire adecvată. 

 Autorităţile publice locale să monitorizeze părinţii, adulţii la ce munci pun 
copilul, să corespundă cu vîrsta lui. 

 Profesorii ameninţă elevii cu note mici sau că nu le vor da atestatul dacă n-o să 
meargă în cîmp, la lucru cu ei. 

 

 

Primăria ar trebui să ofere ajutor familiilor social-vulnerabile. 

Autorităţile publice locale ar trebui să deschidă în fiecare sat cîte un centru, unde 
permanent cei ce au nevoie de ajutor să fie aşteptaţi cu o mîncare caldă, un sfat... Ar 
fi bine să se organizeze activităţi sportive şi artistice pe lîngă casa de cultură, 
biblioteca publică locală. O altă soluţie ar fi ca persoanele fizice, organele locale, 
ajutate de Guvern să asigure populaţia cu locuri de muncă. 

Din rapoartele membrilor Grupului de Reflecţie 

 

 



 


