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Consecinţe ale plecării părinţilor la muncă în
străinătate. Rezultate ale studiilor întreprinse în
România şi Republica Moldova
Migraţia forţei de muncă este un fenomen care a apărut în România şi
Republica Moldova imediat după 1990. Studiile şi cercetările realizate asupra
acestui fenomen în perioada 1990-2005 în România identifică mai multe valuri
migraţioniste după ţara de destinaţie1 (Germania, Israel, Italia, Spania şi în special
pentru Republica Moldova - Rusia). Aceste studii prezintă profiluri ale migrantului,
trasee de migraţie, număr de migranţi, valoarea remitenţelor şi impactul economic
al acestora, zone geografice din România afectate de numărul migranţilor şi chiar
impactul cultural asupra migrantului a experienţei de emigraţie. Aspectul economic
al migraţiei este o dimensiune constantă şi nuanţată a fenomenului încă de la
început. Cauză şi motor care întreţine migraţia, banii sunt principala motivaţie a
plecării la muncă în străinătate. „Remitenţele devin noul ”vehicul” al propagării
dezvoltării, iar migraţia internaţională - cadrul ei de referinţă”2. În 2005 începe
să se vorbească, din ce în ce mai mult, în mass-media despre efectele plecării
părinţilor la muncă în străinătate asupra copilului, despre situaţia minorilor care
rămân singuri acasă. În acest context, putem observa o schimbare de paradigmă
a cercetărilor privind migraţia. De la aspectele structurale şi informaţiile statistice
care definesc migraţia economică a românilor identificăm deplasarea interesului
cercetătorilor către servicii sociale3, familie, copil şi implicaţiile sociale ale migraţiei
pentru muncă a părinţilor.
Cercetările sociologice asupra fenomenului copiilor singuri acasă în
România şi Republica Moldova care au fost considerate pentru această analiză
sunt următoarele:
•

2006 - SINGUR ACASĂ - studiu efectuat în zona Iaşi asupra copiilor separaţi de
unul sau ambii părinţi prin plecarea acestora la muncă în străinătate, Asociaţia
Alternative Sociale (coordonator conf. Gabriela Irimescu);

•

2006 - Locuirea temporară în străinătate. Migraţia economică a românilor:
1990-2006, Fundaţia Soros (coordonator prof. univ. Dumitru Sandu);

•

2006 - Situaţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei,
Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, Moldova
(Cezar Gavriliuc, Daniela Platon, Viorica Afteni);

1 Sandu, D. (coord.), Locuirea temporară în străinătate. Migraţia economică a românilor: 1990-2006, Fundaţia
pentru o Societate Deschisă, Bucureşti, 2006, p.19.
2
Anghel, R. G., Schimbare socială sau dezvoltare? Studiu de caz într-un oraş din România, în Sociologia
migraţiei. Teorii şi studii de caz româneşti, coord. Anghel, R. G. şi Horvath, I., Ed. Polirom, Iaşi, p.249.
3
Luca, C., Gulei, A.-S. (coord.), Metodologie - asistenţa socială, psihologică şi juridică a copiilor rămaşi singuri
acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate, Ed. Terra Nostra, Bucureşti, 2007.
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•

2007 - Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă, Fundaţia Soros (Georgiana
Toth, Alexandru Toth, Ovidiu Voicu, Mihaela Ştefănescu);

•

2008 - Analiză la nivel naţional asupra fenomenului copiilor rămaşi acasă prin
plecarea părinţilor la muncă în străinătate, Asociaţia Alternative Sociale şi
UNICEF România (Alexandru Toth, Daniela Munteanu, Ana Bleahu);

•

2005-2008 Studiul privind efectele migraţiei părinţilor la muncă în străinătate
asupra copiilor, Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Iaşi (coord.
prof. psihopedagog Maricica Buzescu), nepublicat;

•

2006-2008 - Situaţii copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copiilor, România, conform http://www.
copii.ro/content.aspx?id=158;

•

2009 - Studiu comparativ Iaşi - Chişinău privind situaţia copilului singur acasă,
Fundaţia Iosif (Cătălin Luca, Adrian Lupu, Mihaela Pitea, Alina Stîngaciu).
Copiii singuri acasă în cifre

Datele statistice oferite de studiile din România ne dau informaţii importante
despre valorile numerice ale fenomenului şi prin corelarea cifrelor din mai multe
studii putem observa amploarea fenomenului.

2006

Surse oficiale: 59.959 copii au cel puţin un părinte plecat la muncă
în străinătate. Dintre aceştia, 21.400 au ambii părinţi plecaţi la muncă
în străinătate, iar 6.224 au părintele unic susţinător plecat la muncă în
străinătate4.
Cercetări: în municipiul Iaşi, 4156 elevi cu vârste între 10-19 ani cu cel
puţin un membru al familiei plecat în străinătate. 20% dintre aceşti copii
au ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate5.

2007

Surse oficiale: 82.464 copii au cel puţin un părinte plecat la muncă
în străinătate. Dintre aceştia, 26.406 au ambii părinţi plecaţi la muncă
în străinătate, iar 8.904 au părintele unic susţinător plecat la muncă în
străinătate6.
Cercetări: în rândul populaţiei şcolarela nivel naţional 170.000 de elevi
din clasele V-VIII au cel puţin un părinte plecat la muncă în străinătate.
Dintre aceştia 55.000 au mama plecată, 80.000 au tatăl plecat, iar 35.000
au ambii părinţi plecaţi7.

4 Situaţie copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 31.12.2006 - statistică emisă de Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Drepturilor Copilului, http://www.copii.ro/content.aspx?id=158, accesat la data 14.03.2007
5
Irimescu, G. (coord.), SINGUR ACASĂ - studiu efectuat în zona Iasi asupra copiilor separaţi de unul sau
ambii părinţi prin plecarea acestora la muncă în străinătate, Asociaţia Alternative Sociale, Iaşi, 2006, p.4.
6 Situaţie copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 31.12.2007 - statistică emisă de Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Drepturilor Copilului, http://www.copii.ro/content.aspx?id=158, accesat la data 25.07.2008.
7 Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă, Fundaţia Soros, Georgiana Toth, Alexandru Toth, Ovidiu Voicu, Mihaela
Ştefănescu, 2007, p.8.
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Surse oficiale: 92.328 copii au cel puţin un părinte plecat la muncă în
străinătate. Dintre aceştia, 28.795 au ambii părinţi plecaţi la muncă în
străinătate, iar 10.408 au părintele unic susţinător plecat la muncă în
străinătate8.

2008

Cercetări: la nivel naţional, 350.000 de copii, reprezentând circa 7% din
totalul populaţiei 0-18 ani, aveau cel puţin un părinte plecat în străinătate.
Dintre aceştia
• 157.000 de copii aveau doar tatăl plecat,
• 67.000 de copii aveau doar mama plecată.
• 126.000 de copii aveau ambii părinţi plecaţi în străinătate.
Pe ansamblul populaţiei 0-18 ani, alţi circa 400.000 de copii au
experimentat la un moment dat în viaţă absenţa unuia dintre părinţi ca
urmare a plecării acestuia la muncă în străinătate. În cifre absolute,
fenomenul relevă o amploare semnificativă, de masă.
• 350.000 de copii ai căror părinţi sunt plecaţi în prezent,
• 400.000 care au avut la un moment dat unul sau ambii părinţi
plecaţi9.

Putem vorbi de aproape 750.000 din circa 5 milioane de copii, cât are
în prezent România, care au fost într-o anumită măsură afectaţi de migraţia
părinţilor10.

Figura 1. Estimările numărului de copii cu părinţi plecaţi în străinătate
în baza celor două studii UNICEF şi SOROS

8 Situaţie copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 31.12.2008 - statistică emisă de Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Drepturilor Copilului, http://www.copii.ro/content.aspx?id=158, accesat la data 20.03.2009.
9 Toth, A., Munteanu, D., Bleahu, A., Analiză la nivel naţional asupra fenomenului copiilor rămaşi acasă prin
plecarea părinţilor la muncă în străinătate, Asociaţia Alternative Sociale şi UNICEF România, Ed. Alpha MDN,
Buzău, 2008, p.19.
10 Op. cit., p19.
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Copiii singuri acasă - aspecte calitative
Odată cu plecarea părinţilor peste hotare, copiii preiau rolurile acestora
nu doar în întreţinerea gospodăriei, dar şi în ceea ce priveşte îngrijirea fraţilor şi
a surorilor mai mici. Echilibrul intern al familiei este perturbat prin plecarea unui
părinte. Familia trebuie să se reorganizeze şi să se adapteze, ceea ce reprezintă
un proces îndelungat, care poate dura şi câteva luni. Această perioadă este
resimţită ca o criză şi este considerată cea mai dificilă perioadă. Acest proces se
încheie prin restabilirea unui echilibru atunci când alţi membri ai familiei reuşesc să
împartă şi să preia rolurile şi responsabilităţile celui plecat.
Există o categorie de minori care nu se află sub directa supraveghere a
unui adult (părinte, rudă sau cunoştinţă). În general, ei au peste 13-14 ani şi sunt
lăsaţi de părinţi singuri, fără bunici sau alte rude. Pentru ei riscurile de a abandona
şcoala, de a fi implicaţi în comiterea de fapte penale sau consum de droguri, sunt
mai mari.
Copilul resimte atât lipsa informării cât şi lipsa participării la decizie,
într-un mod negativ, cu consecinţe asupra atitudinii şi comportamentului în
lipsa părinţilor.
Mulţi copii îşi asumă « eşecul » familiei considerând că ei sunt de vină pentru
plecarea părinţilor. Ei au tendinţa să se considere responsabili de situaţia creată.
Este posibil ca acest fapt să fie amplificat, în mod neintenţionat, de părinţi, care
obişnuiesc să spună copiilor că pleacă pentru binele lor, precum şi de îngrijitori,
care le amintesc foarte frecvent acest lucru.
La nivel social şi în mass-media se pune mai degrabă accent pe suferinţa şi
situaţia dezavantajată în care aceşti copii se află şi mai puţin pe modul în care sunt
respectate drepturile acestor copii sau pe soluţiile la problemele lor, pe serviciile
concrete la care aceştia se pot adresa.
Majoritatea persoanelor de îngrijire afirmă că la nivel de comunitate nu
există anumite servicii pentru copiii rămaşi fără îngrijire părintească şi chiar dacă
există, ei nu le cunosc.
La acest moment (mai 2009), în Chişinău nu există servicii specializate
efectiv pe această categorie de copii cu părinţii plecaţi în străinătate, aceştia
beneficiind de serviciile care sunt oferite, în general, copiilor aflaţi în dificultate. În
Iaşi există servicii specializate pentru copiii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate,
deşi parcursul acestor servicii a fost anevoios până la recunoaşterea lor şi până ce
copiii şi persoana, în grija cărora sunt, au înţeles utilitatea acestora11.
Principalul efect pozitiv invocat de către copii este bunăstarea materială.
Copiii migran ilor, în special cei cu ambii părin i pleca i, tind într-o pondere mai
mare, să aibă experien a unor călătorii în străinătate comparativ cu ceilal i copii.
11
Luca, C., Lupu, A., L., Pitea, M., Stîngaciu, M., Studiu comparativ Iaşi - Chişinău privind situaţia copilului
singur acasă, Fundaţia Iosif, 2009, pp.26-27.
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34% dintre copiii cu ambii părin i migran i au călătorit în străinătate, spre deosebire
de doar 14% dintre copiii de nonmigran i. 20% dintre copiii cu ambii părin i pleca i
şi-au petrecut vacan a de vară din 2006 în străinătate la părin ii lor.
Vorbind despre ce le lipseşte cel mai mult, copiii singuri acasă din judeţul
Iaşi au oferit următoarele răspunsuri:

Deşi plecarea la muncă este temporară, efectele asupra copiilor pot fi
similare cu cele ale unei despăr iri pe termen lung sau definitive. Copii ai căror
părin i sunt pleca i la muncă în străinătate au un profil asemănător cu cei ce trăiesc
în familii monoparentale ca urmare a despăr irii părin ilor sau a decesului unuia
dintre ei.

Recomandări
Profesioniştii12 identifică o serie de servicii necesare pentru prevenirea
acestor efecte. Ca direcţii de acţiune şi intervenţie, cele mai importante sunt
următoarele:

1. Intervenţie psiho-socială pentru prevenirea şi combaterea efectelor
neglijării
•

Evaluare şi intervenţie psihologică. Evaluarea problemelor de natură psihologică
a copilului survenite ca urmare a neglijării fizice şi emoţionale a acestuia şi
soluţionarea acestora prin terapie specializată.

12 Din practica Asociaţiei Alternative Sociale în lucrul cu copiii singuri acasă. Asociaţia Alternative Sociale oferă
servicii psiho-sociale copiilor singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate din anul 2006.
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•

Consiliere (pentru copil, părinte, persoană de îngrijire) cu scopul menţinerii
şi îmbunătăţirii relaţiilor copilului cu părinţii şi alte persoane resursă pentru
acesta.

•

Activităţi de socializare pentru prevenirea (auto)marginalizării copilului în cadrul
grupului de prieteni şi a colegilor.

•

Facilitarea instituirii unei măsuri de protecţie pentru acei copii lipsiţi de grija
unui adult, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

•

Facilitarea obţinerii prestaţiilor prevăzute legal, de care copilul sau reprezentantul
legal al acestuia pot beneficia13.

2. Dezvoltarea abilităţilor şi a comportamentelor pro-sociale
•

Formarea de abilităţi de viaţă independentă cu scopul dezvoltării
capacităţii de acomodare a copilului cu noul statut de “adult” şi cu
responsabilităţile implicite.

•

Facilitarea accesului la serviciile din comunitate. Informare şi suport pentru
beneficiari, cu privire la resursele existente în comunitate şi la modul de
accesare a acestora, în funcţie de dificultăţile cu care se confruntă.

•

Alternative de petrecere a timpului liber. Implicarea copiilor în activităţi de tip
“after-school” cu scopul dezvoltării comportamentelor pro-sociale.

3. Ameliorarea conduitei şcolare
•

Meditaţii oferite pentru suplinirea sprijinului oferit de familie în procesul de
educaţie şcolară.

•

Orientare şcolară - identificarea disciplinelor şcolare la care copilul întâmpină
dificultăţi şi a metodelor de îmbunătăţire a performanţelor la aceste materii.

•

Orientare în carieră - îndrumarea vocaţională a copiilor, în special a celor din
ani terminali, pentru continuarea studiilor.

•

Reintegrare şcolară pentru acei copii care au abandonat şcoala.

5. Prevenirea comportamentelor de risc
•

13

12

Medierea relaţiilor dintre copil şi părinţi/persoane resursă precum şi
a relaţiilor dintre copil şi instituţiile din comunitate pentru aplanarea şi
soluţionarea conflictelor.
Pentru mai multe informaţii accesaţi www.singuracasa.ro, sectiunea Alocaţie europeană.
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•

Activităţi de informare şi conştientizare pentru prevenirea delincvenţei
juvenile pentru copiii “singuri acasă” care pot dezvolta comportamente (pre)
delincvente.

•

Activităţi de informare şi conşientizare pentru prevenirea exploatării prin muncă,
a exploatării sexuale şi a traficului de copii.
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Cadrul legislativ al protecţiei copiilor rămaşi fără
îngrijire părintească în urma migraţiei părinţilor
Cadrul legislativ din România14
Protecţia copilului prin Ordinul 219 din 15 iunie 200615
Acest ordin este emis de secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Drepturilor Copilului şi stabileşte în art.1, alin.1, instituţiile cu atribuţii de
identificare a cazurilor de copii lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care
aceştia se află la muncă în străinătate.

Instituţiile cu aceste atribuţii sunt:
•

serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul municipiilor şi oraşelor,
denumite SPAS;

•

persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor
locale comunale;

•

direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul
sectoarelor municipiului Bucureşti.

Termenul de identificare a copiilor lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada
în care aceştia se află la muncă în străinătate, la nivelul fiecări oraş, sector din
municipiul Bucureşti şi comună este de trei luni de la data publicării ordinului, adică
la data de 23 septembrie 2006 fiecare dintre aceste instituţii ar fi trebuit să aibă
o evidenţă precisă asupra numărului de copii din comunitatea unde există aceste
instituţii.
Aliniatul 2 al aceluiaşi articol precizează că identificarea de către persoanele
desemnate din instituţiile menţionate se va face permanent, pentru toate cazurile
de copii ai căror părinţi se află la muncă în străinătate, din comunitate în care
activează.
Articolul 2 stabileşte care dintre copiii ai căror părinţi se află la muncă în
străinătate vor fi identificaţi stabilind o serie de criterii şi anume:
14 Luca, C., "Cadrul legislativ privind problematica copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în
care aceştia sunt plecaţi la muncă în străinătate", în Revista de cercetare şi intervenţie socială, Volumul 15/2006,
Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi, Departamentul de Sociologie şi Asistentă Socială/Holt România, Ed. Lumen, Iaşi,
2006, pp.185-191.
15 Ordinul nr. 219 din 15 iunie 2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care
sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate. (Vezi anexa nr.1:
Ordinul ANPDC nr.219 din 15 iunie 2006).
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•

copilul lipsit de îngrijirea ambilor părinţi în situaţia în care aceştia sunt plecaţi
la muncă în străinătate;

•

copilul aflat în îngrijirea unui singur părinte, în cazul familiilor monoparentale;

•

copilului al cărui părinte, prin hotărâre judecătorească, are obligaţia creşterii şi
educării acestuia.

Atribuţiile instituţiilor enumerate mai sus sunt stabilite în următoarele
articole: art.3; art.4. alin.1, 2; art.5; art.6; art.7, alin.1 şi 2; art.8; art.9; art.10 şi art.
11 ale Ordinului 219 din 15 iunie 2006 astfel:
•

vor întocmi un raport de evaluare iniţială (REI) pentru fiecare copil identificat în
una din situaţiile prevăzute la art.1;

•

în situaţia în care din REI rezultă faptul că acel copil se află în situaţii de risc
se întocmeşte planul de servicii în vederea prevenirii separării copilului de
familia sa;

•

planul de servicii întocmit de asistentul social sau de persoana cu atribuţii de
asistenţă socială va conţine obligatoriu modalităţile de menţinere a relaţiilor
personale ale copilului cu părinţii, precum şi tipul de consiliere psihologică de
care va beneficia copilul;

•

în situaţia în care REI recomandă consilierea familiei/persoanei la care se află
copilul în întreţinere şi îngrijire şi oferirea de servicii de suport, la propunerea
asistentului social sau a persoanei cu atribuţii de asistenţă socială care a
instrumentat cazul, în planul de servicii se vor decide serviciile de suport pe
care comunitatea le poate oferi;

•

în situaţia în care SPAS şi persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul
propriu al consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială unde
se află copilul apreciază că există motive temeinice de natură să primejduiască
dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului lipsit de îngrijirea
părinţilor pe perioada în care aceştia sunt la muncă în străinătate, vor sesiza
imediat direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC)
din judeţul respectiv cu privire la identificarea cazului, în vederea instituirii unei
măsuri de protecţie specială a copilului;

•

au obligaţia reevaluării situţiei la fiecare trei luni a copiilor lipsiţi de îngrijirea
părinţilor pe perioada în care sunt plecaţi la muncă în străinătate şi pentru care
au fost întocmite REI;

•

până la data de 15 ale lunii care urmează după încheierea unui semestru,
SPAS, respectiv persoana cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu
al consiliilor locale comunale, va transmite direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului de la nivelul judeţului situaţia centralizată pe
plan local a cazurilor de copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate cât şi
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situaţia copiilor a căror părinţi notifică instituţiilor enumerate intenţia de a pleca
la muncă în străinătate. Modelul de raportare este prevăzut în anexa nr.1 a
ordinului menţionat.
•

au obligaţia asigurării unor acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce
priveşte posibilităţile legale de care pot dispune părinţii care pleacă la muncă
în străinătate, în vederea asigurării protecţiei fizice şi juridice a copiilor care
urmează să rămână în ţară;

•

au obligaţia de a primi notificări (declaraţii), după modelul din anexa 2, de la
cetăţenii români care au copii minori în îngrijire şi doresc obţinerea unui contract
de muncă în străinătate, în care este nominalizată persoana în întreţinerea şi
grija căreia vor rămâne copiii;

•

SPAS/primăria de domiciliu are obligaţia emiterii unei dovezi după modelul din
anexa III a ordinului menţionat, pentru cetăţenii români care au copii minori în
îngrijire, doresc să obţină un contract de muncă în străinătate şi au notificat
instituţia.

Obligaţiile părinţilor cetăţeni români care au copii în îngrijire şi care
sunt plecaţi sau intenţionează să plece la muncă în străinătate:
•

să colaboreze cu asistentul social sau cu persoana cu atribuţii de asistenţă
socială care instrumentează cazul copilului în vederea prevenirii separării
copilului de familie;

•

să notifice, în funcţie de domiciliu, SPAS, persoanele cu atribuţii de asistenţă
socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale, direcţiile generale
de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului
Bucureşti, intenţia de a pleca la muncă în străinătate, precum şi să nominalizeze
persoana în îngrijirea şi întreţinerea căreia vor rămâne copiii;

•

să se informeze la SPAS sau, după caz, la persoanele cu atribuţii de asistenţă
socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale, direcţiile generale
de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor muncipiului
Bucureşti cu privire la posibilităţile legale de care dispun în vederea asigurării
protecţiei fizice şi juridice a copiilor care urmează să rămână în ţară;

•

în situaţia solicitării de locuri de muncă în străinătate au obligaţia prezentării la
agenţiile de ocupare a forţei de muncă a unei dovezi emise de SPAS/primăria
de domiciliu prin care se arată că au notificat instituţia.

Toate acţiunile ce privesc protecţia copiilor lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe
perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate ar trebui să fie întreprinse, în
baza articolului 6 din Legea 272/2004, care prevede principiile privind respectarea
şi garantarea drepturilor copilului coroborate cu articolele152 şi 159 din Codul
17
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Familiei.
Cadrul legislativ din Republica Moldova
Legislaţia din Republica Moldova nu abordează în mod specific copiii care
rămân fără îngrijire părintească din cauza migraţiei părinţilor. Noţiunea de copii
ai migranţilor nu se regăseşte în vreun act normativ, nici în anumite măsuri de
protecţie a acestora, instituţii responsabile sau servicii care le pot fi prestate.
Prevederi ale anumitor norme pot fi însă aplicate şi copiilor ai căror părinţi
sunt plecaţi la muncă peste hotare.
Astfel, Codul familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000 stabileşte
drepturile copilului rămas fără îngrijire părintească din diferite motive şi obligaţiile
părinţilor şi ale autorităţilor tutelare.
Capitolul 10 al Codului Familiei stabileşte, cu referire la drepturile copiilor
minori, că apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale copilului se asigură de
părinţi sau persoanele care îi înlocuiesc. Părinţii au drepturi şi obligaţii egale faţă
de copii, indiferent dacă aceştia locuiesc împreună cu părinţii sau separat.
În cazurile când copilul este lipsit de grija părinţilor (aceştia sînt decăzuţi
din drepturile părinteşti, declaraţi incapabili sau dispăruţi, cazuri de boală sau
absenţă îndelungată, de eschivare de la educaţia copiilor, precum şi în alte cazuri),
drepturile şi interesele legitime ale copilului sunt asigurate de autoritatea tutelară.
Copilul se poate adresa autorităţii tutelare dacă părinţii nu-şi îndeplinesc
obligaţiile de întreţinere şi educaţie. La fel pot face şi adulţii care ştiu despre
existenţa vreunui pericol pentru viaţa şi sănătatea copilului.
Capitolul 17 al Codului Familiei se referă la depistarea, evidenţa şi
protecţia copiilor rămaşi fără ocrotire părintească. Astfel, autorităţile tutelare
au sarcina să identifice copiii rămaşi fără ocrotire părintească, să ţină evidenţa
acestora şi să aleagă forma adecvată de protecţie a copiilor, asigurând controlul
sistematic asupra condiţiilor de întreţinere şi educaţie a acestora.
De asemenea, autoritatea tutelară trebuie să ia toate măsurile necesare
pentru depistarea timpurie a situaţiilor de risc care pot determina separarea
copiilor de părinţi şi să organizeze funcţionarea serviciilor de menţinere, refacere
şi dezvoltare a capacităţii copiilor şi a părinţilor de a depăşi situaţiile care ar putea
determina separarea lor.
Funcţiile de autoritate tutelară se pun pe seama secţiilor raionale de asistenţă
socială şi protecţie a familiei, Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului din
municipiul Chişinău şi a primăriilor satelor, oraşelor.
Autoritatea tutelară care a fost informată despre copilul rămas fără ocrotire
părintească este obligată, în termen de 3 zile, să efectueze un control al condiţiilor
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de trai ale copilului şi, dacă se confirmă lipsa îngrijirii din partea părinţilor, să
emită o decizie privind luarea copilului în evidenţă, asigurând apărarea drepturilor
şi intereselor lui legitime printr-un plasament provizoriu, admis de lege, până la
determinarea formei de protecţie adecvate.
O noutate în legislaţia Republicii Moldova referitoare la protecţia copiilor
migranţilor o constituie Legea cu privire la migraţia de muncă din 10.07.2008,
care face pentru prima data referire la copiii care rămân fără îngrijire părintească
din cauza migraţiei. Această lege a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009.
Articolul 16 al acestei legi stabileşte condiţiile de angajare provizorie la
muncă în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova în mod individual. Astfel, în
cazul în care cetăţeanul Republicii Moldova se angajează provizoriu la muncă în
străinătate în mod individual, el este în drept, în vederea asigurării protecţiei lui, să
îndeplinească următoarele condiţii:
a) să obţină un contract individual de muncă;
b) să înregistreze contractul individual de muncă la Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
c) să înregistreze contractul individual de muncă la Casa Naţională de
Asigurări Sociale şi să achite contribuţiile de asigurări sociale;
d) să prezinte la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în
modul stabilit de Guvern, documentul de confirmare, emis de organul
competent de protecţie a copiilor din raionul/sectorul de domiciliu al
părinţilor, privind luarea în evidenţă a copiilor minori care rămân în ţară.
Articolul 22 stabileşte, printre altele, că lucrătorul emigrant este obligat să prezinte
la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă copia documentului de
confirmare privind luarea în evidenţă a copiilor minori care rămân în ţară, emis
de organul competent de protecţie a copiilor din raionul/sectorul de domiciliu al
părinţilor.
Printre restricţiile privind emigrarea în scop de muncă, Articolul 23 al respectivei
legi stabileşte şi neprezentarea documentului de confirmare privind luarea în
evidenţă a copiilor minori care rămân în ţară, emis de organul competent de
protecţie a copiilor din raionul/sectorul de domiciliu al părinţilor.
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Ordinul ANPDC nr.219 din 15 iunie 2006

ORDIN nr. 219 din 15 iunie 2006 privind activităţile de identificare, intervenţie
şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în
care aceştia se află la muncă în străinătate

În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru
stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 198/2005, ale art. 33 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul
naţional de asistenţă socială, ale art. 106 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, precum şi ale art. 152 şi 159 din Codul familiei,
potrivit prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,
secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului
emite prezentul ordin.
Art. 1
(1) Serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor,
denumite în continuare SPAS, persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul
propriu al consiliilor locale comunale, precum şi direcţiile generale de asistenţă socială
şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti vor identifica
cazurile de copii ai căror părinţi se află la muncă în străinătate, în termen de 3 luni de
la publicarea prezentului ordin.
(2) Identificarea prevăzută la alin. (1) se va face permanent pentru toate cazurile de
copii aflaţi în situaţia prevăzută mai sus.
Art. 2
Prevederile prezentului ordin se aplică copilului lipsit de grija ambilor părinţi în situaţia
în care aceştia sunt plecaţi la muncă în străinătate, părintelui în cazul familiilor
monoparentale, precum şi copilului lipsit de grija părintelui care, prin hotărâre
judecătorească, are obligaţia creşterii şi educării acestuia.
Art. 3
SPAS, persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor
locale comunale din unitatea administrativ-teritorială unde se află copilul, precum şi
direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor
municipiului Bucureşti vor întocmi un raport de evaluare iniţială (RE/) pentru fiecare
copil identificat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1.
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Art. 4
(1) În situaţia în care din REI rezultă faptul că acel copil se află în situaţie de risc,
SPAS, persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor
locale comunale din unitatea administrativ-teritorială unde se află copilul, precum şi
direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor
municipiului Bucureşti întocmesc planul de servicii, în vederea prevenirii separării
copilului de familia sa.
(2) Planul de servicii va conţine în mod obligatoriu modalităţile de menţinere a relaţiilor
personale ale copilului cu părinţii, precum şi tipul de servicii de consiliere psihologică
de care va beneficia copilul.
Art. 5
În situaţia în care REI recomandă consilierea familiei/persoanei la care se află copilul
în întreţinere şi îngrijire şi oferirea de servicii de suport, la propunerea asistentului
social sau a persoanei cu atribuţii de asistenţă socială care a instrumentat cazul, în
planul de servicii se va decide cu privire la serviciile de suport pe care comunitatea le
poate oferi.
Art. 6
În cazul în care apreciază că există motive temeinice de natură să primejduiască
dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului aflat în situaţia prevăzută
la art. 1, SPAS şi persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al
consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială unde se află copilul vor
sesiza imediat direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului cu privire
la identificarea cazului, în vederea instituirii unei măsuri de protecţie specială asupra
copilului.
Art. 7
(1) Pentru copiii identificaţi în situaţia prevăzută la art. 1 şi pentru care au fost întocmite
REI, SPAS, persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor
locale comunale din unitatea administrativ-teritorială unde se află copilul, precum şi
direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor
municipiului Bucureşti au obligaţia reevaluării situaţiei acestora la fiecare 3 luni.
(2) Până la data de 15 a lunii care urmează după încheierea unui trimestru, SPAS,
respectiv persoana cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor
locale comunale, va transmite direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului de la nivelul judeţului situaţia centralizată pe plan local a cazurilor de copii cu
părinţi plecaţi la muncă în străinătate, conform anexei nr. 1.
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Art. 8
Dispoziţiile prezentului ordin se aplică şi în situaţia copiilor ai căror părinţi notifică SPAS,
persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale
comunale, precum şi direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la
nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti intenţia de a pleca la muncă în străinătate.
Art. 9
SPAS, persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale
comunale din unitatea administrativ-teritorială unde se află copilul, precum şi direcţiile
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului
Bucureşti au obligaţia asigurării unor acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea
ce priveşte posibilităţile legale de care pot dispune părinţii care pleacă la muncă în
străinătate, în vederea asigurării protecţiei fizice şi juridice a copiilor care urmează să
rămână în ţară.
Art. 10
(1) Cetăţenii români care au copii minori în îngrijire şi doresc obţinerea unui contract
de muncă în străinătate au obligaţia de a notifica SPAS/primăriei de domiciliu intenţia
de a pleca la muncă în străinătate, precum şi nominalizarea persoanei în întreţinerea
şi îngrijirea căreia vor rămâne copiii, conform anexei nr. 2.
(2) În vederea respectării dispoziţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului
nr. 683/2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001, părinţii solicitanţi de locuri de muncă în
străinătate au obligaţia prezentării la agenţii de ocupare a forţei de muncă a unei dovezi
emise de SPAS/primăria de domiciliu, conform anexei nr. 3.
Art. 11
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
-****-

Secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului,
Bogdan Adrian Panait
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ANEXA Nr. 1: SITUAŢIA centralizatoare a cazurilor de copii cu părinţi plecaţi la
muncă în străinătate
Către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ...........................

Nr. de
familii
în care
părinţii
sunt la
muncă
în
străinătate

Număr de copii
din familiile cu
părinţi plecaţi
în străină-tate
(grupa de
vârstă)

Număr de
copii aflaţi
în îngrijirea
rudelor
până la
gradul II
(bunic), fără
măsură de
protecţie

din care:
număr de
copii care
frecventează
şcoala/
grădiniţa

Număr de
copii aflaţi
în îngrijirea
rudelor
până la
gradul
IV [fraţi,
mătuşi,
unchi), fără
măsură de
protecţie

din care:
număr de
copii care
frecventează
şcoala/
grădiniţa

Număr de
copii aflaţi
în îngrijirea
altor familii/
persoane
fără măsură
de protecţie

din care:
număr de
copii care
frecventează
şcoala/
grădiniţa

Număr de
copii care
sunt înscrişi
la medicul
de familie

0-2 ani

2-7 ani

7-14
ani

14-18
ani

TOTAL A

TOTAL B

Număr de cazuri referite direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului = Total B
Număr total de cazuri = Total A+Total B
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ANEXA Nr. 2: DECLARAŢIE
nr. ............... din ...................
Subsemnatul/Subsemnata ...................................................................... , domiciliat/
domiciliată în localitatea .................................... , str. ................................... nr
...... , bl ...... , se ...... , et ....... , ap ........ , judeţul/sectorul ............................ telefon
......................... , actul de identitate .......... , seria ............nr ............ , CNP ..................
.............. , vă aduc la cunoştinţă intenţia mea de a pleca la muncă în străinătate.
Declar pe propria răspundere că am/nu am copii minori în întreţinere.
Menţionez că pe perioada în care voi fi plecat/plecată la muncă în străinătate copilul/
copiii meu/mei (numele, prenumele, data naşterii) ........................................................
............. va/vor fi lasat/lăsaţi în întreţinerea şi îngrijirea doamnei/domnului ..................
............................................ (gradul de rudenie), domiciliat/domiciliată în localitatea ...
........................................ , actul de identitate ........seria .......... nr. .................. , CNP .
..................................

Declarant,

Asistent social,

...........................

...........................

ANEXA Nr. 3: DOVADĂ
Serviciul Public de Asistenţă Socială .......................... /Primăria ..........................
nr ...........................din ..........................
Se certifică prin prezenta că doamna/domnul .............................................. , cu domiciliul
în localitatea ............................................. , str ..............................nr ........ , bl ........ ,
se ....... , et ....... , ap ........ , judeţul/sectorul ......................... , telefon .................... ,
actul de identitate ..........seria ......... nr ........................... , având în întreţinere .............
copii minori, a notificat serviciului public de asistenţă socială/primăriei în raza căruia/
căreia îşi are domiciliul .......................... intenţia de a pleca cu contract de muncă în
străinătate.
Eliberăm prezenta în vederea completării dosarului conform dispoziţiilor Hotărârii
Guvernului nr. 683/2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în
străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001.
Director/Primar,
.....................................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 544 din data de 23 iunie 2006
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Asistenţa socială a copilului singur acasă
(modelul din România)
Managementul de caz16
Managementul de caz „reprezintă o metodă de coordonare a tuturor
activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul
superior al copilului de către profesionişti din diferite servicii sau instituţii publice şi
private”. Managementul de caz, aplicat în domeniul protecţiei drepturilor copilului,
implică parcurgerea următoarelor etape:
1. Identificarea, evaluarea iniţială şi preluarea cazurilor;
2. Evaluarea detaliată/complexă a situaţiei copilului;
3. Planificarea serviciilor şi intervenţiilor concretizată într-un plan prevăzut
în legislaţie: PIP, plan de recuperare, plan de reabilitare şi/ sau reintegrare
socială, PS;
4. Furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru copil, familie/reprezentant legal şi
alte persoane importante pentru copil;
5. Monitorizarea şi re-evaluarea periodică a progreselor înregistrate, deciziilor şi
intervenţiilor specializate;
6. Închiderea cazului.

Identificare
Convenţia cu privire la drepturile copilului adoptată de Adunarea Generală
a Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 defineşte drepturile şi principiile dezvoltării
normale a unui copil. Cunoaşterea acestor drepturi este o responsabilitate care
revine atât părinţilor, familiilor lărgite, profesioniştilor care lucrează cu copiii, cât
şi oricărei persoane responsabile. Principala responsabilitate de a creşte un copil
revine în primul rând părinţilor naturali. Complementar, această responsabilitate se
extinde la nivelul comunităţii locale din care face parte copilul şi familia sa. Statul
are rolul de a fi garantul acestor drepturi şi de a asigura respectarea lor.
Articolul 7 (al. 1) al Convenţiei cu privire la drepturile copilului stipulează
dreptul copilului „de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit de aceştia”. Situaţia
copiilor rămaşi singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate
implică un grad de vulnerabilitate a copilului din cauza, nu doar absenţei fizice a
părinţilor, ci şi a posibilităţilor de dezvoltare a legăturilor afective necesare evoluţiei
psiho-sociale a copilului. Astfel, identificarea acestor copii reprezintă nu doar o
16 Luca, C., Gulei, A.-S. (coord.), Metodologie - asistenţa socială, psihologică şi juridică a copiilor rămaşi singuri
acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate, Ed. Terra Nostra, Bucureşti, 2007, p.17
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primă etapă a managementului de caz în asistenţa socială, ci şi o modalitate de
exercitare a responsabilităţilor ce ne revin ca cetăţeni şi/sau ca reprezentanţi ai
instituţiilor care promovează şi asigură respectarea drepturilor copiilor.

Evaluare
Evaluarea iniţială a copilului implică obţinerea unei imagini de ansamblu cu
privire la situaţia copilului la un moment dat şi presupune obţinerea unor informaţii
minime despre copil, familia copilului/persoana de îngrijire, alte persoane relevante din
viaţa copilului, mediul în care trăieşte copilul, gradul în care sînt asigurate nevoile de
bază (hrană, somn, igienă, siguranţă), concluzii văzând propuneri de măsuri ulterioare
sau nu.
Având în vedere drepturile şi nevoile copilului, în procesul de evaluare este
necesară urmărirea unor aspecte ce pot fi asociate cu absenţa părinţilor:
•

neglijarea alimentară - privarea de hrană, absenţa mai multor categorii de
alimente esenţiale creşterii, mese neregulate etc.

•

neglijarea vestimentară - haine nepotrivite pentru anotimp, haine prea mici sau
prea mari, haine murdare

•

neglijarea igienei - lipsa igienei corporale, mirosuri respingătoare, paraziţi

•

neglijarea medicală - absenţa îngrijirilor necesare, omiterea vaccinărilor şi a
vizitelor de control, neaplicarea/nerespectarea tratamentelor prescrise

•

neglijarea locuinţei - locuinţă prost întreţinută, neîncălzită, risc de incendiu,
mobilier absent sau aflat în stare de degradare, substanţe toxice aflate la
îndemâna copilului etc.

•

neglijarea educaţiei - sub-stimulare, instabilitatea sistemului de pedepse şi
recompense, lipsa modelelor de învăţare a abilităţilor de viaţă independentă,
lipsa de urmărire şi supraveghere a situaţiei şcolare17.

De asemenea trebuie urmărite posibilele riscuri şi/sau forme de abuz care
apar în unele cazuri ca urmare a nesupravegherii copiilor perioade mai îndelungate
de timp. Acestea pot fi:
•

supraîncărcarea cu sarcini: preluarea responsabilităţilor de adult (gătitul,
menajul, spălatul hainelor, plata facturilor lunare etc.), îngrijirea şi creşterea
fraţilor mai mici

•

vulnerabilitate la abuzuri fizice, psihice, sexuale, exploatare prin muncă, trafic
de copii şi prostituţie (agresorii sexuali, recrutorii sau traficanţii de persoane,
persoanele care exploatează copii prin muncă îşi aleg victimele din rândul
copiilor neglijaţi, nesupravegheaţi)

17

Ibidem, p.49
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•

insuficienta dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă necesare pentru
a face faţă dificultăţilor viitoare ca adult: independenţa în luarea deciziilor,
încrederea în forţele proprii, abilităţi de management a timpului şi a banilor,
controlul şi exprimarea emoţiilor, relaţionare şi comunicare etc.

•

însuşirea deficitară a normelor etico-morale: în absenţa unui model familial
funcţional, a unui mediu sigur şi coerent, copiii singuri acasă pot internaliza
modelul de neglijare afectivă din cadrul familiei de origine pentru a-l aplica
ulterior la vârsta adultă

•

debutul precoce al vieţii sexuale: în special puberii şi dolescenţii vor căuta
afecţiunea şi aprecierea de care au nevoie nu numai în grupul de prieteni ci şi
în relaţiile intime18.
Vezi anexa nr.1: Raport de evaluare iniţială (REI)

Intervenţie
Avându-se în vedere interesul superior al copilului, în asistenţa socială a
copilului singur acasă responsabilul de caz întocmeşte Planul de Servicii ce are ca
scop prevenirea separării copilului de părinţi. Acest plan este un instrument care
se întocmeşte pentru copiii aflaţi la risc de părăsire de către părinţi, pentru copiii
reintegraţi în familie după încetarea măsurii de protecţie şi în orice situaţie care
impune acordarea de prestaţii şi/sau servicii vizând respectarea drepturilor copilului.
Planul de Servicii include de regulă, pe lângă datele de identificare, următoarele
„câmpuri”: prestaţii, servicii pentru copil, pentru familie, pentru persoana de îngrijire,
pentru persoana faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament. În cazul
copilului singur acasă, tipul serviciilor acordate variază de la caz la caz, în funcţie
de rezultatele evaluării: de la măsuri privind îmbunătăţirea relaţiilor copil – părinte,
copil - persoană de îngrijire, îmbunătăţirea comunicării dintre copil şi părintele/
părinţii plecaţi, până la măsuri de includere sau reintegrare a copilului într-o formă
de învăţământ, de dezvoltare de abilităţi de viaţă independentă sau măsuri vizând
starea de sănătate a copilului.
În cazul în care separarea copilului de părinţi s-a produs deja sau atunci
când, în urma acordării serviciilor prevăzute în Planul de Servicii s-a constatat
că menţinerea copilului alături de părinţi nu este posibilă, Serviciul de Protecţie
Specială din cadrul instituţiilor de stat de asistenţă socială şi protecţie a copilului
va întocmi Planul Individualizat de Protecţie ce va include luarea unei măsuri de
protecţie specială (plasamentul, plasamentul în regim de urgenţă, supraveghere
specializată).
Vezi anexa nr.2: Plan de servicii (PS)

18
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Ibidem, pp.52-53.
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Monitorizare
După realizarea Planului de Servicii urmează etapa de monitorizare. Acestă
etapă are ca scop verificarea modului în care Planul de Servicii implementat pe
parcursul perioadei de asistenţă are impactul aşteptat. Monitorizarea presupune
de asemenea folosirea informaţiilor aflate pentru a clarifica sau îndruma copilul cu
privire la situaţiile noi care au intervenit între timp (ex. referitoare la accesarea unor
servicii) sau pentru a reîncepe procesul de intervenţie în cazul în care se constată
că planul de servicii sau planul de protecţie trebuie revizuit.
Vezi anexa nr.3: Fişa de monitorizare
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RAPORT DE EVALUARE INIŢIALĂ

Nr. de înregistrare al cazului: ___________________________________________________________
Situaţia a fost referită de către: __________________________________________________________
A. DATE DESPRE COPIL
A1. Numele si prenumele: ____________________________________________________________
A2. Data şi locul naşterii: __________________________________ , CNP: ____________________
A3. Domiciliul legal: _________________________________________________________________
A4. Copilul locuieşte în prezent:
La adresa: ________________________________________________ , telefon: __________________
Împreună cu:

□ mama, □ tata, □ familia lărgită: ____________________________________________

□ Alte persoane: _____________________________________________________________________
□ Instituţie de ocrotire: ________________________________________________________________
A5. Are/Nu are instituită o măsură de protecţie: __________________________________________
A6. Cine se ocupă de copil: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
A7. Aspectul general al copilului:
Igienă: ____________________________________________________________________________
Îmbrăcăminte: ______________________________________________________________________
A8. Starea de sănătate:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Înscris la medicul de familie: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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A9. Situaţia şcolară:

□ Este neşcolarizat, □ A abandonat şcoala în anul: _______________________________________
□ Înscris la şcoala: __________________________________________________________________
Nume învăţător/diriginte ______________, consilier şcolar ___________________________________
Performanţă şcolară generală: __________________________________________________________
Conduita şcolară: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Sancţiuni pe linie şcolară: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Absenteism şcolar: ___________________________________________________________________
Este corigent/repetent: ________________________________________________________________
A10. Conduita socială
Relaţionarea în şcoală: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Timpul liber: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Comportamente deviante: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
A11. Aspecte legate de nerespectarea drepturilor copilului:
*unde se identifică probleme legate de exercitarea unor drepturi detaliaţi la secţiunea E. ANALIZA
INFORMAŢIILOR
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
A12. Informaţii suplimentare relevante:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
B. DATE DESPRE FAMILIA COPILULUI
B1. Date despre părinţi
MAMA

TATA

Nume şi prenume
Data naşterii şi CNP
Ţara în care este plecat
Istoricul migraţiei circulatorii
Ocupaţia înainte de plecare/
ocupaţia actuală
Lucrează cu forme legale
sau “la negru”
Comunicarea
Alte informaţii relevante
B2. Date despre fraţi/surori: ___________________________________________________________
B3. Relaţiile din cadrul familiei:
Maritale: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Parentale: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Altele: _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
B4. Bugetul familiei:
Venituri: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Bunuri: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
B5. Alte informaţii relevante: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
C. DATE PRIVIND PERSOANA CARE ARE ÎN ÎNTREŢINERE ŞI ÎNGRIJIRE COPILUL:
C1. Nume şi prenume:
C2. Data naşterii: __________________________________ , CNP: ___________________________
C3. Gradul de rudenie:
C4. Ocupaţia:
C5. Bugetul familiei persoanei de îngrijire:
Venituri: ____________________________________________________________________________
Bunuri: ____________________________________________________________________________
C6. Date despre locuinţa familiei persoanei de îngrijire:

□ proprietate personală

□ chirie

Compusă din _____ camere ne/decomandate.
Condiţiile locative sunt: ________________________________________________________________
Restanţe la intretinere: _________________, alte datorii: _____________________________________
Aici locuiesc ____ persoane: ___________________________________________________________
C7. Descrierea familiei persoanei de îngrijire:
Susnumitul(a) are o familie dez(organizată), cu _______________ copii, dintre care ________________
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Nivelul educaţional al persoanei de îngrijire este __ __________________________________________
Observaţii privind tipul familiei şi relaţionarea intra/extrafamilială:
a. relaţiile maritale: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b. relaţiile parentale:

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
c. relaţia cu copilul aflat în îngrijire: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
d. relaţia cu familia copilului aflat în îngrijire: _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
e. altele: ___________________________________________________________________________
C8. Alte informaţii relevante: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
D.

DATE

DESPRE

PERSOANA FAŢĂ

DE

CARE

COPILUL A DEZVOLTAT

LEGĂTURI

DE ATAŞAMENT
D1. Nume şi prenume: _______________________________________________________________
D2. Data naşterii: ____________________, CNP: _________________________________________
D3. Ocupaţia: ______________________________________________________________________
D4.Tipul relaţiei: ____________________________________________________________________
E. ANALIZA INFORMAŢIILOR:
-

+

Concluzii: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
F. PROPUNERI:
a) Completarea evaluării situaţiei copilului din alte perspective: □ psihologică,

□ medicală, □ psihiatrică,

□ juridică, □ alte tipuri de evaluare ______________________________________________________
b) Întocmirea planului de servicii ;
c) Monitorizare la: ____________________________________________________________________
d) Referire către DGASPC pentru _______________________________________________________

Data efectuării: _______________
Responsabil de caz (numele şi prenumele în clar şi semnătura):
_____________________________________________________________________
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PLAN DE SERVICII
Data realizării / revizuirii: _____________________________________________________________
Nr. de înregistrare al cazului: _________________________________________________________
A. DATE DESPRE CAZ
1. Numele şi prenumele copilului: _____________________________________________________
2. Data şi locul naşterii: __________________________________ ; CNP: _____________________
3. Mama: _____________________________________

Tata: ______________________________

4. Persoana de întreţinere/reprezentant legal şi gradul de rudenie: __________________________
5. Adresa: _________________________________________________________________________
6. Motivul întocmirii/revizuirii planului de servicii: ________________________________________
7. Managerul de caz care asigură coordonarea metodologică a responsabilului de caz prevenire:
___________________________________________________________________________________
8. Responsabil de caz: _______________________________________________________________
9. Membrii echipei şi instituţia din care provin: __________________________________________
___________________________________________________________________________________

B. PRESTAŢII
Tipul

36

Cuantumul
/ cantitatea

Autoritatea locală
/ Instituţia / ONG

Data începerii

Perioada de acordare
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C. SERVICII PENTRU COPIL

Tipul

Instituţia
responsabilă

Obiective
generale

Data
începerii

Perioada de
desfăşurare

Responsabil
de intervenţie
/
Persoana
responsabilă

Perioada de
desfăşurare

Responsabil
de intervenţie
/
Persoana
responsabilă

D. SERVICII PENTRU FAMILIE

Tipul

Instituţia
responsabilă

Obiective
generale

Data
începerii

37

Asociaţia Alternative Sociale

E. SERVICII PENTRU PERSOANA DE INGRIJIRE

Tipul

Instituţia
responsabilă

Obiective
generale

Data
începerii

Perioada de
desfăşurare

Responsabil
de intervenţie
/
Persoana
responsabilă

F. SERVICII PENTRU PERSOANA FAŢĂ DE CARE COPILUL A DEZVOLTAT LEGĂTURI
DE ATAŞAMENT

Tipul
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Instituţia
responsabilă

Obiective
generale

Data
începerii

Perioada de
desfăşurare

Responsabil
de intervenţie
/
Persoana
responsabilă
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OBSERVAŢII legate de îndeplinirea obiectivelor:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Responsabil de caz (numele şi prenumele în clar şi semnătura)
___________________________________________________________________________________
Membrii echipei (numele şi prenumele în clar şi semnătura)
___________________________________________________________________________________
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FIŞA DE MONITORIZARE A SITUAŢIEI COPILULUI

Nr.____________/_______________

Număr dosar/tipul:
___________________________________________________________________________________
Numele şi prenumele copilului:
___________________________________________________________________________________
CNP/Data şi locul naşterii copilului:
___________________________________________________________________________________
Sexul :
Numele şi prenumele mamei :
___________________________________________________________________________________
Numele şi prenumele tatălui:
___________________________________________________________________________________
Reprezentantul legal:
___________________________________________________________________________________
Domiciliul:
___________________________________________________________________________________
Reşedinţa:
___________________________________________________________________________________
Este înscris la medic de familie:

□ Da,

□ Nu.

Numele medicului de familie/unitatea:
___________________________________________________________________________________
Forma de învăţământ frecventată:
___________________________________________________________________________________
Rezultate şcolare/frecvenţa:
___________________________________________________________________________________
Consilier şcolar:
___________________________________________________________________________________
Data luării în evidenţă:
___________________________________________________________________________________
Data realizării planului de servicii:
___________________________________________________________________________________
Data revizuirii planului de servicii:
___________________________________________________________________________________
Motivul realizării / revizuirii planului de servicii:
___________________________________________________________________________________
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Observaţii referitoare la evoluţia cazului:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Responsabil de caz prevenire / colaboratori:
___________________________________________________________________________________
Servicii de sănătate:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Servicii de educaţie:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Servicii de reabilitare:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Altele (precizaţi):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Propuneri :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Asistent social,
_____________________________________________
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Asistenţa psihologică a copilului singur acasă.
Modalităţi de lucru19
Asistenţa psihologică este un proces ce presupune parcurgerea unor etape
ce încep de la referirea cazului pentru evaluare/consiliere de către asistentul social
sau alt profesionist care lucrează cu copiii, continuând cu evaluarea propriu-zisă
şi - acolo unde se consideră necesar - consilierea şi/sau psihoterapia.
Plecarea părinţilor la muncă în străinătate poate provoca anumite schimbări
în psihicul copilului: de la perceperea acestui lucru ca pe un eveniment de viaţă
stresant la trăirea unor experienţe psihotraumatizante. Aceste schimbări au la
bază anumiţi factori ce ţin de modul în care a funcţionat familia copilului înainte
de plecare şi modul în care dinamica relaţiilor intrafamiliale a suferit schimbări
după plecarea părintelui/părinţilor, factori ce ţin de copil incluzând vârsta copilului
şi caracteristicile psihologice ale acestuia şi factori ce ţin de reţeaua de suport a
familiei şi implicit a copilului.
Pe lângă aceşti factori, un rol important în modul de percepere de către copil
a plecării părinţilor îl are nivelul de informare cu privire la plecare: cu cât copilul este
informat din timp despre plecare şi cu cât este angajat în mod direct în pregătirea
plecării (părinţii discută cu copilul despre această plecare şi despre schimbările
care vor avea loc în viaţa lui, îi cer părerea, este asigurat de afecţiunea părinţilor
şi participă la etapele pregătitoare plecării) cu atât va dobândi un anumit control
asupra situaţiei care îl vor ajuta să facă faţă plecării propriu-zise şi perioadelor
ulterioare în care va resimţi nevoia părintelui/părinţilor.
Un alt aspect ce poate influenţa starea emoţională a copilului se referă la
schimbările care au loc după plecarea părintelui/părinţilor la muncă în străinătate.
De exemplu, modul în care părintele care a rămas acasă înţelege să-şi asume şi
responsabilităţile părintelui lipsă poate constitui un factor favorizant pentru copil
sau - dimpotrivă – un factor traumatizant (copilul preia toate sau aproape toate
responsabilităţile părintelui lipsă, părintele rămas acasă învinovăţeşte copilul
pentru plecarea partenerului, consumă alcool în mod abuziv, foloseşte violenţa
verbală şi/sau fizică etc.). Totodată schimbarea domiciliului (mutarea în casa unei
mătuşi/unchi, altă rudă sau a unui vecin) sau a persoanei de îngrijire presupune
adaptarea la un nou set de reguli „ale casei”, adaptare care poate varia de la
înţelegere şi cooperare la inacceptare. De asemenea, trebuinţa de a face faţă unor
alte tipuri de relaţionare: cu persoana de îngrijire, cu copiii acesteia sau relaţiei
dintre persoana de îngrijire şi partenerul său poate constitui un factor de stres
pentru copil.
Experienţele trăite de copil înainte, în timpul şi după plecarea părintelui/
părinţilor la muncă în străinătate pot duce la dezvoltarea unei palete largi de
19
Luca, C., Gulei, A.-S. (coord.), Metodologie – asistenţa socială, psihologică şi juridică a copiilor rămaşi
singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate, Ed. Terra Nostra, Bucureşti, 2007.
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manifestări psiho-comportamentale în funcţie de vârsta copilului, caracteristicile
sale psiho-sociale, de modul în care acesta a fost pregătit pentru plecarea părintelui/
părinţilor, sprijinul de care copilul beneficiază din partea reţelei de suport a familiei.
Aceste manifestări psiho-comportamentale pot include: trăirea sentimentului de
abandon, tristeţe, anxietate, nesiguranţă, stări despresive, comportament agresiv
sau atitudine de indiferenţă, deteriorarea conduitei şcolare, scăderea capacităţii de
concentrare, supra/subapreciere, autoizolare, stări de apatie, lipsă de motivaţie,
comportamente (pre)delincvente etc.
Marea majoritate a acestor manifestări sunt „vizibile” şi uneori uşor de
atribuit ca şi cauză tocmai plecarea părinţilor la muncă în străinătate. De regulă
psihologul intervine pentru efectuarea unei evaluări la solicitarea asistentului social,
responsabil de caz care a constatat necesitatea acestei măsuri în urma evaluării
iniţiale. Intervenţia psihologului este parte integrantă a procesului de evaluare
complexă a copilului şi – acolo unde este cazul – din procesul de asistare ce are
ca scop prevenirea separării copilului de părinţi.
Evaluarea psihologică a copilului singur acasă presupune parcurgerea mai
multor secvenţe: interviu cu copilul şi discuţii suplimentare cu managerul de caz,
asistentul social, părinte, persoana de îngrijire a copilului; teste de inteligenţă şi de
dezvoltare mintală, inventare/chestionare de personalitate, probe proiective, scale
de măsurare a eventualelor simptome dezvoltate de copil; investigarea relaţiilor
copilului cu părinţii, fraţii/surorile, persoana de îngrijire, părintele plecat.
Scopul acestei evaluări este de a identifica posibilele probleme pe care
copilul singur acasă le poate prezenta, modul în care aceste probleme sunt legate
de dezvoltarea sa, de istoricul său familial şi social, structura de personalitate
şi caracteristicile copilului din punct de vedere al dezvoltării cognitive, morale şi
sociale şi – nu în ultimul rând - modalitatea de raportare a copilului la plecarea
părinţilor şi la situaţia prezentă şi manifestările sale psiho-comportamentale.
În urma parcurgerii etapei de evaluare psihologică se întocmeşte Raportul de
Evaluare Psihologică ce poate include: date de identificare a copilului, număr
de întâlniri pentru realizarea evaluării şi metodele de evaluare folosite, informaţii
referitoare la dezvoltarea psiho-socială a copilului (nivelul de dezvoltare somatofiziologică, evoluţie psihologică, gândire, limbaj, atenţie, afectivitate, dezvoltare
morală, informaţii despre ataşamentul dezvoltat de copil), modul în care acesta
se raportează la plecarea părintelui/părinţilor, aspecte ale profilului psihologic,
concluzii şi recomandări.
Vezi anexa nr.1: Raport de evaluare psihologică a copilului singur acasă
Dacă - în urma evaluării psihologice - se constată necesitatea intervenţiei
pentru asistarea copilului în vederea adaptării la perioada de absenţă a părintelui/
părinţilor psihologul poate opta, în funcţie de vârsta şi de abilităţile mintale ale
copilului, pentru: consiliere suportivă (încurajarea exprimării emoţiilor, ascultare
activă, asistare în vederea gestionării constructive a emoţiilor), psihoterapie
(probleme legate de stress, dificultăţi în gestionarea unor emoţii - furie, anxietate,
depresie -, probleme de comunicare, tulburări de comportament, descoperirea
unor noi metode adaptative de a face faţă situaţiei de copil singur acasă, creşterea
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stimei de sine şi a încrederii în ceilalţi, o mai bună cunoaştere a propriei persoane)
sau terapie prin joc (folosirea funcţiei simbolice a jocului pentru exprimarea
nevoilor, sentimentelor şi emoţiilor, creşterea sentimentului de siguranţă, învăţarea
şi/sau dezvoltarea unor abilităţi de adaptare la situaţia plecării unuia sau ambilor
părinţi).
În lucrul cu copiii singuri acasă există mai multe teme ce pot fi abordate
pentru a-i ajuta să traverseze perioada de separare de părinţi. Între acestea sunt:
dorul de părinţi, sentimentul de vinovăţie pentru plecarea părintelui/părinţilor, stima
de sine, supraîncărcarea cu sarcini, comportamentele (pre)delincvente.
Dorul de părinţi este o stare des întâlnită la copiii ai căror părinţi sunt plecaţi
la muncă în străinătate. În abordarea acestei teme sarcina principală a psihologului
constă în încurajarea copilului să-şi exprime emoţiile. Scrierea într-un jurnal poate
fi un exerciţiu de autocunoaştere cât şi unul de descărcare emoţională; jocul de rol
întăreşte abilităţile de exprimare a emoţiilor şi contribuie la dezvoltarea abilităţilor
de comunicare.
Sentimentul de vinovăţie pentru plecarea părintelui/părinţilor este de cele
mai multe ori întărit de argumentul dat de părinte/părinţi pentru plecarea la muncă
în străinătate: „să fie mai bine pentru întreaga familie”. Psihologul poate interveni
prin asistarea copilului în identificarea şi conştientizarea acestui tip de cogniţie
care alimentează sentimentul de vinovăţie. Ulterior se abordează tema rolurilor şi
responsabilitatea luării deciziilor în cadrul familiei.
Stima de sine în cazul copiilor singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor la
muncă în străinătate poate fi afectată sub forma supraaprecierii şi a subaprecierii. În
cazul supraaprecierii, aceasta se manifestă prin atitudini de superioritate şi bravaj
ca urmare a bunurilor obţinute de la părinţi în comparaţie cu ceilalţi copii de vârsta
lor. Exerciţiile de autocunoaştere şi de dezvoltare a unei imagini de sine pozitive
şi realiste, discutarea avantajelor şi dezavantajelor sunt metode de abordare a
supraaprecierii copiilor. Subaprecierea se manifestă la copiii singuri acasă prin
nevoia de a primi şi de a oferi afecţiune, iar lipsa obiectului afectiv conduce la
trăirea unui sentiment de abandon, de inferioritate şi/sau de furie şi dezamăgire
faţă de părintele/părinţii plecaţi exprimate prin timiditate excesivă, dificultăţi de
relaţionare, atitudini de superioritate, comportamente (pre)delincvente etc. Ca şi în
cazul sentimentului de vinovăţie, identificarea gândurilor care întreţin o imagine de
sine negativă reprezintă o primă etapă urmată de exerciţii de autocunoaştere şi de
întărire a calităţilor şi abilităţilor identificate.
Supraîncărcarea cu sarcini este una din temele abordate mai ales în cazul
fetelor, dar şi în cazul băieţilor care au fraţi mai mici, precum şi în mediul rural. Rolul
psihologului este de a ajuta copilul să deosebească între abilităţile şi aptitudinile de
care are nevoie pentru a se dezvolta în mod independent şi încărcătura de sarcini
care duce de cele mai multe ori la scăderea randamentului şcolar şi/sau abandon
şcolar. De asemenea psihologul poate aborda tema cu privire la rolurile pe care
trebuie să le îndeplinească un copil în cadrul familiei şi conştientizarea drepturilor
pe care le are ca şi copil (dreptul la educaţie, la joacă etc.).
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Comportamentele (pre)delincvente. Lipsa de supraveghere, nevoia de
apartenenţă la grup, sentimentul de abandon şi/sau de furie, nevoia de a atrage
atenţia pot conduce copilul singur acasă la comiterea de acte predelincvente
(asocierea cu grupuri delincvente, chiul, violenţă verbală etc.) şi/sau delincvente
(furt, consum de droguri, violenţă fizică etc.). Identificarea gândurilor care întăresc
astfel de comportamente, conştientizarea lor ca distorsiuni, jocul de rol, exerciţiile
de autocontrol şi de autocunoaştere, exerciţiile de comunicare asertivă a propriilor
emoţii şi nevoi, dezvoltarea de abilităţi de viaţă independentă, implicarea în activităţi
de grup sunt etape pe care le poate parcurge psihologul în lucrul cu copilul singur
acasă care manifestă comportamente (pre)delincvente.
Vezi anexa nr.2: Fişă individuală de consiliere
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ANEXE:
1. Raport de evaluare psihologică a copilului singur acasă
2. Fişă individuală de consiliere
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RAPORT DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ

Numărul de înregistrare al cazului: ___________/ ____________________
Nume: ________________________ Prenume: _____________________________
Vârsta: _________ ani;
Data naşterii:
____________________________________________________________________
Studii:
____________________________________________________________________
Motivul solicitării evaluării:
____________________________________________________________________
Evaluare solicitată de:
____________________________________________________________________
Evaluare psihologică realizată de:
____________________________________________________________________
Locul desfăşurării evaluării psihologice:
____________________________________________________________________
Numărul de întâlniri realizate pentru evaluare:
____________________________________________________________________
Metode de evaluare folosite:
____________________________________________________________________
Dezvoltarea socio-psiho-emoţională a copilului:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Aspecte ale profilului psihologic:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ataşamentul copilului:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Modalitatea de raportare a copilului la plecarea mamei la muncă în străinătate:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Recomandări:
Având în vedere interesul superior al copilului şi nevoile de dezvoltare ale acestuia,
recomandăm ca:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Teorii la care se raportează psihologul în realizarea evaluării psihologice:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Data întocmirii raportului: _____________________
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FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE CONSILIERE
Numărul de înregistrare al cazului: ____________ / ________________
Numele __________________________, Prenumele _________________________
Obiectiv/ Tema
terapeutică
abordată
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Tehnici şi metode
utilizate

Observaţii

Data
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Rolul profesorului în prevenirea consecinţelor
negative ale plecării părinţilor la muncă
în străinătate asupra copiilor.
Migraţia părinţilor aduce schimbări mari în viaţa copiilor, schimbări pe
care ei le trăiesc diferit. Contribuţia profesorului pentru prevenirea consecinţelor
negative ale acestui fenomen poate fi deosebit de valoroasă. O etapă importantă în
stabilirea celei mai eficiente strategii de acţiune este evaluarea situaţiei şi nevoilor
acestor copii.
Roluri şi calităţi ale profesioniştilor care lucrează cu copiii
migranţilor20.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificarea nevoilor copiilor
Tratarea tuturor copiilor în mod egal
Comunicarea permanentă şi deschisă cu copiii
Cunoaşterea dorinţelor şi intereselor copiilor, a cercului de prieteni ai
acestora
Observarea comportamentului şi a schimbărilor psihologice care se produc
la copii
Implicarea copiilor în diverse activităţi, inclusiv extracurriculare
Oferire de ajutor şi sfaturi la solicitarea copiilor
Spirit întreprinzător pentru abordarea situaţiilor de problemă cu care se
pot confrunta copiii
Sensibilizarea şi mobilizarea altor persoane pentru a oferi suport copiilor
Informarea permanentă a familiei şi a persoanelor care îngrijesc copiii
despre situaţia acestora
Informarea părinţilor elevilor şi a persoanelor care îngrijesc copiii despre
consecinţele migraţiei asupra dezvoltării copilului
Comunicare cu părinţii plecaţi în străinătate despre situaţia emoţională şi
şcolară a copiilor
Referirea copiilor spre alte servicii din comunitate

I. Demersul profesorului în lucrul cu elevii
1. Analiza de nevoi (informaţionale, formare a competenţelor,
suport emoţional)
Faceţi o evaluare de nevoi în clasa de elevi şi alcătuiţi împreună cu ei lista
de teme pe care să o abordaţi la lecţiile de dirigenţie.
20
Materiale elaborate de diriginţii din raionul Călăraşi, Republica Moldova, participanţi la stagiul de formare
„Activităţi de susţinere a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească”, în cadrul proiectului „Includerea socială a
copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei”, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile
Copilului (CIDDC), Chişinău, 2007.
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În funcţie de specificul grupului de copii, de nivelul de încredere existent
între elevi şi de relaţia dintre copii şi adult, informaţiile referitoare la necesităţile
copiilor pot fi colectate prin diverse modalităţi.
Copiii pot fi întrebaţi direct ce vor să afle, de ce au nevoie pentru a se simţi
mai siguri şi a se descurca mai bine ş.a.
Exemple de întrebări:
•

Despre ce vreţi să vorbim la orele educative? Ce teme vă interesează?

•

În ce domenii vreţi să vă informaţi mai mult?

•

Cu ce probleme vă confruntaţi în prezent? De ce cunoştinţe şi capacităţi aveţi
nevoie pentru a le face faţă?

•

Despre ce situaţii de viaţă vreţi să discutăm la orele de clasă?

Nevoi specifice ale copiilor, determinate de plecarea părinţilor peste
hotare21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

susţinere emoţională: să fie ascultaţi şi înţeleşi
abordare individuală
sfaturi
activităţi de timp liber
încredere în adulţi (profesori)
dezvoltarea simţului responsabilităţii
pregătire pentru un mod de viaţă sănătos
motivare pentru studii
abilităţi de gestionare a resurselor (bani, timp)
abilităţi de soluţionare a problemelor şi luare a deciziilor
stimă de sine / apreciere adecvată
relaţii interpersonale pozitive
pregătirea părinţilor, persoanelor de îngrijire, profesorilor pentru a diminua
consecinţele migraţiei asupra copiilor.

În cazurile în care întrebările directe la o temă sau alta ar putea provoca
emoţii neplăcute copiilor, sunt utile tehnicile interactive de analiză a nevoilor sau cele
bazate pe desen.
Vezi anexa nr.1: Metode de analiză a nevoilor copiilor

21
Materiale elaborate de diriginţii din raionul Călăraşi, Republica Moldova, participanţi la stagiul de formare
„Activităţi de susţinere a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească”, în cadrul proiectului „Includerea socială a
copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei”, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile
Copilului (CIDDC), Chişinău, 2007.
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2. Identificarea stărilor emoţionale ale copiilor
Migraţia părinţilor este un eveniment care produce trăiri emoţionale
puternice, de cele mai multe ori acestea având o conotaţie negativă. Aceste emoţii
deseori îi împiedică pe copii să comunice, să-şi îndeplinească responsabilităţile,
să se comporte aşa cum o făceau până la plecarea părinţilor. Atunci când copiii se
simt copleşiţi de emoţii, le este foarte dificil să-şi controleze acţiunile reieşite din
primul impuls şi să ia deciziile adecvate. În plus, ei nu mai pot să comunice clar
ceea ce vor cu adevărat să spună.
Aplicând tehnici de identificare a emoţiilor, îi veţi ajuta pe copii şi tineri să-şi
conştientizeze, să-şi exprime şi să-şi controleze stările afective.
În aplicarea tehnicilor de identificare a stărilor emoţionale ale copiilor, este
important să ţineţi cont de:
•

Vârsta copiilor. Copiilor mai mici le este mai uşor să se exprime prin simboluri
şi desene, în timp ce pentru copiii mai mari este foarte important să-şi dezvolte
„vocabularul emoţiilor”;

•

Nivelul de încredere care există în grup. Influenţează libertatea de exprimare
în public. Este important ca fiecare copil să aibă posibilitatea de a alege: să
vorbească sau nu despre ceea ce simte, să o facă în pereche, în grupuri mici
sau aşa ca să fie auzit de toată clasa de copii;

•

Necesitatea de a discuta despre emoţiile descrise sau numite de copii. Aceste
tehnici au rolul de a ajuta copiii:

•

1.

să-şi cunoască şi conştientizeze viaţa emoţională proprie, de aceea nu
întotdeauna sunt urmate de analize şi discuţii,

2.

să depăşească anumite emoţii neplăcute, dificile, de aceea uneori
reflecţiile sunt importante pentru a dezvolta stăpânirea de sine şi strategii
constructive de comportare;

Perioada „evaluată”. Unele tehnici se referă la starea emoţională de moment
sau de pe parcursul unei zile, iar altele, la perioade mai lungi din viaţa copilului.
Există tehnici care contribuie la dezvoltarea abilităţilor copiilor de autoanaliză
şi observare în timp a diferitor manifestări emoţionale proprii (Sentimente pe
linia vieţii, Jurnalul personal);
Veţi contribui la dezvoltarea „vocabularului de emoţii” al copiilor22:
•
•
•
•

când veţi vorbi despre varietatea de sentimente;
când îi veţi întreba pe copii cum le-a mers în ziua respectivă, punând
accent pe ceea ce au simţit ei în legătură cu evenimentele relatate;
când îi veţi întreba pe copii ce cred ei că au simţit şi alte persoane implicate
într-o situaţie sau alta;
când vă veţi exprima propriile sentimente.

Vezi anexa nr.2: Tehnici pentru identificarea stărilor emoţionale ale
copiilor
22

Comportamentul asertiv şi oferirea criticilor constructive. Suport de curs, CIDDC, Chişinău, 2008
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3. Dezvoltarea
independentă

abilităţilor

necesare

copiilor

pentru

o

viaţă

Abordaţi în cadrul orelor de dirigenţie subiecte care vor sprijini copiii şi
tinerii să aibă o imagine de sine pozitivă, să-şi dezvolte competenţe relaţionale, de
management al resurselor, de rezolvare a problemelor etc.
Iată o listă orientativă de teme importante:
•

Autocunoaşterea şi respectul de sine

•

Comunicare şi relaţii interpersonale (asertivitate, toleranţă, abordare nonviolentă
a conflictelor interpersonale, a solicita şi a oferi suport / ajutor, relaţii de
gen etc.)

•

Managementul resurselor (organizarea eficientă a timpului, administrarea
banilor, cunoaşterea comunităţii şi identificarea instituţiilor care pot oferi suport
în probleme de sănătate sau emoţionale etc.)

•

Mod de viaţă sănătos (alimentaţie, igienă, activitate fizică, păstrarea unui regim
de viaţă care să prevină îmbolnăvirile, reacţie rapidă şi adecvată în caz de
accident sau boală, asigurarea unei îmbrăcăminţi decente, curate, adecvate
vremii şi ocaziei, întreţinerea locuinţei etc.)

•

Soluţionarea problemelor şi luarea deciziilor (presiuni din partea altor persoane,
situaţii dificile de viaţă etc.)

4. Promovarea egalităţii de şanse
Abordaţi teme de interes pentru toată clasa de elevi. Evitaţi să utilizaţi în
comunicarea cu copiii etichete de orice fel - „clasă bună”, „elev talentat”, „copil
din familie social-vulnerabilă”. Tot aici se includ termenii care se referă la situaţia
familială a elevilor, inclusiv „orfan social”, „copil abandonat” ş.a. Aceste expresii
sunt discriminatorii pentru copii şi îi fac să se simtă prost, să nu vrea să se implice
în activităţile pe care le propuneţi.
Copiii şi tinerii stabilesc relaţii de încredere cu profesorii care ştiu să
comunice de la egal la egal cu ei şi sunt bine pregătiţi să discute teme de care
sunt interesaţi elevii (de ex. relaţii interpersonale, rezolvarea de conflicte etc.).
Dacă sunteţi profesor, arătaţi copiilor că distanţa de statut care există între voi se
referă la perioada din timpul orelor de clasă. Asiguraţi-i că în restul timpului sunteţi
disponibil să discutaţi şi să-i susţineţi. Astfel veţi obţine încrederea lor şi veţi deveni
o persoană căreia i se pot adresa.
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5. Referirea copiilor care se confruntă cu situaţii dificile
Fiţi gata să identificaţi copiii care traversează situaţii dificile (consum de
substanţe, conflicte grave cu familia/persoana de îngrijire, violenţă, neglijare,
depresie, boli, acţiuni ilegale etc.).
Oferiţi suport emoţional pentru depăşirea stărilor de nelinişte şi stres. Dacă
stresul se citeşte pe faţa copilului sau se reflectă în ceea ce spune sau face, dacă
observaţi că se comportă altfel decât de obicei, îl puteţi ajuta să facă faţă situaţiei.
Ţineţi minte că este mai dificil să înveţe din experienţa dvs., ajutaţi-l să înveţe din
propria experienţă. Discutaţi despre lucrurile care provoacă stres şi modalităţile
constructive de a-i face faţă. În acest mod, stresul „se mută” din interior în afară,
unde cauzele şi efectele lui pot fi văzute şi analizate. Faceţi în aşa fel încât şcoala
să ofere diverse ocazii pentru activităţi de reducere a stresului: cluburi sportive,
discoteci, cluburi de activităţi extraşcolare etc.
Contactaţi părinţii copiilor. Poate fi nevoie să lucraţi cu familia sau persoanele
de îngrijire ale copiilor. Sugeraţi copiilor şi/sau familiilor acestora să apeleze la
serviciile specializate existente în comunitate - de asistenţă socială, medicală,
psihologică, juridică etc.

6. Respectarea confidenţialităţii
Profesorii şi diriginţii pot oferi elevilor un valoros suport emoţional. Atunci
când copiii şi tinerii au încredere că discuţiile cu aceştia vor rămâne secrete, ei se
simt mai liberi în a povesti despre dificultăţile şi emoţiile pe care le au, în special,
referitor la subiecte personale. Având o relaţie de încredere cu un adult, copilul va
solicita susţinerea acestuia de fiecare dată când va avea nevoie, iar astfel va fi
prevenită agravarea anumitor probleme.
Principiul confidenţialităţii constă în faptul că nu aveţi dreptul să relataţi
altora despre lucrurile spuse în cadrul comunicării cu persoana consultată, fără
permisiunea acesteia. Toţi specialiştii care se implică în soluţionarea problemei
unui copil trebuie să respecte anonimatul celui care beneficiază de ajutorul lor.
Uneori, adulţilor le este dificil să traseze limitele regulii de confidenţialitate.
Pentru a interveni rapid şi eficient în situaţia unui copil, ei întreprind şi acţiuni care
pot conduce la dezvăluirea identităţii acestuia. În toate cazurile, adulţii trebuie să
fie foarte atenţi, pentru a asigura dreptul copilului la protecţie.
Excepţiile de la regula confidenţialităţii trebuie să se refere la situaţiile în
care există o ameninţare la adresa persoanei consultate sau a altcuiva şi atunci
când se încalcă legea.
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II. Demersul profesorului în lucrul cu familiile elevilor
1. Abordarea subiectului migraţiei în cadrul şedinţelor cu părinţii
Migraţia este un proces natural care a însoţit omenirea de-a lungul istoriei
sale. Ceea ce puteţi face dvs. este să ajutaţi părinţii care intenţionează să plece la
muncă peste hotarele ţării să-şi pregătească în aşa fel copiii, încât aceştia să se
descurce independent în diverse situaţii de viaţă.
Explicaţi părinţilor că pentru a-şi proteja copiii de eventualele riscuri la
care sunt supuşi în perioada când sunt despărţiţi, ar trebui să întreprindă mai
multe acţiuni:
•

Să anunţe plecarea lor asistentului social din comunitate, care îi va informa
despre modul în care pot asigura protecţia copilului în perioada când
sunt plecaţi.

•

Să anunţe plecarea lor educatoarei de la grădiniţa sau dirigintelui clasei pe
care o frecventează copilul şi să păstreze legătura cu aceste persoane care
vor avea în vizor copilul, îi vor acorda sprijinul necesar pentru a face faţă
diverselor dificultăţi.

•

Să aleagă cu atenţie persoana care va îngriji şi supraveghea copilul în
lipsa lor.

•

Să legalizeze relaţia copilului cu persoana de îngrijire printr-un act emis de
autoritatea publică competentă. Încredinţarea spre îngrijire a unui copil prin
procurile eliberate de notarii publici nu asigură protecţia copilului.

Lucruri pe care părinţii trebuie să le facă împreună cu copiii, înainte de a
pleca peste hotare, pentru a preveni consecinţele negative ale despărţirii23:
Să discute şi să stabilească:
• motivul plecării şi decizia că pleacă mama şi/sau tatăl
• modul în care copiii vor avea grijă de fraţii care rămân acasă
• în grija cui rămâne copilul, care va fi relaţia cu persoana de îngrijire şi ce
atitudine să aibă faţă de aceasta
• cum să facă mâncare, să se alimenteze corect, să fie atenţi la termenul de
valabilitate al produselor
• care sunt regulile de igienă şi cum să le respecte
• cum să procedeze în caz de boală, cum să administreze medicamente
• reguli de securitate (calamităţi naturale, electricitatea, focul, regulile de
circulaţie)
23
Material realizat în cadrul proiectului „Includerea socială a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în urma
migraţiei”, CIDDC, Chişinău, 2007.
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•
•
•
•
•
•
•

modul de pregătire şi purtare a îmbrăcăminţii de sezon
cum să distribuie banii şi să economisească resursele materiale
cum să gestioneze timpul şi să-şi organizeze timpul liber
modul de întreţinere a gospodăriei şi de repartizare a sarcinilor între
membrii familiei, între copil şi persoana de îngrijire
cum să se comporte în situaţii neprevăzute şi/sau de risc (gaşcă, droguri,
raporturi sexuale, relaţii cu persoane străine, trafic de fiinţe umane)
cui să se adreseze atunci când au nevoie de ajutor (rude, profesori,
psiholog şcolar, asistent social, medic, poliţist)
listă cu numere de telefon ale diferitelor servicii din comunitate.

Să-i asigure:
• despre menţinerea legăturii cu membrii familiei rămaşi acasă pe
durata plecării
• că părintele plecat va trimite copilului resursele necesare
• că are încredere în capacitatea copilului de a face faţă vieţii
independente
• că orice dificultate poate fi depăşită.
Să lase:
• mai multe copii ale setului de documente în baza cărora părintele pleacă
peste hotare (contract de muncă, paşaport, viză)
• datele de contact proprii în ţara în care pleacă (dacă e posibil).
Discutaţi cu părinţii elevilor despre consecinţele migraţiei adulţilor asupra
dezvoltării copiilor. Oferiţi informaţii şi sugestii cu referire la particularităţile de
dezvoltare a copiilor la diferite vârste, importanţa comunicării şi acordării de suport
emoţional pe durata lipsei părinţilor etc.
2. Comunicarea cu persoanele adulte din anturajul copiilor
Sunteţi o resursă valoroasă pentru membrii familiilor afectate de migraţie.
Totodată, colaborarea cu aceste persoane vă va ajuta să monitorizaţi situaţia
copiilor, în special, dacă este vorba de cazuri mai dificile pe care le-aţi identificat.
•

Oferiţi părinţilor şi persoanelor de îngrijire sugestii bazate pe particularităţile
individuale ale copiilor şi tinerilor, pe care le cunoaşteţi datorită faptului că
observaţi îndeaproape comportamentul acestora.

•

Informaţi adulţii despre posibilele consecinţe negative ale despărţirii de părinţi
asupra emoţiilor şi comportamentului copiilor.

•

Promovaţi ideea că, pentru bunăstarea copilului, satisfacerea nevoilor
emoţionale este la fel de importantă ca cea a nevoilor de bază. Încurajaţi adulţii
să arate afecţiune faţă de copii, să-i încurajeze, să-şi demonstreze suportul
emoţional.
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•

Transmiteţi ideea că prezenţa în viaţa copilului a cel puţin unui adult care îi
oferă suport şi în care el are încredere constituie unul dintre factorii de protecţie
în faţa stresului.

•

Sugeraţi modalităţi eficiente de colaborare cu copiii: comunicarea de la egal
la egal, metode pozitive de disciplinare, tehnici de soluţionare constructivă a
neînţelegerilor, luarea în consideraţie a opiniei copilului, implicarea copilului în
luarea deciziilor legate de viaţa sa, procedee de oferire a sprijinului emoţional,
respectarea spaţiului personal, încurajarea autonomiei, discuţii despre
administrarea banilor primiţi de la părinţi, acceptarea prietenilor copilului etc.

III. Demersul profesorului în elaborarea strategiei şcolii
pentru prevenirea consecinţelor migraţiei asupra elevilor
1. Evaluarea la nivel de şcoală a situaţiei copiilor care au părinţi plecaţi
în străinătate
Abordaţi în cadrul Consiliilor profesorale problematica efectelor negative
ale migraţiei părinţilor asupra copiilor. Stabiliţi care este numărul copiilor care au
unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate în şcoală şi efectuaţi o primă
evaluare a situaţiei lor. Managerii şcolari se vor baza pe aceste date atunci când
vor lua decizii privind acţiunile care trebuie întreprinse în scopul protecţiei acestor
copii.
În lipsa unor practici deja verificate în domeniul lucrului cu copiii migranţilor,
recomandăm profesorilor:
•

Să-şi planifice activităţile de prevenire a consecinţelor migraţiei asupra copiilor
în baza studierii atente a nevoilor acestora;

•

Să înveţe în urma fiecărei experienţe de lucru cu copiii, ceea ce îi va ajuta să-şi
facă o concepţie despre strategiile mai eficiente de intervenţie şi să-şi formeze
treptat stilul personal de abordare a acestei probleme;

•

Să utilizeze în planificarea activităţii opinii obţinute de la copii şi tineri;

•

Să colaboreze cu alţi actori comunitari în vederea eficientizării lucrului cu
copiii.

Vezi anexa nr.3: Fişă pentru colectarea informaţiilor despre copiii cu
părinţi plecaţi la muncă în străinătate

2. Şcoala - spaţiu prietenos pentru copii şi tineri
Analizaţi, cu ajutorul următoarelor caracteristici, gradul în care şcoala este
un mediu atractiv pentru elevi:
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•

Adulţii conştientizează că sentimentul de apartenenţă este o nevoie a copiilor.

•

Conducerea şcolii şi cadrele didactice se comportă democratic.

•

Există un consens real între administraţie, cadrele didactice şi elevi, ceea ce
asigură ca eforturile educative ale acestora să fie cu adevărat centrate pe
nevoile copiilor şi tinerilor.

•

Şcoala propune adolescenţilor diverse activităţi la care să participe.

•

Mediul fizic şi atmosfera din şcoală îi încurajează pe adolescenţi să se simtă
confortabil atunci când trec pragul şcolii.

•

Adulţii consultă regulat elevii şi părinţii lor cu privire la diverse aspecte ale
mediului şcolar.

Copiii şi cadrele didactice petrec foarte mult timp la şcoală. Condiţiile în
care munceşte persoana, iar învăţătura este munca unui copil, îi influenţează
starea emoţională şi randamentul. Aceste condiţii se referă la diferite aspecte: de
la amplasarea mobilierului, până la atmosferă. În situaţia în care copiii care au
părinţi plecaţi se simt acasă singuri şi trişti, climatul de la şcoală devine şi mai
important pentru ei.
Următorul exerciţiu vă va ajuta să faceţi orele petrecute în cadrul şcolii mai
plăcute şi atractive. Întruniţi grupul de profesori pentru a stabili o listă care să conţină
tot ceea ce credeţi că ar face mediul şcolar sau al clasei mai plăcut, incluzând şi
lucrurile mari, şi detaliile. Propuneţi elevilor (în grupuri, clase) să procedeze la fel.
Decideţi împreună care sunt cele zece idei care corespund criteriului „maximum
efect cu minimum cheltuială”. În sfârşit, gândiţi-vă cine va realiza schimbările şi în
ce termene. Ghidaţi-vă după ideea că în acest mod încurajaţi încrederea în sine
a tinerilor, deoarece ei au sentimentul că participă activ la construirea mediului în
care trăiesc, că sunt consultaţi şi opinia lor contează.

3. Creşterea motivaţiei copiilor de a participa
Aplicaţi tehnici de motivare a copiilor să se implice în activităţi propuse
de şcoală:
•

Stabilirea de reguli ale clasei împreună cu colectivul acesteia. Determinarea
clară a regulilor de comportament de la începutul anului şcolar este esenţială
atât pentru managementul clasei, cât şi pentru prevenirea unor comportamente
dificile/nedorite.

•

Personalizarea clasei. Aspectul interior al clasei reprezintă un mod de a
fortifica identitatea socială a elevului. Oferiţi posibilitate copiilor să participe
la amenajarea sălii de clasă (de ex., prin desene, amplasarea mobilierului
etc.). În acelaşi timp, veţi încuraja creativitatea copiilor şi sentimentul lor de
apartenenţă.
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•

Cunoaşterea elevilor. Cunoaşterea particularităţilor copilului, memorarea
prenumelui, a preferinţelor sale, a relaţiilor cu colegii sunt câteva aspecte
importante care îi creează încredere în sine, sentimentul de siguranţă şi
apreciere personală. Respectul faţă de elevi este un element esenţial în
motivarea lor la acţiuni de colaborare.

•

Implicarea elevilor în activitatea de învăţare şi cea educativă. Posibilitatea
de exprimare constituie o motivaţie puternică pentru elevi de a frecventa orele
şi a se implica activ. Activităţile interactive sunt considerate cele mai eficiente
pentru formarea de competenţe şi prevenirea problemelor de disciplină.
Tehnicile de grup în procesul de învăţare permit o cunoaştere de sine mai
bună, ceea ce ajută copiii să-şi definească valorile personale. Ei sunt atraşi de
activităţi care permit comunicarea cu semenii şi schimbul de experienţă. Prin
creşterea nivelului de interacţiune dintre copii şi datorită feed-back-ului oferit
tuturor elevilor, fiecare copil are sentimentul că este responsabil de ceea ce se
întâmplă la nivel de grup. Astfel, elevii vor deveni mai responsabili, receptivi şi
se vor simţi importanţi în cadrul grupului.

Indicatori pentru a verifica eficienţa în aplicarea metodelor interactive24:
•
•
•
•
•
•
•
•

Proporţia de timp în care vorbeşte profesorul şi în care vorbesc elevii
Gradul de control exercitat de profesor asupra temelor discutate
Mobilitatea elevilor în sala de clasă, acceptată / încurajată de profesor
Nivelul de mobilitate al profesorului
Măsura în care regulile de grup sunt negociate / impuse
Măsura în care valorile, atitudinile şi emoţiile sunt incluse în discuţiile de
grup
Nivelul de participare al elevilor la planificarea activităţilor
Gradul de responsabilizare al elevilor de către profesor.

•

Rezolvarea imediată a problemelor disciplinare apărute. Controlul
proximităţii (apropierea fizică a profesorului faţă de elev inhibă comportamentul
nedorit al acestuia), recurgerea la regulă, comunicarea asertivă sunt modalităţi
constructive de a aborda dificultăţile în momentul apariţiei lor.

•

Realizarea de evaluări periodice. Evaluarea permite recompensarea fiecărui
elev la intervale scurte de timp.

24 Gavriliuc, C. (coord.), Ghid pentru profesioniştii care lucrează cu copiii migranţilor, CIDDC, Ed. URMA ta,
Chişinău, 2007.
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4. Stabilirea parteneriatelor cu actorii comunitari
În multe comunităţi, copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate sunt
consideraţi privilegiaţi, iar riscurile la care aceştia sunt supuşi sunt neglijate.
Încercaţi să sensibilizaţi opinia publică în legătură cu situaţia acestor copii şi
problemele emoţionale, de sănătate, relaţionale etc. cu care se pot confrunta ei.
Dacă în comunitate există o strategie / un plan de acţiune care vizează
suportul pentru aceşti copii, determinaţi care este rolul şcolii în acest sens şi
cum pot contribui cadrele didactice în prevenirea consecinţelor migraţiei. Stabiliţi
relaţii de colaborare cu diverşi actori: Centrul medicilor de familie, Primărie,
ONG-uri etc.
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1. Exemple de metode de analiză a nevoilor copiilor
Vizualizarea pe fişe25
Obiectiv: planificarea tematicilor pentru ora de dirigenţie în baza nevoilor şi
intereselor elevilor.
Materiale necesare: fişe de hârtie, carioca, scotch, tablă.
1. Explicaţi regulile metodei:
- o singură idee pe o fişă
- gândul trebuie expus în cel mult trei rânduri
2. Rugaţi participanţii să-şi ia câte o fişă şi să răspundă la întrebarea „Ce teme
vreau să discutăm la lecţiile de dirigenţie?”. Dacă cineva are mai multe idei,
poate lua mai multe fişe.
3. Invitaţi participanţii să ia scotch şi să lipească fişele lor pe tablă sau un perete
din sală.
4. Rugaţi participanţii să grupeze fişele şi să denumească fiecare grup de idei
astfel obţinut.
5. Discutaţi cu elevii despre categoriile de teme pe care le-au identificat ei. Decideţi
care pot fi abordate începând cu lecţia următoare şi care necesită o pregătire
din partea dvs. şi a copiilor.
Avantajele metodei: fiecare elev are posibilitatea să-şi exprime ideile; toţi elevii pot
participa la luarea deciziilor cu referire la temele planificate şi ordinea acestora;
elevii află despre nevoile şi dorinţele colegilor; se face o clasificare a nevoilor
copiilor în funcţie de prioritatea lor pentru clasa de elevi.
Cutia cu idei26
Obiectiv: explorarea ideilor elevilor cu referire la tematica orelor de dirigenţie, a
intereselor privind activităţile de timp liber etc.
Materiale necesare: o cutie, în care să fie făcută o deschizătură pentru introducerea
bileţelelor, fişe, pixuri.
Etape:
1. Plasaţi cutia într-un loc în care elevii să aibă acces oricând au nevoie.
2. Anunţaţi elevii despre funcţia cutiei - în ea poate fi pusă orice idee, opinie sau
dorinţă a copiilor, a cărei realizare le va fi benefică (teme de ore educative,
activităţi de timp liber, sugestii privind stilul de comunicare în grup sau cu
dirigintele etc.)
3. Determinaţi împreună cu clasa de elevi intervalul de timp în care se va face
colectarea de idei (de ex. o zi, o săptămână).
4. Deschideţi cutia împreună cu elevii, citiţi ideile şi faceţi o grupare a lor.
5. Decideţi care vor fi paşii următori pentru a realiza propunerile. Discutaţi despre
resursele necesare pentru a pune în practică ideile şi care va fi contribuţia
copiilor şi cea a dirigintelui, profesorului în acest sens.
Avantajele metodei: fiecare elev are posibilitatea să-şi exprime ideile; utilă în
cazurile în care în grupul de elevi nu este stabilit un nivel de încredere care să
permită exprimarea deschisă; poate fi aplicată cu un număr mare de copii.
25
Comportamentul asertiv şi oferirea criticilor constructive. Suport de curs, CIDDC, Chişinău, 2008.
26 Gavriliuc, C. (coord.), Ghid pentru profesioniştii care lucrează cu copiii migranţilor, CIDDC, Ed. URMA ta,
Chişinău, 2007.
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2. Tehnici pentru identificarea stărilor emoţionale ale copiilor
Feţe cu emoţii27
Obiectiv: identificarea stării emoţionale ale membrilor grupului.
Materiale necesare: pregătiţi şi decupaţi din timp feţe care redau diferite stări
emoţionale; scotch, tablă.
Etape:
1. Puneţi la dispoziţia copiilor imagini cu feţe care redau emoţii. Decideţi în funcţie
de particularităţile grupului câte feluri de emoţii sunt potrivite pentru acest
exerciţiu. Propuneţi-le să aleagă imaginea care redă cel mai bine felul cum se
simte fiecare în acel moment.
2. Când toţi copiii au făcut alegerea, rugaţi-i să lipească, pe rând, faţa aleasă pe o
coală mare de hârtie sau pe tablă şi să numească emoţia / starea lor. Mulţumiţi
fiecărui participant.
3. La final, priviţi tot panoul de emoţii şi discutaţi cu grupul ideile pe care le au
copiii în legătură cu ceea ce văd.
Avantajele metodei: reperul propus facilitează identificarea şi verbalizarea stării
emoţionale; toţi copiii sunt implicaţi şi au ocazia să se exprime; oferă o imagine
despre starea afectivă generală a grupului; este utilă aplicarea ei la început de
lecţie sau activitate, pentru a „măsura temperatura” atmosferei din grup şi a crea
oportunitatea de eliberare a unor eventuale tensiuni.

27

Comportamentul asertiv şi oferirea criticilor constructive. Suport de curs, CIDDC, Chişinău, 2008.
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Fişă de lucru „Feţe cu emoţii”
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Copacul cu omuleţi28
Obiectiv: identificarea stării emoţionale ale membrilor grupului.
Materiale necesare: copii ale fişei de lucru pentru fiecare copil.
Etape:
1. Distribuiţi fişa şi propuneţi copiilor să se identifice cu o figură din ea. Oferiţi
câteva clipe pentru aceasta.
2. Propuneţi celor care vor, să împărtăşească grupului cine sunt ei în fişă şi de ce
şi-au ales anume figura respectivă. Mulţumiţi fiecărui participant.
3. Întrebaţi copiii ce cred despre starea emoţională şi atmosfera care domină
grupul, reieşind din ideile care au răsunat.
Avantajele metodei: fişa de lucru oferă o varietate mare de stări şi emoţii; fiecare
copil are posibilitatea să interpreteze aşa cum vrea semnificaţia poziţiei figurilor
şi alte elemente din imagine; toţi copiii sunt implicaţi în exerciţiu; oferă copiilor
oportunitatea de a afla cum se simt ceilalţi membri de grup; poate fi aplicată pentru
a vedea care este starea emoţională a participanţilor la moment, în raport cu o
temă anumită (de ex., relaţii interpersonale) sau cu grupul de elevi, dacă este
utilizată la sfârşitul unei activităţi, iar participanţii indică unde se aflau pe imagine
la începutul activităţii şi unde se găsesc la încheierea ei.

28

Comportamentul asertiv şi oferirea criticilor constructive. Suport de curs, CIDDC, Chişinău, 2008.
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Fişă de lucru „Copacul cu omuleţi”
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3. Fişă pentru colectarea informaţiilor despre copiii cu părinţi
plecaţi la muncă în străinătate29
(completată de diriginţii implicaţi în proiectul „Includerea socială a copiilor rămaşi
fără îngrijire părintească în urma migraţiei”)
•

Numărul de elevi în clasă:

•

Din ei au unul sau ambii părinţi plecaţi:

•

Numărul de copii care au plecaţi:
ambii părinţi ___

mama ___

tatăl ___

•

Ţările în care au migrat părinţii elevilor:

•

Numărul de copii conform duratei de despărţire cu părintele / părinţii:
până la 1 an ___

•

între 1 an şi 2 ani ___

între 2 ani şi 3 ani ___

între 3 ani şi 4 ani ___ între 4 ani şi 5 ani ___

mai mult de 5 ani ___

Numărul de copii care:
locuiesc cu un părinte ___

locuiesc cu persoana de îngrijire ___

locuiesc singuri ___

locuiesc singuri, dar au o persoană de îngrijire ___

•

Căile de comunicare dintre copii şi părinţii migraţi

•

Frecvenţa de comunicare dintre copii şi părinţii migraţi

•

Dificultăţile cu care se confruntă copiii în diferite domenii ca urmare a plecării
părinţilor lor în străinătate (activităţile de gospodărie, reuşita şcolară, activităţile
de timp liber, relaţiile cu colegii şi prietenii, exprimarea şi controlul emoţiilor,
modul de viaţă sănătos etc.)

•

Situaţii grave depistate printre elevii din clasă

29
Material elaborat în cadrul proiectului „Includerea socială a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în urma
migraţiei”, CIDDC, Chişinău, 2007.
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Psihopedagogia prevenirii consecinţelor negative
ale plecării părinţilor în străinătate asupra copiilor
Nesiguranţa determinată de absenţa unuia sau ambilor părinţi creează la
copilul rămas singur acasă teamă, anxietate, conduită de fugă etc. Lipsa afecţiunii
părinţilor poate determina insecuritate afectivă, marginalizare, agresivitate îndreptată
spre alţi copii. Există cîteva aspecte care, puse în practică de cadrele didactice ar
putea ajuta copiii să depăşească problemele declanşate de plecarea părinţilor în
străinătate la muncă.
•

Ajută-i să se cunoască, să-şi creeze o imagine de sine corectă!

•

Comunică eficient cu elevii! Formează la copii abilităţi de ascultare
activă!

•

Fii asertiv! Formează la copii comportamente asertive!

•

Fii empatic! Formează la copii comportamente empatice!

•

Rezolvă la timp conflictele! Învaţă-i şi pe copii să-şi rezolve conflictele
cu ceilalţi!

•

Ajută-i să ia o decizie corectă!

•

Ajută-i să înveţe!

•

Lucraţi în echipă! Învaţă-i pe copii că lucrul în echipă este foarte
important!
Aceste calităţi pot fi formate la elevi prin contribuţia dirigintelui şi a profesorului
psihopedagog, dar şi a profesorilor faţă de care copilul a dezvoltat o relaţie de
ataşament şi încredere.

1. Ajută-l să se cunoască, să-şi creeze o imagine de sine corectă!
Climatul familial, mediul afectiv în care creşte copilul, căldura sau indiferenţa
acestuia îi vor marca puternic modul de viaţă, personalitatea, încrederea în
forţele proprii şi imaginea de sine. Cadrele didactice pot contribui la prevenirea
consecinţelor negative ale plecării părinţilor la muncă în străinătate. Pregătirea
psihologică a copilului pentru a rezista la tot felul de încercări ale vieţii începe cu
formarea unei imagini de sine pozitive. Plecarea părinţilor şi rămânerea copilului
singur acasă este o asfel de încercare prin care trebuie să treacă acesta. Imaginea
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de sine corectă este premisa de la care se poate porni în procesul de susţinere
psihologică a copilului de către şcoală. Orele de dirigenţie ar trebui să abordeze
teme care să contribuie la formarea corectă a imaginii de sine.
Ce este imaginea de sine!30
Imaginea de sine este felul în care gândeşti despre calităţile şi defectele
tale. Abilitatea noastră de a ne evalua corect şi realist, de a fi capabili să ne
acceptăm aşa cum suntem, defineşte imaginea de sine. Imaginea personală
este propria noastră părere despre ce fel de persoană suntem. Imaginea
de sine este fundamentul pe care se formează întregul comportament al
persoanei. De aceea, educatorul de orice fel, profesor, părinte, trebuie să
ajute copilul să-şi formeze o imagine de sine corectă. Putem vorbi despre o
imagine de sine fizică, psihică şi una socială.
Imaginea de sine fizică, reprezintă modul în care fiecare persoană îşi
acceptă propria corporalitate, ca ansamblu al trăsăturilor fizice.
Imaginea de sine psihică, este reprezentarea pe care o are fiecare
persoană despre capacităţile sale psihice (limbaj, inteligenţă, caracter, voinţă,
interese, valori etc.).
Imaginea de sine socială, reprezintă compararea cu altul şi înscrierea
individului în contextul social. La acestea se adaugă opinia grupului, adică imaginea
socială de sine.
Fără îndoială, imaginea personală are o putere atât de mare, încât
impactul ei este copleşitor asupra destinului oricărei persoane, ea putând
influenţa atât reuşita, cât şi nereuşita acesteia. Toate acţiunile şi sentimentele
noastre, sunt în concordanţă cu imaginea noastră personală. Imaginea
de sine scăzută determină neîncredere în sine, dar şi o stimă de sine
îndoielnică. La fel de dăunătoare este şi imaginea de sine supraevaluată.
Dacă cineva se va crede o persoană plină de talent şi se va lansa într-o
activitate specifică, se va întâlni curând cu eşecul, deoarece nu va putea
face faţă cerinţelor.
De aceea şcoala trebuie să-l ajute pe copil să-şi formeze o imagine
de sine corectă. El trebuie să ştie că are calităţi dar şi defecte, că poate
obţine succese importante dar şi unele insuccese. Copiii cu imagine de sine
corectă:





30

 Se simt importanţi
 Se simt unici
 Se simt plini de succes
 Îşi asumă scopuri bine definite
 Se simt utili
Băban, A. (coord.), Consiliere educaţională, Ed. Imprimeria Ardealul, Cluj Napoca, 2001.
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 Au simţul puterii
 Au încredere în sine
 Se simt respectaţi
 Pot lua decizii corecte
 Se simt capabili să-i influenţezi pe alţii
 Au o imagine corporală pozitivă.









Imaginea de sine corectă determină cristalizarea stimei de sine pozitivă.
Încurajarea este procesul prin care părinţii şi cadrele didactice pot dezvolta
încrederea şi stima de sine a copilului. Intervenţia părinţilor şi a profesorilor este,
deci, determinantă. În general cadrele didactice pot contribui la formarea imaginii
de sine pozitiva astfel:
a. să aibă aşteptări rezonabile în raport cu vârsta elevilor;
b. să-i ajute să-şi planifice adecvat activităţile;
c. să determine concentrarea elevilor asupra aspectelor pozitive din experienţa
lor, din viaţă etc.;
d. să-i ajute să decidă singuri;
e. să folosească încurajarea şi recompensa atunci când este cazul;
f. să fie model personal pentru elevi;
g. să-i ajute pe elevi să-şi identifice punctele tari şi punctele slabe;
h. să-i ajute să-şi conştientizeze succesele, în acest fel se dezvoltă stima
de sine;
i. să dezvolte încrederea în imaginea fizică a copilului;
j. să-i facă să-şi asume responsabilităţi în cadrul clasei.

2. Comunică eficient cu elevii! Formează la copii abilităţi de
ascultare activă!
Oricărei persoane îi este destul de uşor să comunice cu ceilalti. Mai greu
este însă să-i ascultăm cu atenţie. Ascultarea activă este o necesitate dar şi o mare
calitate a omului. Ascultarea activă este perceperea şi înţelegerea corectă a ceea
ce transmite interlocutorul. Putem desprinde câteva roluri sau funcţii ale ascultării
active în situaţiile curente:
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Rolurile ascultării active31
Rol de facilitare a descărcării emoţionale a partenerului - sunt
binecunoscute situaţiile în care ne simţim plini, tensionaţi şi avem dorinţa de a ne
împărtăşi cuiva. Odată realizat acest lucru, starea de tensiune se diminuează, ne
simţim liniştiţi şi împăcaţi.
Rolul de facilitare a exprimării de sine a partenerului - cunoaşterea
necesităţilor, dorinţelor şi sentimentelor interlocutorului vă va ajuta să stabiliţi un contact
mutual eficient.
Rol în intercunoaştere şi învăţare - ascultând putem, pe de o parte,
să cunoaştem persoana, să aflăm informaţii despre ea, despre alţii sau despre
realitate, iar pe de altă parte, putem să învăţăm, să beneficiem de cunoştinţele şi
experienţele celorlalţi.
Toate aceste roluri derivă din caracterul ascultării ca şi componentă de bază
a comunicării, iar realizarea lor depinde de gradul în care persoanele implicate
dispun de un anumit exerciţiu şi de unele trăsături şi resurse, care le fac să fie buni
sau mai puţin buni ascultători.
Care ar fi, aşadar, la nivel personal, calităţile unui bun ascultător? În unele
profesii cum ar fi aceea de educator, profesor, manager etc. ascultarea poate căpăta
o valoare esenţială pentru obţinerea succesului. Pentru a putea practica ascultarea
activă persoana trebuie să dispună de unele calităţi care îl caracterizează ca bun
ascultător.

31

Băban, A. (coord.), Consiliere educaţională, Ed. Imprimeria Ardealul, Cluj Napoca, 2001, pag.4.
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Un bun ascultător are
următoarele calităţi
•

•
•
•

•
•

•
•
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Ascultă cu atenţie, este prezent •
în comunicare cu toate simţurile,
prelucrează conţinuturile;
•
Ascultă cu continuitate, fără
întreruperi;
•
Este deschis, are disponibilitatea
de a comunica, de a stabili relaţii; •
Arată că este preocupat şi îşi
exprimă preocuparea pentru cele •
comunicate de interlocutor;
Mimica exprimă implicarea în •
procesul comunicării;
•
Nu dă semne de plictiseală (dacă
procesul comunicării depăşeşte
timpul aşteptat);
•
Nu întrerupe pe interlocutor
(emiţător);
•
Este preocupat şi de subiectul
comunicării şi de persoana cu
•
care comunică;

•

Păstrează contactul vizual direct
dar nu derutează cu privirea;

•

Nu comunică într-o atmosferă în
care există mulţi factori perturbatori
(riscă să perceapă denaturat);

•

Se asigură că înţelege bine
mesajul, reia cele comunicate cu
propriile cuvinte (parafrazează);

•

Este lipsit de prejudecăţi în
legătură cu informaţiile emise.

Un rău ascultător
Ascultă, dar nu îl preocupă ce
spune celalalt;
Aude, dar nu ascultă, nu se
implică;
Priveşte spre tine dar, de fapt nu
ascultă, se gândeşte în altă parte;
Este dominat
şi stereotipii;

de

prejudecăţi

Gândeşte că efortul de a asculta
este prea mare;
Se simte ofensat de interlocutor;
Ascultă preocupat numai de
subiect şi neglijează persoana
(trăirile acesteia);
Ascultă fiind perturbat de alţi
factori;
Face gesturi de respingere şi/sau
blocare a comunicării;
Face gesturi neconcordante cu
limbajul verbal.
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Joc didactic pentru evaluare
Împărţiţi-i pe elevi în perechi. Cereţi elevilor să vorbească fiecare
în acelaşi timp despre un anumit lucru (ce am făcut astăzi la şcoală, ce voi
face după amiază etc.) timp de un minut. În timp ce vorbesc, elevii ar trebui
să se concentreze concomitent să asculte ce spune celălalt. După trecerea
minutului, elevii îşi spun unii altora ce au auzit şi ce-şi amintesc din ce a spus
celălalt. Cereţi elevilor din clasă să formeze un cerc. Discutaţi despre această
experienţă cu întreaga clasă.
Cum a decurs ascultarea?
Care cerinţe ale ascultării active nu s-au respectat?
Cum ar fi trebuit să decurgă acultarea?

3. Fii asertiv! Formează la copii comportamente asertive!
Comunicarea asertivă înseamnă32:
•
•
•
•
•
•
•
•

comunicare directă;
gândeşte despre el că se poate adapta la orice cerinţă, pentru care este
pregătit;
exprimarea emoţiilor;
abordare pozitivă a opiniilor;
a solicita şi a refuza conform conştiinţei proprii;
a face complimente;
a spune DA sau NU când este necesar;
respectul drepturilor.
Comunicarea inasertiv-pasivă înseamnă:

•
•
•
•
•
•

evitarea confruntărilor, conflictelor, dorinţa ca toată lumea să fie mulţumită;
lipsa unei cereri, a unei solicitări anume;
neimplicarea în câştigarea unor drepturi personale sau în apărarea unor
opinii;
trăirea unui sentiment de frustrare, iritare, fără însă a se încerca să se exprime
nemulţumirile faţă de ceilalţi;
vorbitorul lasă pe ceilalţi să aleagă în locul său;
vorbitorul vede drepturile celorlalţi ca fiind mai importante şi renunţă la
drepturile sale.

32 Ivey, A. E., Gluckstern, N., Ivey, M. B, Abilităţile consilierului - abordare din perspectiva microconsilierii,
Ed. Universităţii din Oradea, 2002, pag.20-34.
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Comunicarea inasertiv-agresivă înseamnă:
•
•
•
•
•
•

vorbitorul blamează şi îi acuză pe ceilalţi, nu-şi respectă colegii, etichetează,
se ceartă, dictează;
consideră că are întotdeauna dreptate;
rezolvă problemele prin violenţă, consideră că cei din jurul său sunt adesea
nedrepţi cu el;
este ironic şi utilizează adesea critica în comunicare;
este ostil şi furios;
consideră că drepturile lui sunt mai importante decât ale celorlalţi.

10 principii de dezvoltare a comunicării asertive
1. SPUNE NU ATUNCI CÂND SE ÎNCALCĂ UN DREPT AL TĂU!
2. NU TE ACUZA!
3. EXPRIMĂ-ŢI OPINIILE PERSONALE!
4. FII DIRECT!
5. ACCEPTĂ ŞI PRIMEŞTE COMPLIMENTE!
6. CERE FEED-BACK!
7. SCHIMBĂ DISCUŢIA!
8. CRITICĂ COMPORTAMENTUL ŞI NU PERSOANA!
9. EXPRIMĂ COMPORTAMENTUL PE CARE DOREŞTI SĂ ÎL OBŢII!
10. SOLICITĂ INFORMAŢII!

4. Fii empatic! Formează la copii comportamente empatice!
Ce înseamnă empatie?
Empatia este una din condiţiile necesare şi suficiente care facilitează
comunicarea. Empatia presupune acceptarea necondiţionată a ideilor,
sentimentelor, credinţelor celuilalt, chiar dacă acestea sunt diferite de propriile
modele de referinţă, de modul subiectiv de a privi respectivele informaţii. Empatia
presupune a te pune în postura celuilalt, fără însă a pierde contactul cu propria
persoană. Empatia presupune "rezonanţă" cu celălalt.
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5. Rezolvă la timp conflictele! Învaţă-i şi pe copii să-şi rezolve conflictele
cu ceilalţi!
Copiii rămaşi singuri acasă pot intra uşor în conflict cu fraţii lor, cu persoanele
de îngrijire, cu vecinii sau cu cadrele didactice. A şti să abordeze un conflict credem
că este o necesitate pentru ei. În caz contrar pot apărea acte de violenţă. Cadrele
didactice, în special profesorul psihopedagog, pot dezvolta abilităţile elevilor de a
aborda şi rezolva conflictele.
6. Ajută-i să ia o decizie corectă!
Procesul de luare a deciziilor, de selecţie a unei opţiuni din câteva alternative
posibile, este un proces frecvent în viaţa cotidiană. Deşi, uneori, ne este greu să
identificăm mecanismul deciziei, el e parcurs automat la nivel subconştient. Etapele
luării unei decizii prezintă diferite grade de dificultate, în funcţie de hotărârea pe care
trebuie să o ia persoana în cauză. În linii generale, putem menţiona că procesul de
luare a deciziei constă din următoarele etape:
1. Identificarea problemei.
2. Analiza informaţiei disponibile.
În această etapă se colectează toate informaţiile cu privire la subiectul în
cauză (se face apel la memoria personală, se colectează “sfaturile” celor apropiaţi
etc.).
3. Elaborarea / Ordonarea soluţiilor potrivite.
Acum apare un prim efort de ordonare logică a informaţiei în soluţii
posibile.
4. Explorarea alternativelor.
Se desfăşoară un asalt de idei privind toate soluţiile identificate, acestea
sunt analizate, verificate şi comparate.
5. Evaluarea, verificarea alternativelor şi alegerea variantei plauzibile.
Posibilităţile de acţiune sunt evaluate în final, iar dintre toate variantele
posibile este aleasă cea mai adecvată. Există situaţii în care alegerea se dovedeşte
foarte dificilă. Acest lucru se întîmplă mai ales atunci când decizia de luat este
una complexă şi implică un grad sporit de nesiguranţă sau risc. Iată câteva dintre
aceste dificultăţi:
- Două sau mai multe variante pot părea la fel de atractive. În aceste condiţii
este nevoie de o mai atentă analiză şi evaluare a alternativelor de către decident.
- Este posibil ca nici o alternativă să nu permită atingerea în întregime a
obiectivului stabilit. În aceste condiţii este de dorit implementarea a două sau chiar
trei alternative. În situaţia în care nici una dintre alternative nu ar permite atingerea
obiectivului stabilit, este nevoie să se revină la etapa explorării alternativelor.
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- Decidentul poate fi confuz din cauza numărului mare de alternative
atractive, în această situaţie fiind nevoie de o mai atentă comparare şi evaluare.
6. Punerea în practică a deciziei şi asumarea responsabilităţii
consecinţelor.
După luarea deciziei decidentul va acţiona în conformitate cu planul
elaborat.
7. Revizuirea deciziei luate şi post-evaluarea.
Unele din consecinţele deciziei nu pot fi prevăzute în momentul stabilirii
variantei optime. Uneori, ca semn al învăţării din experienţa trăită, subiectul revine
asupra momentului de analiză şi alegere, evaluându-şi atât contextul, factorii şi
informaţia implicată, precum şi propriul mecanism decizional.
7. Ajută-i să înveţe!
Există 3 stiluri de învăţare de bază, după modalitatea senzorială implicată:
vizual, auditiv, tactil-kinestezic.
Stilul de învăţare vizual are următoarele puncte tari:
•

Îşi amintesc ceea ce scriu şi citesc;

•

Le plac prezentările şi proiectele vizuale;

•

Îşi pot aminti foarte bine diagrame, titluri de capitole şi hărţi;

•

Înţeleg cel mai bine informaţiile atunci când le văd.
Elevilor care au un stil de învăţare vizual puteţi să le sugeraţi următoarele
strategii:
•

Luaţi notiţe! Cea mai eficientă cale pentru o învăţare de lungă durată.

•

Priviţi persoana cu care vorbiţi! Vă ajută la concentrare asupra sarcinii
de învăţare.

•

Cei mai mulţi cu acest stil de învăţare învaţă cel mai bine singuri.

•

Când învăţaţi luaţi multe notiţe şi explicaţi-le detaliat, în josul paginii.

•

Dacă folosiţi notiţele altcuiva, rescrieţi-le, daţi-le o notă personală! Vă veţi
aminti mult mai bine!

•

Utilizaţi marcatoarele, culorile pentru a sublinia ideile principale!

•

Notaţi-vă ideile principale pe cartonaşe colorate (engl.“flashcards”), apoi
verificaţi-le!

•

Dacă este posibil, folosiţi diagrame, hărţi, postere, filme, video, programe
computere, atunci când studiaţi, când aveţi de pregătit o temă sau când
faceţi o prezentare.
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Stilul de învăţare auditiv prezintă următoarele puncte tari:
•

Îşi amintesc ceea ce aud şi ceea ce se spune;

•

Le plac discuţiile din clasă şi cele în grupuri mici;

•

Îşi pot aminti foarte bine instrucţiunile, sarcinile verbale/orale;

•

Înţeleg cel mai bine informaţiile când le aud.
Elevilor care au un stil de învăţare auditiv puteţi să le sugeraţi următoarele
strategii:
•

Studiaţi cu un prieten(ă)! Astfel puteţi discuta cu acesta despre materialul
de învăţat, vă auziţi unul pe celălalt, vă clarificaţi.

•

Recitaţi/ spuneţi cu voce tare informaţiile pe care doriţi să vi le amintiţi mai
mult timp.

•

Întrebaţi cadrele didactice dacă puteţi prezenta temele sau munca voastră
ca o prezentare orală sau pe o casetă audio.

•

Înregistraţi casete audio cu punctele importante pe care vreţi să vi le
amintiţi şi ascultaţi-le în mod repetat. Este foarte folositor pentru învăţarea
materialelor în vederea participării la teste.

Stilul de învăţare tactil-kinestezic se remarcă prin punctele tari:
•

Îşi amintesc ceea ce fac şi experienţele personale la care au participat cu mâinile
şi întreg;

•

Corpul (mişcări şi atingeri) ;

•

Le place folosirea instrumentelor sau preferă lecţiile în care sunt implicaţi activ,
preferă participarea la activităţi practice;

•

Îşi pot aminti foarte bine lucrurile pe care le-au făcut;

•

Au o bună coordonare motorie.
Elevilor care au un stil de învăţare kinestezic puteţi să le sugeraţi următoarele
strategii:
•

Luaţi frecvent mici pauze! Dar asiguraţi-vă că vă întoarceţi repede la lucru.
Un orar efficient cuprinde 15-25 minute de studiu, 3-5 minute de pauză.

•

Când învăţaţi o nouă informaţie, confecţionaţi cartonaşe colorate în care
să includeţi ideile esenţiale, cuvintele cheie.
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Fişă pentru identificarea situaţiei
copilului singur acasă
1. Nume, prenume: ___________________________________________________
2. Vârsta: _____ ani
3. Domiciliul:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Fraţi, surori (nume, vârstă):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Părintele plecat:
Mama □
Tata □
6. Persoana de îngrijire:
Nume, prenume:
Vârsta: ______ ani
Legătura cu familia copilului (vecin, rudă – grad de rudenie, altele):
_____________________________________________________________________
Domiciliul persoanei de îngrijire:
_____________________________________________________________________
Număr de telefon contact:
7. Când a plecat părintele/părinţii:
_____________________________________________________________________
8. Comunicarea cu părintele/părinţii plecaţi:
zilnic □
săptămînal □
la două săptămîni □
lunar □
mai rar □ ______________________
9. Nivelul de şcolarizare: ______________________________________________
10. Cum a ajuns copilul în atenţia profesionistului:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Numele persoanei care a completat:
_____________________________________________________________________
Instituţia, funcţia:
_____________________________________________________________________
Data completării:
_____________________________________________________________________
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