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INTRODUCERE

Acest manual are la baza “Cursul Pilot privind Drepturile Copilului pentru profesioniºtii din România”.

Principalul obiectiv al cursului pilot a fost contribuþia la înþelegerea ºi implementarea drepturilor copilului în 

România. Cursul pilot s-a axat pe legislaþia  naþionalã ºi internaþionalã privind drepturile copilului în general  

ºi pe justiþia juvenilã în particular.

  “Cursul pilot privind drepturile copilului pentru profesioniºtii din România” a cuprins:

·prezentarea unor aspecte de bunã practicã privind justiþia juvenilã; 

·abordarea drepturilor copilului din perspectiva multidisciplinarã 

·aplicarea principiului “formarea formatorilor” în vederea diseminãrii informaþiilor.

 Cursul pilot a fost organizat de EUROCARTA- Asociaþie pentru Integrare Europeanã în cooperare cu 

Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului, Universitatea Transilvania - Facultatea de 

Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei, Defence for Children International - The Netherlands ºi susþinut financiar de  

programul MATRA- KAP al Ambasadei Regatului Þãrilor de Jos, Bucureºti.

Manualul  cursului pilot se doreºte a fi un instrument practic pentru profesioniºtii din domeniul drepturilor 

copilului:juriºti, avocaþi, procurori, funcþionari publici, asistenþi sociali…etc.

Manualul cuprinde trei parþi:

·Drepturile copilului si  Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului

·Justiþia Juvenila si normele internaþionale

·Educaþia cu accent pe drepturile copilului-formarea de formatori

Fiecare parte cuprinde diverse teme, care sunt prezentate in funcþie de :

1. Tema si Autor

2. Obiectiv

3. Conþinut

4. Metoda

5. Materiale

6. Bibliografie

Manualul oferã atât informaþii cheie in funcþie de temele 

abordate cat si aspecte metodologice. 

Acestea pot fi utile in activitãþile de formare a 

formatorilor sau ca suport al  altor activitãþi  

practice din domeniul 

drepturilor copilului.

INTRODUCERE
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Drepturile copilului si  Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului

I. Drepturile copilului si Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la 

Drepturile Copilului

A.  IMAGINILE COPIILOR

Defence for Children International, The Netherlands

Obiectiv

Obiectivul este ca prin acest exerciþiu, cursanþii sa devina conºtienþi de perspectivele 

diferite din care este vãzut copilul.

Conþinut

Perspectivele diferite din care este perceput copilul, formeazã “coloana vertebrala “a 

Convenþiei ONU cu privire la drepturile copilului. Acest exerciþiu trebuie întotdeauna 

inclus la începutul oricãrui curs sau instruire privind drepturile copilului.

Metoda

Se prezintã un anumit numãr de slide-uri  care prezintã copii in diferite situaþii si medii. 

Participanþii sunt rugaþi sa scrie trei adjective pentru fiecare slide.

Pasul 1

Exerciþiul se concentreazã pe conºtientizarea participanþilor asupra faptului ca toþi copiii 

pot fi percepuþi in diferite moduri. Acest este important pentru un start atractiv al cursului.

Pasul 2

Exerciþiul se încheie cu o dezbatere in plen privind conþinutul si lecþiile invatate.

Materiale

§Powerpoint

§Slide-uri

§Videoproiector

§Coli de hârtie

§Marker

Manualul Cursului Pilot privind Drepturile Copilului pentru Profesionistii din Romania
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Drepturile copilului si  Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului

B.   Vorbind despre copii si copilãrie ca esenþa a lumii
Prof. Dr. Doina Usaci, Universitatea Transilvania, Facultatea de Psihologie si 

ªtiinþele Educaþiei

Obiectiv

Principalul obiectiv este pregãtirea mentala si educaþionala a participanþilor la curs.

Conþinut

Suntem adulþi. 

Copilãrie este departe, o perioadã îndepãrtatã care, graþie selectivitãþii memoriei, a rãmas 

in mintea noastrã o amintire luminoasã, dar relativ golitã de conþinut. Am pãstrat doar o 

impresie globalã, relativ difuzã, a unui timp în care nu prea aveam griji ºi responsabilitãþi, 

în care eram fericiþi cã ne puteam juca, în care nu ne preocupa ziua de mâine. Dar am uitat 

tristeþea care ne cuprindea atunci când nu ne simþeam în suficientã mãsurã iubiþi, frustrarea 

pe care o trãiam atunci când nevoile, dorinþele ºi speranþele  noastre rãmâneau neobservate 

de “cei mari”, dramele existenþiale pe care le-am traversat atunci când nu ni se permitea sã 

ne spunem pãrerea, când eram consideraþi rebeli ºi obraznici, deºi noi doar încercam sã le 

atragem atenþia celor din jur cã am crescut ºi am dobândit capacitatea de a decide în ceea ce 

ne priveºte.

'Pericolul cel mai mare este acela de a uita ca am fost ºi noi copii. 

Acum noi suntem “cei mari”. Suntem serioºi, maturi, responsabili, cu o experienþã de viaþã 

care ne îndreptãþeºte sã luãm decizii, sã evaluãm, sã-i formãm pe cei mici “dupã chipul ºi 

asemãnarea noastrã”.  Privim copilul cu ochi obiectivi, îl studiem, îl “mãsurãm” cu 

instrumente sofisticate, “scale de dezvoltare”, “coeficienþi de inteligenþã”,   îl evaluãm 

dupã criterii numite preþios “descriptori de performanþã”, “implementãm” diverse 

“strategii” pentru a-l face sã creascã “dupã mãsurã” sau, într-un fel numai de noi ºtiut, “sã 

întreacã mãsura”.  Englezã, pian, un sport, calculator, meditaþii, etc. ªi toate acestea pentru 

a-l face capabil sã se adapteze unei lumi construitã de noi, fãrã sã ne gândim cã ea ar putea fi 

“strâmbã”, agresivã, “anomicã”, “imoralã”, murdarã, prãfuitã ºi îmbâcsitã de noxe, fãrã sã 

ne temem de pericolul “antimodelelor” pe care i le oferim ºi fãrã sã ne întrebãm cum va 

arãta lumea peste 20 de ani, când copiii noºtri vor deveni adulþi. ªi mai ales, fãrã sã ne 

întrebãm ce este în sufletul copilului, ce-ºi doreºte, ce speranþe are, ce nevoi ºi dorinþe. 

V-aþi întrebat vreodatã, acum la vârsta maturitãþii, oare cum vede un copil lumea din jur, 

cum o reconstruieºte el în mintea sa, ce corzi vibreazã atunci când, cu fiecare pas, cucereºte 

un nou univers, ce speranþe ºi ce vise construieºte pentru viaþa lui? El, miracolul lumii, el, 

chinul cel dintâi al mamei, el, nãzdrãvanul, el, mlãdiþa din care sperãm cu toþii sã creascã 

copacul falnic ce va da roade.     

Ceea ce nu mai facem din lipsã de timp, chef  sau disponibilitate, cã doar noi “suntem 
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adulþii care le ºtim pe toate” este :

Sã privim lumea prin ochi de copil

Metoda

Curs si Workshop

Materiale

§Calculator

§Videoproiector

§Powerpoint

§Flip Chart

Drepturile copilului si  Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului
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C. Istoria Convenþiei ONU cu privire la Drepturile Copilului
Majorie Kaandorp, Defence for Children International/ The Netherlands

Obiectiv

Informarea participanþilor despre continutul Conventiei ONU cu privire la Drepturile 

Copilului

Continut

2. DREPTURILE OMULUI

• CLASICELE DREPTURI LA LIBERTATE

• >>>  GUVERNANÞI: NU VÃ AMESTECAÞI!

• DREPTURI SOCIALE FUNDAMENTALE 

• >>>  GUVERNANÞI: ACÞIONAÞI!

Drepturile copilului si  Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului

Anul 

Documentul 

privind 

drepturile 

copilului 

Organizaþia pentru 

copii 

Documentul 

privind 

drepturile omului 

1919  Salvaþi copiii  

1924 
Declaraþia de la 

Geneva 
  

1946  Unicef  

1948   

Declaraþia 

universalã a 

drepturilor 

omului 

1950   EVRM 

1959 Declaraþia ONU   

1966   
BUPO 

ECOSOC 

1979  Anul 

internaþional al 

copilului 

 

Defence for 

Children 

International 

 

1989 

Convenþia ONU 

privind drepturile 

copilului 
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3. CONÞINUTUL CONVENÞIILOR PRIVIND DREPTURILE COPILULUI

CEI TREI ,,P”

• P1: PROTECÞIE

• P2: PREVEDERE

• P3: PARTICIPARE

4. DEZVOLTAREA DREPTURILOR COPILULUI

• 1924 DECLARAÞIA DE LA GENEVA

» Protecþie

• 1959 Declaraþia ONU

» Prevederi

• 1989 Convenþia ONU

» Participare

5. CONÞINUTUL CONVENÞIEI

• MÃSURI GENERALE DE  IMPLEMENTARE

• DEFINIÞIA COPILULUI  

• PRINCIPII GENERALE

• DREPTURI CIVILE ªI LIBERTÃÞI

• MEDIUL FAMILIAL ªI ÎNGIJIREA ALTERNATIVÃ

• SÃNÃTATE ELEMENTARÃ ªI ÎNGRIJIRE

• EDUCAÞIE, RECREERE ªI ACTIVITÃÞI CULTURAL E

• MÃSURI DE PROTECÞIE SPECIALE

6. EVOLUÞIA DUPÃ ADOPTAREA CONVENÞIEI LA 20 NOIEMBRIE 1989

• INTRAREA ÎN VIGOARE LA 2 SEPTEMBRIE1990 (DUPÃ 20 DE RATIFICÃRI)

• RATIFICARE APROAPE UNIVERSALÃ, 192 ÞÃRI (RECORD MONDIAL) 

– DOUÃ ÞÃRI AU SEMNAT DAR NU AU RATIFICAT (SUA ªI SOMALIA)

• DOUÃ PROTOCOALE OPÞIONALE (2000):

– LA ARTICOLUL 34: EXPLOATAREA SEXUALÃ

– LA ARTICOLUL 38: SOLDAÞII COPII

• COMISIA ONU PENTRU DREPTURILE COPILULUI (ARTICOLUL 43): DE LA 

10 MEMBRI LA  18 MEMBRI (2002)

Drepturile copilului si  Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului
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7. MONITORIZAREA CONVENÞIEI

• RAPORTUL DE ÞARÃ 

– 2 ANI DE LA RATIFICARE:  RAPORT INIÞIAL 

– RAPORT PERIODIC LA FIECARE 5 ANI

• COMISIA PENTRU CDC: (1989-2003: 10 MEMBRI) DIN FEBRUARIE 2003 18 

MEMBRI

• PAªI:

– 1. RAPORT GUVERNAMENTAL

– 2. RAPO ARTE ONG

– 3. ÎNTÂLNIRE ANTE-ªEDINÞÃ CU ONG-URILE ªI AGENÞIILE ONU 

(ÎNCHISÃ)

– 4. ÎNTREBÃRI ADRESATE ÎN SCRIS GUVERNULUI

– 5. RÃSPUNSURILE GUVERNULUI

– 6. ªEDINÞÃ LA GUVERN (DESCHISÃ)

– 7. OBSERVAÞII ÎN CONCLUZIE ALE COMISIEI

– 8. România ºi CDC

• Ratificarea: 25 septembrie 1990

• Raportul iniþial: iunie 1993

• Primul raport ONG: ianuarie 1994 (Salvaþi copiii)

• ªedinþe cu Comisia: 1994

• Raport periodic: iulie 2002 (datorat în 1997)

• Al 2-lea raport ONG: ianuarie 2003

• ªedinþã cu Comisia: ianuarie 2003

• Al 3-lea raport in 2007

Metoda

Curs si Dezbatere

Materiale

§Calculator

§Videoproiector

§Powerpoint

§Flip Chart

Drepturile copilului si  Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului
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D. Cunoaºte-ti drepturile- Defence for Children International
    Prezentare: Kees Kleijbergen, Youth Care Institute, The Netherlands

Obiectiv

Familiarizarea participanþilor la curs cu diferitele prevederi ale Convenþiei ONU cu 

privire la Drepturile Copilului.

Conþinut

Identificaþi Drepturile adevãrate si drepturile false :

1. Copiii au dreptul sã se asocieze cu ceilalþi

2. Fiecare copil are dreptul la hârtie igienicã finã

3. Copiii care intrã in conflict cu legea vor beneficia de asistenþã juridicã specialã

4. Copiii au dreptul sã practice propria religie

5. Fiecare copil are dreptul la mâncare adecvatã ºi sãnãtoasã

6. Nici un copil nu ar trebui sã-ºi facã curãþenie în propria camerã

7. Nici un copil nu trebuie sã fie victima abuzului sexual

8. Copiii au dreptul sã mãnânce mâncare cu valoare nutritivã scãzutã

9. Copiii cu dizabilitãþi au dreptul la îngrijire specialã

10. Nici un copil nu trebuie sã munceascã

11. Fiecare copil are dreptul la îngrijire medicalã

12. Copiii au dreptul la informaþie

13. Copiii care nu au fraþi sau surori au dreptul la protecþie specialã

14. Copiii au dreptul sã-ºi exprime propriile opinii

15. Copiii orfani au dreptul la protecþie specialã

16. Fiecare copil are dreptul sã aibã un vecin haios

17. Copiii drãgãlaºi au dreptul sã beneficieze de tratament special 

18. Nici un copil nu trebuie sã fie supus abuzului

19. Copii au dreptul sã-ºi strige nume unii altora

20. Fiecare copil are dreptul sã ia micul dejun în pat

21. Fiecare copil are dreptul sã se joace

22. Nici un copil nu trebuie sã fie supus ororilor rãzboiului

23. Fiecare copil are dreptul la educaþie

24. Nici un copil nu ar trebui sã spele vase

25. Copiii refugiaþi au dreptul la asistenþã specialã

26. Toþi copii sunt egali

27. Fiecare copil are dreptul sã râgâie la masa

28. Toþi copii au dreptul la dragoste ºi îngrijire

Drepturile copilului si  Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului
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Metoda

Joc si Dezbatere

Materiale necesare

§Jocul « Cunoaºteþi drepturile »  www.childrightsgame.palamaris.ro

Drepturile copilului si  Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului
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E.  Sunt un copil si am dreptul sa particip
Prof. Doina Usuci, Universitatea Transilvania, Facultatea de Psihologie si ªtiinþele 

Educaþiei

Obiective urmãrite

1. A argumenta dreptul copiilor la participare

2. A analiza conceptele controversate din articolele Convenþiei Naþiunilor Unite cu 

privire la Drepturile Copilului ce stipuleazã dreptul la participare 

3. A identifica modalitãþi de acþiune în vederea asigurãrii dreptului la participare în 

diverse domenii ale existenþei sociale 

Conþinut

Sunt copil ºi am dreptul sã particip

Introducere - Drepturile copilului

Miºcarea de promovare a drepturilor copilului a început în 1924, odatã cu adoptarea de 

cãtre Liga Naþiunilor Unite a Declaraþiei Drepturilor Copilului, elaboratã de Eglantyne 

Jebb, fondatoarea miºcãrii Salvaþi Copiii din Marea Britanie. 

Ulterior a fost a fost enunþatã Declaraþia de la Geneva privind drepturile copilului ºi 

Declaraþia drepturilor copilului, adoptatã de Adunarea Generala a Organizaþiei Naþiunilor 

Unite la 20 noiembrie 1959, ºi a fost recunoscutã în Declaraþia Universalã a Drepturilor 

Omului, în Pactul internaþional privind drepturile civile ºi politice, în Pactul internaþional 

privind drepturile economice, sociale ºi culturale ºi în statutele ºi instrumentele aplicabile 

ale instituþiilor specializate ºi ale organizaþiilor internaþionale preocupate de bunãstarea 

copilului.

Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului a fost ratificatã de 

Parlamentul României în septembrie 1990. Conform articolului 11 din Constituþia 

României, aceasta face parte din dreptul nostru intern. 

Dreptul la participare – un drept legal al copilului 

Copilãria este adesea consideratã o perioada de dependenþã, în care copiii sunt beneficiari 

ai protecþiei adulþilor, ai formãrii  ºi modelãrii din partea adultului, sunt datori sã asculte pe 

cei mari, sunt „condamnaþi” la o atitudine de receptare pasivã ºi de execuþie . 

Ne-am obiºnuit sã evaluãm copilul nu prin ce are, ci mai degrabã prin ce-i lipseºte în 

comparaþie cu adultul:

Drepturile copilului si  Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului
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·Lipsã de experienþã

·Lipsã de informaþie

·Lipsã de maturitate în judecatã

·Incapacitatea de a judeca efectele unor comportamente

·Lipsã de discernãmânt în luarea deciziilor etc. 

 

O perspectivã „în oglindã” ne-ar ajuta sã-l evaluãm prin achiziþiile ºi competenþele 

specifice vârstei, care-l îndreptãþesc sã participe la decizii în ceea ce-l priveºte, sã-l 

considerãm o personalitate activã, autonomã, stãpânã pe propria sa viaþã .

Capacitatea de a face opþiuni ºi de a lua decizii nu este un dat biologic, ci se învaþã. A 

consulta copilul, a-i cere pãrerea, indiferent de vârstã, a-i furniza datele de care are nevoie 

pentru a face alegeri pertinente sunt condiþii pentru dezvoltarea competenþei decizionale. 

Obiºnuim adesea sã confundãm protecþia de care are nevoie copilul cu ghidarea excesivã ºi 

cu preluarea responsabilitãþilor, altfel spus cu ignorarea dreptului sãu la participare. 

Manualul de Raportare privind Respectarea Drepturilor Omului, din 1997, stipuleazã cã: „un 

copil este o persoanã de sine stãtãtoare care are dreptul de a-ºi exprima opiniile în legãturã 

cu toate problemele care îl privesc ºi dreptul ca aceste opinii sã fie ascultate ºi sã li se acorde 

importanþa cuvenitã. Prin urmare, copilul are dreptul de a participa la procesul de luare a 

deciziilor care îi afecteazã viaþa, precum ºi dreptul de a influenþa deciziile care sunt luate cu 

privire la el“.

Participarea copilului este un drept prevãzut în Convenþia ONU cu privire la Drepturile 

Copilului, în particular în cuprinsul articolelor 2, 3, 12, 13, 17, 19, 34 ºi 36: 

Participarea include, dar nu se limiteazã, la consultarea ºi la iniþiativele pro-active ale copiilor, ci 

trebuie sã includã urmãtoarele elemente:

·drepturilor copiilor de a-ºi exprima opiniile în familie;

·consultarea copiilor ºi implicarea lor în decizii în ceea ce priveºte modul de funcþionare, al 

ºcolilor, conþinutul programei ºcolare ºi alte activitãþi;

·dreptul copiilor de a-ºi exprima punctele de vedere în ceea ce priveºte elaborarea politicilor 

publice de la nivel local pânã la nivel naþional. 

·dreptul copiilor de a-ºi exprima pãrerea în mass media

Participarea – clarificãri conceptuale

În textul Convenþiei ONU cu privire la Drepturile Copilului existã o serie de formulãri ºi 

expresii care necesitã clarificãri:

·Participarea este un drept, nu o obligaþie. „Copilul are dreptul de a-ºi exprima 

opiniile în mod liber. El/ea nu va suferi de nici un fel de presiuni, constrângeri sau 

influenþãri, care ar putea preveni exprimarea acestor opinii sau care ar cere (impune 

n.n.) sã fie exprimate“. Aceastã formularea implicã libertatea de exprimare a 

opiniilor copilului fãrã nici un fel de constrângeri sau obligaþii. În legãturã cu acest 

fapt se precizeazã: „copilului i se va da posibilitatea” sã-ºi exprime opiniile, ceea ce  
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înseamnã cã este necesar sã asigurãm copilului cadrul ºi oportunitatea de a fi 

ascultat. 

ºi exprima opiniile în toate problemele care îl privesc. 

Dreptul recunoscut în Articolul 12 trebuie asigurat în legãturã cu toate problemele 

care-l privesc pe copil. Acest drept ar trebui sã se aplice chiar ºi pentru acele 

probleme care nu sunt specificate în mod expres în Convenþie, oricând acele 

probleme îl privesc pe copil sau îi pot afecta viaþa. În realitate existã puþine aspecte 

din cadrul familiei, ºcolii, educaþiei, comunitãþii, procesului de elaborare a deciziilor 

la nivel regional, naþional sau internaþional, vieþii sociale în general, care sã nu-i 

afecteze pe copii. Semnificaþia acestei sublinieri este aceea cã opiniile copiilor 

trebuie sã constituie un factor relevant pentru toate deciziile care îi afecteazã ºi 

subliniazã faptul cã nu se poate aplica un sistem de implementare eficient fãrã 

intervenþia copiilor în procesul de luare a deciziilor care le afecteazã viaþa.

·Convenþia nu stabileºte o limitã minimã de vârstã pentru dreptul copilului de a-ºi 

exprima în mod liber opiniile. Este clar cã, copiii pot ºi îºi formeazã pãreri proprii de 

la o vârstã foarte fragedã. Totuºi, la stabilirea gradului de importanþã acordat 

opiniilor copilului într-o anumitã problemã, trebuie avute în vedere, cumulat, douã 

criterii îngemãnate: vârsta ºi maturitatea. Deºi vârsta, în sine, nu poate fi consideratã 

un criteriu ea trebuie corelatã cu maturitatea, respectiv cu “capacitãþile de evoluþie 

ale copilului” (art.5)

·Copilul ca agent al schimbãrii. Unele þãri (ex. Norvegia) au semnalat un aspect 

interesant privind procesul de socializarea ºi rolul copilului într-o societate în 

schimbare. „În anumite domenii comunitatea adulþilor primeºte informaþii atât de 

importante de la copii ºi tineri încât procesul tradiþional de învãþare s-a inversat. 

Maturizarea precoce si autonomia îi face pe copii ºi tineri sã fie mai puþin legaþi de 

convenþii, mai deschiºi la alternative ºi mai receptivi la ideile noi. Tinerii servesc 

drept antene de recepþionare a semnalelor prea slabe pentru a fi percepute de adulþi. 

Aceasta se aplicã mai multor domenii, inclusiv egalitãþii între sexe, stopãrii violenþei 

ºi rasismului, implicãrii în ecologie, în noile tendinþe ale modei ºi muzicii ºi, în 

special, în relaþia cu noile mass media”.  Conºtientizarea acestei realitãþi ne obligã la 

reconsiderarea relaþiei tradiþionale, profund ierarhice, între adulþi ºi copii ºi la 

identificarea unor modalitãþi de valorificare a imensului potenþial al copiilor, prin 

asigurarea participãrii acestora în toate problemele ce privesc evoluþia societãþii.  

·Copilul are dreptul de a-

Condiþii ale participãrii copiilor 

Participarea este un proces complex ce urmãreºte influenþarea deciziilor ºi determinarea 

schimbãrii sociale. Participarea copiilor reprezintã implicarea lor voluntarã în chestiuni 

care îi privesc în mod direct sau indirect, indiferent de situaþia lor socio-economicã, de 

apartenenþa la anumite grupuri defavorizate sau grupuri de risc. Acest lucru nu este posibil 

fãrã existenþa unor condiþii minime care sã asigure crearea unui mediu favorabil implicãrii 

copiilor, un mediu în care aceºtia sã se simtã ocrotiþi ºi încurajaþi sã-ºi exprime în mod liber 

opiniile. 

·Trebuie asigurate canalele, structurile ºi mecanismele care sã facã posibil acest fapt. 

·Asigurarea dreptului la participare necesitã investiþii pentru instituþionalizarea unor 
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spaþii ºi a unor oportunitãþi destinate copiilor cu scopul de a-ºi exprima punctele de 

vedere ºi de a colabora cu adulþii (mai ales în cadrul ºcolilor, al organizaþiilor comunitare, 

neguvernamentale ºi mass media). 

·Este de asemenea necesarã crearea unor structuri ºi organizaþii conduse de copii ºi tineri 

pentru copii ºi tineri.

·Este recomandabil sã se dezvolte programe de formare în cadrul comunitãþii pentru 

profesori, asistenþi sociali ºi funcþionari ai administraþiei locale care  sã-i asiste pe copii 

sã-ºi formuleze ºi sã-ºi exprime propriile „decizii informate“ (decizii în cunoºtinþã de 

cauzã - nota trad.) ºi pentru ca punctele lor de vedere sã fie luate în considerare. 

Convenþiei ONU cu privire la Drepturile Copilului

·Trebuie dezvoltate programe de creºtere a gradului de conºtientizare a publicului larg, 

inclusiv a liderilor comunitãþii precum ºi programe educative cu privire la 

implementarea acestor principii, în vederea schimbãrii percepþiilor tradiþionale asupra 

copilului care este privit mai degrabã ca obiect decât ca subiect de drept

·Trebuie fãcute eforturi suplimentare pentru a se asigura implementarea principiilor 

„interesului superior al copilului“ ºi al „respectãrii opiniilor copilului“, în special 

dreptul de a fi participant activ în familie, la ºcoalã, în cadrul altor instituþii ºi în societate 

în general, în vederea capacitãrii copilului pentru atingerea nivelului maxim de 

dezvoltare ºi demnitate. Aceste principii ar trebui reflectate în toate politicile ºi 

programele pentru copii. 

Domenii ale participãrii copilului 

Se 

propune includerea  în 

curriculum-ul ºcolar, ºi pregãtirea sistematicã a celor care lucreazã cu ºi pentru 

copii. 

1 Familia 

Unul din domeniile cele mai importante în care trebuie sã se manifeste dreptul la 

participare al copilului este familia. În mod tradiþional familia îi rezervã copilului un rol 

pasiv ºi reactiv la cerinþele ºi regulile impuse de pãrinþi. În virtutea acestui drept copilul 

trebuie sã devinã o persoanã vizibilã ºi activã în familie, a cãrei opinie este ascultatã ºi 

respectatã.

În orice familie ar trebui sã predomine un sistem de dialog împãrtãºit, pozitiv ºi 

responsabil. Pãrinþii trebuie sã dezvolte capacitatea copiilor de a interveni, din ce în ce mai 

mult, în diferitele etape ale deciziei, sã îi pregãteascã pentru o viaþã responsabilã într-o 

societate liberã, informându-i, acordându-le îndrumãrile ºi orientarea necesare, 

asigurându-le în acelaºi timp dreptul de a-ºi exprima liber opiniile ºi acordând importanþa 

cuvenitã acestor opinii.

Familia trebuie sã devinã primul forum pentru exersarea drepturilor ºi libertãþilor 

democratice. În acest sens sloganul adoptat pentru Anul Internaþional al Familiei (1994) a 

fost „Sã construim cea mai micã democraþie în inima societãþii“.

„Opiniile copiilor vor fi astfel luate în considerare, chiar dacã nu vor fi în mod necesar  
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aprobate, iar copiilor li se va oferi posibilitatea de a înþelege motivele pentru care s-a luat o 

altã decizie. Copiii vor deveni astfel parteneri activi cu abilitãþi corespunzãtoare de 

participare ºi nu vor reprezenta doar o reflexie pasivã a dorinþelor pãrinþilor” (Manualul de 

Raportare privind Respectarea Drepturilor Omului 1997, pagina 446).

·Pãrinþii au sarcina de a asigura copilului îndrumarea ºi orientarea adecvate: 

„ trebuie sã acþioneze în acest sens, într-o manierã care ia în considerare 

capacitãþile în evoluþie ale copilului, vârsta ºi gradul sãu de maturitate.”

·Trebuie asiguratã o formare corespunzãtoare a pãrinþilor privind 

particularitãþile de vârstã ale copilului ºi nivelul sãu de maturizare în plan 

cognitiv, socioafectiv ºi moral

·Este necesar sã acþionãm în sensul schimbãrii mentalitãþii ce condamnã copilul 

la o poziþie de dependenþã faþã de adult ºi de supunere necondiþionatã faþã de 

autoritatea parentalã, indiferent de ideile, sentimentele ºi nevoile sale 

Condiþii de asigurare a dreptului de participare în familie:

2. ªcoala

Trebuie sã acceptãm afirmaþia de principiu conform cãreia: „copiii nu îºi pierd drepturile 

fundamentale (drepturile omului) în momentul în care au intrat pe porþile ºcolii“ 

Educaþia trebuie sã se desfãºoare într-un mod care sã respecte demnitatea inerentã a copilului, sã-l 

ajute sã îºi exprime în mod liber opiniile conform articolului12 (1) ºi sã participe la viaþa ºcolarã.

„Participarea copiilor la viaþa ºcolarã, crearea comunitãþilor ºcolare ºi a consiliilor de elevi, educaþia 

ºi consilierea între egali („peer education and counselling“ – în orig.) ºi implicarea copiilor în 

procedurile de disciplinã ºcolarã ar trebui  promovate ca fãcând parte din procesul de învãþare ºi 

experimentare a realizãrii drepturilor (Raportul celei de-a XXVI-a sesiuni, ianuarie 2001, 

CRC/C/103, Anexa IX, paragraful 8).

Dreptul la participare al copilului în ºcoalã trebuie sã vizeze toate aspectele vieþii ºcolare cum ar fi: 

procedurile administrative în legãturã cu alegerea ºcolii, eliminarea din ºcoalã, problemele 

de disciplinã, decizii cu privire la programa ºcolarã, evaluãrile formale etc. 

Condiþii de asigurare a dreptului de participare în ºcoalã

·Crearea unor structuri de reprezentare a drepturilor copiilor în ºcoalã

·Asigurarea condiþiilor pentru alegerea copiilor în aceste structuri

·Formarea profesorilor în ceea ce priveºte drepturile copilului

·Introducerea Convenþiei ONU cu privire la Drepturile Copilului în curriculum ºcolar
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3. Comunitatea

Condiþii de asigurare a dreptului de participare în comunitate

·Crearea unor structuri de reprezentare a drepturilor copiilor în consiliile locale

·Asigurarea condiþiilor pentru alegerea copiilor în aceste structuri

·Formarea funcþionarilor administraþiei locale care sã-i asiste pe copii sã-ºi formuleze ºi sã-ºi 

exprime propriile „decizii informate“ 

4. Mass media 

Unul din cele mai importante forum-uri în care opiniile copiilor pot fi ascultate este mass media. 

Copii nu ar trebui sã fie doar consumatori de mass media, ci sã gãseascã în acest mediu un cadru 

adecvat ºi oportunitãþi pentru a-ºi exprima ideile ºi opþiunile, pentru a-ºi spune pãrerea ºi a face 

propuneri în consens cu nevoile lor.  

Comitetul pentru Drepturile Copilului a subliniat cã, în anumite þãri au avut loc experimente 

pentru a dezvolta o mass media orientatã cãtre copii; unele cotidiene au pagini speciale pentru 

copii, iar programele de radio ºi televiziune alocã segmente speciale pentru publicul tânãr...“ 

(Raportul 

Condiþii de asigurare a dreptului de participare în mass media

·Crearea unor surse de media sau a unor rubrici orientate cãtre copii, nu doar în sensul de a 

furniza informaþii specifice, ci de a  face posibilã exprimarea opiniilor copiilor  

·Formarea unor reprezentanþi ai mass media în sensul colaborãrii cu copii ºi asigurãrii 

participãrii acestora la dezbateri pe teme ce îi priveºte ºi le afecteazã viaþa. 

Este necesarã implicarea activã a copiilor în comunitate ºi în luarea tuturor deciziilor care îi 

privesc, ca de exemplu deciziilor referitoare la locurile de joacã sau la prevenirea 

accidentelor rutiere etc. Dar, cum aproape toate deciziile luate la nivel comunitar au 

implicaþii asupra vieþii copiilor, ar fi preferabil ca aceºtia sã aibã o structurã de reprezentare 

permanentã.  

Raportul celei de-a II-a Conferinþe a Naþiunilor Unite privind Aºezãrile Umane (Habitat II) 

stipuleazã: „trebuie acordatã o atenþie deosebitã proceselor participative de elaborare a 

planurilor oraºelor ºi cartierelor; acest lucru având drept scop asigurarea condiþiilor de 

viaþã ale copiilor ºi tinerilor ºi, în acelaºi timp, utilizarea ideilor, creativitãþii ºi intuiþiei lor 

cu privire la mediul înconjurãtor“ (Conferinþa Naþiunilor Unite privind Aºezãrile Umane 

(Habitat II) A/CONF.

celei de-a XI-a sesiuni, ianuarie 1996.
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Metodologie

Public vizat: participanþii la cursul pilot, specialiºti în zonele: juridicã, educaþionalã, asistenþã socialã, poliþie etc.

Tip de activitate: Workshop

Obiective urmãrite:

1. A argumenta dreptul copiilor la participare

2. A analiza conceptele controversate din articolele Convenþiei Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului ce stipuleazã dreptul la 

participare 

3. A identifica modalitãþi de acþiune în vederea asigurãrii dreptului la participare în diverse domenii ale existenþei  sociale 

Modalitate de derulare

Drepturile copilului si  Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului

Etape Conþinuturi ºi sarcini de lucru Modalitãþi de abordare- 

metode 

Obiective Materiale Bugetarea 

timpului 

1. Dreptul la 

participare  

Definirea operaþionalã a

conceptului de participare 

Fiecare cursant trebuie sã 

completeze urmãtoarele fraze: 

· Sunt copil ºi am dreptul sã 

particip prin ... 

· Sunt copil ºi am dreptul sã 

particip în .... 

· Sunt copil ºi am dreptul sã 

particip pentru cã ... 

· Sunt copil ºi am dreptul sã 

particip, dar ... 

 

Pe baza completãrilor de fraze 

se vor identifica: 

- domeniile de participare 

- modalitãþile de exprimare a 

dreptului la participare 

- cadrul ºi contextul participãrii 

- rezistenþele în legãturã cu 

participarea copiilor 

 

Pe baza acestora se va întocmi 

conceptograma pentru 

„dreptul la participare” 

O.1. Flipchart 

Suport cu 

sarcina de

lucru 

15 minute 
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Etape Conþinuturi ºi sarcini de lucru Modalitãþi de abordare- 

metode 

Obiective Materiale Bugetarea 

timpului 

2.Analiza 

conceptelor 

controversate  

În legãturã cu rezistenþele 

identificate se vor pune în 

discuþie o serie de expresii ºi 

formulãri din Convenþia 

Naþiunilor Unite cu privire la 

Drepturile Copilului care au 

generat discuþii 

- participarea la „toate 

problemele care îl privesc” 

- copilul are dreptul de a-ºi 

exprima opiniile în mod 

liber 

- participarea indiferent de 

vârstã  

- gradul de maturitate 

Dezbatere liberã O2  

 

15minute 

3. Analiza 

modalitãþilor 

de acþiune în 

vederea 

asigurãrii 

dreptului la 

participare 

Se vor analiza ºi gãsi 

rãspunsuri pentru urmãtoarele 

întrebãri: 

- Cum pot fi implicaþi copiii 

în discuþii referitoare la ce pot 

face adulþii pentru a

îmbunãtãþi viaþa copiilor?  

- Cum putem asigura copiilor 

participanþi sentimentul cã 

Cursanþii se vor organiza în 5 

grupuri de lucru fiecare grup 

primind o întrebare 

Rãspunsurile vor fi scrise pe foi 

de flipchart 

 

O.3.  Foi flipchart 15 minute 
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Materiale necesare

§Flip Chart

§Foi flipchart

§Marker

 opiniile ºi punctele lor de 

vedere au fost ascultate ºi 

respectate?  

- Cum ne putem asigura cã 

atât adulþii cât ºi copiii sunt 

pregãtiþi pentru punerea în 

fapt a dreptului la

participare?  

- Ce trebuie sã facem pentru 

ca participanþii copii sã se 

simtã în siguranþã ºi protejaþi? 

- Cum pot fi copiii ºi adulþii 

parteneri cu drepturi egale, în 

calitatea lor de reprezentanþi 

ai unei organizaþii / þãri într-o 

întâlnire oficialã?”  

  

    

4. Valorificare 

ºi concluzii 

Se va realiza prezentarea  

ideilor desprinse din munca pe 

grupuri 

Câte un reprezentant din 

fiecare grup va prezenta 

succint rãspunsul la întrebare  

Moderatorul va stimula 

formularea unor concluzii 

O.3 Flipchart 15 minute 
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F. Nevoile elementare ale copilului
Defence for Children International (contribuþii de Johan van Schaik)

Curs de pregãtire pentru educaþia drepturilor copiilor, 2005

Obiectiv

Sublinierea legãturii intre nevoile copiilor si drepturile lor, cu accent pe nevoile de 

dezvoltare ale copiilor si principiul interesului superior al acestora.

Conþinut

Ierarhia nevoilor dupã Maslow

Abraham Maslow (1954) a studiat ,,omul optim", pe cazuri concrete cum ar fi Beethoven, 

Einstein ºi preºedinþi americani ca Lincoln ºi Jefferson. El a propus stabilirea unei ierarhii a 

nevoilor. În opinia lui Maslow, oamenii se strãduiesc pentru actualizarea potenþialul de 

care dispun, este o calitate de bazã a fiinþelor umane. Majoritatea acestora trec prin 

,,experienþe de apogeu" în diferite momente ale vieþii, când au sentimentul cã trãiesc 

momente de perfecþiune. Tot în opinia lui Maslow, o persoanã are nevoi de ,,dezvoltare" 

mai stringente numai dupã ce necesitãþile elementare au fost satisfãcute. Spre exemplu, 

oamenii nu nãzuiesc spre respectul de sine atunci când 1, 2, 3 nu sunt satisfãcute. 

1. NEVOI FIZIOLOGICE

-hranã, apã, cãldurã

2. NEVOI DE SIGURANÞÃ

- o persoanã care sã-i poarte de grijã, situarea într-un mediu sigur

3. NEVOI DE APARTENENÞÃ

- apartenenþa la un grup (familie, prieteni, grup social etc.)

4.  RESPECTUL DE SINE

- autoevaluarea 

5.  ACTUALIZAREA DE SINE

- evaluarea completã a potenþialului propriu, identificarea propriilor sentimente   

Copiii confruntaþi cu lipsurile nu vor fi capabili de eforturi în direcþia realizãrii nevoilor de 

dezvoltare personalã. În mod ideal, fiecare dispune de oportunitãþi egale de actualizare 

personalã. 

Stadiile de dezvoltare ale lui Erikson

În secolul trecut, câteva teorii au exercitat o mare influenþã asupra gândirii omeneºti, teorii 

printre care se numãrã cele ale lui Sigmund Freud, Anna Freud, Erik Erikson, Jean Piaget ºi 
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Margaret Mahler.  Acestea toate au în comun ideea cã diferitelor etape ale vieþii le 

corespund diferite tipuri de evoluþii, necesare dezvoltãrii unei personalitãþi sãnãtoase ºi 

stabile. Pentru a ilustra aceastã idee, vom arunca o privire în detaliu asupra teoriei 

dezvoltãrii formulatã de Erik Erikson (1902-1994).

În opinia lui Erik Erikson dezvoltarea personalitãþii constituie un proces psihosocial. 

Factorii interni psihologici, precum ºi cei sociali externi sunt foarte importanþi în aceeaºi 

mãsurã:

a. limite/puncte forte biologice/fizice individuale

b. circumstanþele de viaþã unice ºi cursul evoluþiei unei persoane 

c. influenþele sociale, culturale, istorice în viaþa fiecãruia

Erikson sugera cã dezvoltarea personalã se petrece de-a lungul a opt stadii, începând din 

copilãrie ºi terminând la bãtrâneþe. Fiecare stadiu evolutiv poartã amprenta unei crize 

psihosociale particulare, a unei ,,încercari" prin care fiecare copil trebuie sã treacã pentru 

avansa la stadiul urmãtor. Rezolvarea cu succes a crizei psihosociale ce caracterizeazã un o 

etapã particularã are ca rezultat întãrirea personalitãþii sau virtutea, fapt care va ajuta 

individul sã facã faþã viitoarelor provocãri.

Etapele psihosociale si procesele de dezvoltare dupã Erikson 

Etapa psihosocialã Vârsta 

aproximativã 

Descriere 

Încredere versus 

neîncredere 

0-1 ani Accentul pe activitatea oral-senzorialã; 

dezvoltarea relaþiilor de încredere cu cei 

care ne îngrijesc ºi a încrederii în sine 

(speranþã) 

Autonomie versus 

ruºine ºi îndoialã 

1-3 ani Accentul pe activitatea muscular-analã; 

dezvoltarea controlului asupra funcþiilor 

ºi activitãþilor corpului (voinþa) 

Iniþiativã versus

vinã 

3-6 ani Accentul pe activitatea locomotor-

genitalã; testarea limitelor evaluãrii de 

sine ºi tenacitatea (scop) 

Sârguinþã versus 

inferioritate 

 

6-12 ani Accentul pe iscusinþã, competenþã ºi 

productivitate (competenþã) 

Identitate versus 

confuzia rolului 

12-19 ani Accentul pe formarea identitãþii ºi concept 

de sine coerent (fidelitate) 

Intimitate versus 

izolare 

19-25 ani Accentul pe dobândirea unei relaþii intime 

ºi orientarea profesionalã (iubire) 

Caracter generator 

versus stagnare 

25-50 ani Accentul pe împlinire prin activitãþi 

creative, productive care aduc contribuþii 

generaþiilor viitoare (grijã)  

Integritatea eului 

versus disperare 

50 ºi peste Accentul pe credinþa în integritatea vieþii, 

inclusiv succesul ºi eºecurile

(înþelepciune) 
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Fiecare etapã presupune o sarcinã pe care copilul trebuie sã o rezolve pentru a putea trece la 

etapa urmãtoare.

Încredere versus neîncredere 0 - 1 ani

Rezultat optim: ÎNCREDERE ELEMENTARÃ/SPERANÞÃ/OPTIMISM

Autonomie versus ruºine ºi îndoialã              1 - 3 ani

- Rezultat optim: SIMÞUL CONTROLULUI DE SINE ªI ABÞINEREA/VOINÞA

Iniþiativã versus vinã              3 - 6 ani

Rezultat optim: ÞINTÃ-DIRECÞIE/SCOP

Sârguinþã versus inferioritate              6 - 12 ani

Rezultat optim: COMPETENÞÃ

Identitate versus confuzia rolului 12 - 19 ani

Rezultat optim: REINTEGRAREA TRECUTULUI ÎN SCOPURILE PREZENTE ªI 

VIITOARE/FIDELITATE

Intimitate versus izolare 19 - 25 ani

Rezultat optim: ANGAJAMENTPARTICIPARE/IZOLARE/IUBIRE

Caracter generator versus stagnare 25 - 50 ani

Rezultat optim: PRODUCÞIE ªI PREOCUPARE ASUPRA LUMII ªI GENERAÞIILOR 

VIITOARE/GRIJÃ

Integritatea eului versus disperare 50 ºi peste

Rezultat optim: PERSPECTIVÃ, SATISFACÞIE PRIVIND TRECUTUL/ÎNÞELEPCIUNE

Metodologie

Prezentare power point si dezbatere

Materiale necesare

§Calculator

§Videoproiector

§Powerpoint

§Flip Chart
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G. Interesul superior al copilului
Defence for Children International, The Netherlands

Prezentare Kees Kleijbergen

Obiectiv

Stimularea conºtientizãrii participanþilor la curs despre propriile opinii, valorile 

conflictuale si dificultatea luãrii deciziilor in favoarea copiilor.

Conþinut

În interesul copilului

1. Un bãiat de 15 ani este adus la secþia de poliþie dupã ce a fost prins furând dintr-un 

magazin. Bãiatul nu vrea sã declare nimic. Nu existã alte informaþii disponibile pe 

moment, dar ofiþerul de poliþie (TU) trebuie sã decidã dacã îl lasã pe adolescent sã 

plece sau îl va reþine în custodia poliþiei.  Condiþiile de arest sunt decente. Cum vei 

proceda? Îl laºi liber - partea stângã, Îl reþii - partea dreaptã. 

2. Un coleg de-al tãu, care deþine mai multe informaþii, îþi spune cã bãiatul a furat trei 

kilograme de carne. Cum vei proceda? Îl eliberezi sau îl reþii ? Dacã ai luat mai întâi 

hotãrârea sã-l eliberezi, poþi decide din nou sã-l reþii .

3. Câteva minute mai târziu, un alt coleg îþi spune cã are informaþii despre familia 

tânãrului. Ea îþi spune cã familia acestuia este foarte sãracã. Cum vei proceda? Îl 

eliberezi sau îl reþii?

4. Apoi gãseºti în sfârºit dosarul acestui bãiat. În dosar se spune cã bãiatul a mai fost 

arestat anterior pentru cã a furat un walkman ºi trei CD-uri cu muzicã pop.  A fost 

pedepsit pentru acest gest deja (închisoare) Cum vei proceda? Îl eliberezi sau îl reþii?

5. Sosesc noi informaþii privind acest caz! ªeful tãu îþi spune cã are informaþii cum cã 

bãiatul a furat carnea obligat fiind de un proprietar de restaurant. Cum vei proceda? 

Îl eliberezi sau îl reþii?

6. Ai o convorbire telefonicã cu conducerea ºcolii. Aceasta te informeazã cã bãiatul n-a 

mai dat pe la ºcoalã de trei sãptãmâni. Cum vei proceda? Îl eliberezi sau îl reþii?

7. În momentul în care cauþi informaþii despre respectivul proprietar de restaurant, afli 

cã are dosar penal pentru agresiune sexualã asupra unor bãieþi ºi existã suspiciuni 

întemeiate cum cã nu ar fi renunþat la vechile obiceiuri. Cum vei proceda? Îl eliberezi 

sau îl reþii?

8. Cu ocazia vizitei pe care o faci din nou bãiatului, acesta are o izbucnire de 

agresivitate, înjurã, strigã, izbeºte ºi loveºte.  Cum vei proceda? Îl eliberezi sau îl 

reþii?

9. Dupã ce se calmeazã, bãiatul îþi povesteºte vag despre faptul cã a fost ameninþat. 

Cum vei proceda? Îl eliberezi sau îl reþii?

10. Colegul tãu, care i-a cercetat buzunarele cu ocazia arestãrii, îþi spune cã a mai gãsit ºi 

o brichetã foarte scumpã acolo. Cum vei proceda? Îl eliberezi sau îl reþii?

11. Alt coleg, care cunoaºte foarte bine zona în care se aflã magazinul, spune cã acesta 
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este cunoscut pentru faptul cã angajaþii furã adesea produse ºi apoi dau vina pe 

bãieþi tineri. Cum vei proceda? Îl eliberezi sau îl reþii?

12. În fine, bãiatul începe sã plângã ºi mãrturiseºte urmãtoarele: cã a furat 2,5 kilograme 

de carne pentru proprietarul pedofil al restaurantului; a furat 0,5 kilograme pentru 

pãrinþii sãi, iar bricheta i-a fost datã cadou de cãtre proprietarul de restaurant. Cum 

vei proceda? Îl eliberezi sau îl reþii?

13. (Opþional: se dovedeºte cã bãiatul nu are decât 13 ani. Cum vei proceda? Îl eliberezi 

sau îl reþii?

Concluzii: 

- Adesea nu este uºor sã gãseºti soluþia cea mai bunã în interesul copilului.

- Adesea nu este uºor sã gãseºti vinovatul.

- Fiecare trebuie sã fie capabil (sã îndrãzneascã) sã-ºi schimbe punctul de 

vedere atunci când este necesar. 

- Informaþia corectã este foarte importantã.

- Acþionarea în interesul copilului este grija majorã, dar nu este singura grijã.

Întrebãri adiþionale: 

Ce crezi cã ar trebui sã se întâmple cu bãiatul? 

Ce s-ar fi întâmplat cu bãiatul dacã povestea s-ar fi întâmplat în Ucraina?

Metodologie

Workshop

Materiale

§Calculator

§Video proiector

§Flip cart

Bibliografie

Criteria on the Best Interest of the Child-principle, Kalverboer & Zijlstra, 2006.
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H. NEVOIA DE A IUBI ªI A FI IUBIT INDIFERENT DE VÂRSTÃ

Am nevoie de dragoste, nu are importanþã câþi ani numãr !

Drepturi ale copilului ºi nevoile sale fundamentale privite din perspectivã juridicã, 

socialã, psihologicã ºi educaþionalã

Prof. Dr.Rodica Niculescu, Universitatea Transilvania, Facultatea de Psihologie si 

ªtiinþele Educaþiei

Obiectiv

1. Dezvoltarea capacitãþii cursanþilor de a analiza un text din perspectiva propriului 

domeniu de activitate

2. Dezvoltarea capacitãþii de a participa la o dezbatere argumentatã relevând puncte de 

vedere complementare

3. Dezvoltarea capacitãþii de a exprima metaforic o idee ºi de a argumenta forma de 

expresie aleasã

4. Dezvoltarea capacitãþii de a exprima sintetic un context ideatic 

5. Dezvoltarea capacitãþii de a construi o conceptogramã 

Conþinut

Copilul, se naºte doar  ca un candidat la umanitate. Este rolul adulþilor din preajma lui, 

al societãþii sã îl transforme într-un „Om” adevãrat.

În devenirea umanã interrelaþia dinamicã ºi complexã a celor trei factori : ereditate , mediu, 

educaþie presupune firesc raportarea la cadrul familial. Dincolo de ereditatea filogeneticã, 

familia este aceea care transmite copilului, prin cod genetic, specificitatea ce þine de 

genotip; ea este primul mediu social ºi primul cadru “fizic” cu care ia contact copilul ºi, în 

acelaºi timp, exercitã primeleinfluenþe educative ºi cele mai costante în timp. De aceea, 

acordarea unui spaþiu  în economia pedagogiei preºcolare familiei, se impune, chiar dacã 

existenþa unei pedagogii particulare legate de modul de realizare a educaþiei în familie face 

ca dimensiunile tratãrii sã nu fie, în mod necesar, deosebite. Abordarea se doreºte a fi o 

punte cãtre sublinierea necesitãþii conlucrãrii dintre familie ºi instituþia preºcolarã în 

scopul creºterii eficienþei actului educaþional.

De la naºtere copilul trãieºte ºi se dezvoltã, în condiþii de normalitate,  în interiorul familiei. 

Definirea acesteia de cãtre Claude Lvi- Strauss scoate în evidenþã faptul cã, din punct de 

vedere social, ea este un grup care are la baza constituirii sale actul cãsãtoriei; structura sa 

fundamentalã este reprezentatã de cãtre dioda adultã: soþ- soþie la care se adaugã minorii 

nãscuþi în acest cadru. Pe membrii acestui grup îi unesc drepturi ºi obligaþii morale, 

juridice, economice ºi sociale; cei doi adulþi se ocupã de creºterea ºi educarea copiilor, 

cãrora le asigurã nu numai existenþa materialã ci, mai ales, le creeazã un climat afectiv ºi 

moral propice  unei  dezvoltãri  armonioase. Ei au aspiraþii dar ºi obligaþii comune, iar pe 

mãsurã ce cresc copiii îi învaþã sã-ºi cunoascã ºi sã îºi respecte propriile obligaþii , în paralel 

construindu-ºi propriile aspiraþii.
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Familia este un sistem complex , complexitate ce creºte pe mãsurã ce numãrul membrilor 

acesteia este mai mare. Între membrii familiei se constituie relaþii extrem de nuanþate care 

se influenþeazã reciproc: relaþia mamã - copil, raportatã la fiecare dintre copii, influenþeazã 

celelalte relaþii mamã- copil; relaþia tatã -copil -copii ºi mamã - tatã. Relaþiile sunt în toate 

cazurile biunivoce ºi ele, dincolo de fluctuaþii de conjuncturã, manifestã o anume 

constanþã.

Interacþiunea dintre pãrinþi este primul model de relaþie socialã existent pentru copil. Ea, în 

forma sa fizicã ºi verbalã este modificatã calitativ ºi cantitativ în prezenþa copilului. Ambii 

membri ai diadei adulte aparþin  simultan  ºi  altor   grupuri   sociale (familiile de 

provenienþã în care ei înºiºi au statut de “copii”, pe care uneori nu ºtiu sã-l depãºeascã în 

favoarea statutului de adult pãrinte în propria familie, grupul profesional). De multe ori 

stresul acumulat în contextul acþiunii în raport cu acest “alt statut” se rãsfrânge asupra 

relaþiilor din familie. Tensiuni manifeste sau “ascunse” îºi pun amprenta asupra relaþiei  

soþ- soþie ºi radiazã în forme diferite asupra relaþiilor mamã- copil-copii ºi, respectiv, tatã- 

copil- copii.

În interiorul familiei uneori intervin direct alte douã cupluri de adulþi,aflate în relaþii sociale 

netensionate sau cordiale ºi, în consecinþã, nu întotdeauna cu o acþiune convergentã din punct 

de vedere afectiv ºi educativ;  este vorba de cele douã cupluri de bunici: materni ºi paterni. 

În general bunicii au tendinþa de a fi îngãduitori cu nepoþii, de a “da sfaturi reclamând  

îndelungata experienþã” potrivitã sau nu în noile contexte, fapt care poate determina fie 

conflicte deschise, fie , ºi mai grav, conflicte ascunse.  Copiii, cãrora le convine atitudinea 

permisivã a bunicilor, sunt primii care speculeazã situaþia, din pãcate nu în folos propriu 

real.

Interacþiunea dintre copii este în mare mãsurã determinatã de relaþiile fiecãruia dintre 

adulþi cu fiecare dintre copii. În cazul diferenþelor semnificative de vârstã între minori, celui 

mai mare i se poate induce ostilitatea faþã de cel mic, în condiþiile în care el se simte neglijat 

afectiv ºi antrenat în posturã de “dãdacã” rãspunzãtoare de “tot ºi de toate” atunci când 

pãrinþii nu au timp de mezin. Ostilitatea poate lua forme ascunse, dar se poate manifesta ºi 

deschis sau chiar violent. Pãrinþii ºi bunicii sunt primii responsabili de o asemenea situaþie. 

Cel mai mic, dacã se simte rãsfãþat de adulþi, profitã ºi el ºi poate deveni un “mic tiran” 

pentru fratele sau sora mai mari.

Este deosebit de importantã aceastã constelaþie de relaþii socio-afective pentru cã ea are o 

influenþã extrem de mare  asupra evoluþiei psihologice a copiilor. Ea face obiectul unor  

studii speciale. Fiecare vârstã din evoluþia copilului spre preadolescenþã, adolescenþã ºi 

maturitate are nevoia ei de dragoste din partea celor din jur. Cum se manifestã acest suport 

afectiv, cum se doreºte a fi primit de cãtre cel aflat în evoluþie sunt aspecte ce þin de culturã, 

de specificitãþi naþionale, de specificitãþi temperamentale ºi, nu în ultimul rând de vârsta 

celui ce doreºte sã primeascã iubire. Uneori, în special în adolescenþã, dragostea manifestã, 

explicitã devine stânjenitoare, în special când ea vine de la adult, pãrinte sau profesor. 

Aceasta nu înseamnã cã sentimentul în sine este respins ci manifestarea sa explicitã poate fi 
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incomodã pentru adolescentul se se vrea „independent, puternic, voluntar” într-un 

moment în care cota vulnerabilitãþii sale este mai degrabã înaltã.

Modul în care adolescentul relaþioneazã cu adulþii educatori, în special în plan afectiv, este 

în mare mãsurã condiþionat de întreaga educaþie afectivã anterioarã. Se spune cã „ 

dragostea se învaþã”, numai cine a fost iubit poate iubi la rândul sãu ºi se pare cã viaþa 

demonstreazã acest lucru. Mulþi dintre copiii crescuþi în medii ostile afectiv nu sunt 

capabili, la vârsta adultã, sã îºi iubeascã frumos ºi constructiv proprii copii.

Preºcolaritatea ºi ºcolaritatea micã ºi iubirea

Aflat la o vârstã despre care se spune cã este de maximã importanþã pentru dezvoltarea 

personalitãþii, pentru calitatea acesteia,”vârsta celor ºapte ani de acasã”! copilul suferã o 

complexã influenþã din partea familiei. Aceastã influenþã se pãstreazã ºi se nuanþeazã odatã 

cu intrarea în ºcoalã.

Pe de o parte familia se constituie ca o structurã educaþionalã nonformalã care, deºi în calitate 

de unitate socialã de bazã nu are atribuþii prioritare educaþionale, face, totuºi, în mod 

explicit educaþie. De la pãrinþi se învaþã primele norme morale, primele cântecele ºi primele 

poezii, primele valori estetice. 

Învãþarea nu se realizeazã însã, numai datoritã influenþei educativ nonformale a familiei  ci 

ºi prin valenþele educaþionale  informale ale aceluiaºi  prim cadru social . Mama ºi tata spun 

copilului cum ºi când sã salute “frumos”, dar ei nu respectã normele formulate chiar în   

prezenþa  copilului; ei cer copilului  (adesea prea de timpuriu, când acesta nici nu înþelege 

semnificaþia termenului) sã nu mintã, dar se mint cu nonºalanþã reciproc sau comploteazã 

spre a minþi pe altcineva, de faþã cu copilul. Când ceea ce familia cere în plan educaþional  ºi 

exemplul concret oferit nu concordã, între calitatea familiei de mediu educaþional 

nonformal ºi, respectiv,  aceea de cadru educaþional informal se naºte o contradicþie care 

poate avea efecte negative în dezvoltarea copilului;

Familia este cadrul în care copilul învaþã sã iubeascã, pentru cã este cadrul în care el însuºi este 

maximal iubit. Copiii care nu se bucurã de familii normal constituite (cu ambii soþi în viaþã, 

trãind împreunã într-o atmosferã caldã , calmã ºi stimulativã) au probleme, mai mici sau 

mai mari , atât în planul evoluþiei afective cât ºi în cel al integrãrii sociale. Familiile 

dezorganizate sunt un context nefericit care poate determina ca cel mic sã evolueze spre 

statutul de “copil problemã”. Nu credem, însã, cã dezorganizarea, în sine, reprezintã cauza 

unei asemenea situaþii; importante sunt cauzele dezorganizãrii ºi calitatea umanã , 

personalitatea celui care îngrijeºte de copil. Existã copii problemã în familii “organizate” 

(adicã soþi “nedivorþaþi”); credem cã dacã se redefineºte termenul de “familie dezorganizatã” cu 

renunþarea  la conotaþiile social- formale(cãsãtoriþi- divorþaþi) ºi se vorbeºte despre familia 

organizatã în care “ 1+1 =2 iar cea dezorganizatã în care 1+1=1+1” atunci poate cã , într-adevãr, 

dezorganizarea de acest tip, singurãtatea în doi, sau printre mai mulþi, poate duce la evoluþia 

copilului cãtre cazul de “problemã”.
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Copiii au nevoie de securitate afectivã, de cãldura ºi calmul cãminului pãrintesc pentru a se 

împlini din punct de vedere afectiv, intelectual, moral ºi social.

În societatea contemporanã faptul cã ambii membri ai familiei sunt ocupaþi profesional 

determinã “singurãtatea” copilului pe o anume secvenþã a zilei. El este lãsat fie în grija 

bunicilor care, aºa cum spuneam, uneori pot greºi cu cele mai bune intenþii, fie în grija altor 

persoane adulte sau sunt înscriºi la grãdiniþe. Sigur  cã optãm pentru ultima formulã, 

întrucât grãdiniþa este un cadru educativ formal, cu reale valenþe educaþionale. Copilul aici 

se confruntã cu primii covârstnici cu statut egal. Este o primã oglindã obiectivã în care 

trebuie sã se priveascã ºi la care trebuie sã ia aminte inclusiv pãrinþii. Din pãcate, familiile 

apeleazã la grãdiniþã mai mult cu intenþii de “asistenþã socialã” neînþelegând rostul 

adevãrat al acestei instituþii pentru evoluþia propriului copil. Uneori nici instituþia 

preºcolarã nu-ºi ia în serios rolul, ea însãºi menþinându-se în cadrul lejer al simplei 

“asistenþe sociale” faþã de copii. Cu toate acestea rolul ei poate fi imens ºi familia trebuie sã-l 

cunoascã ºi sã-ºi uneascã eforturile cu educatorii din grãdiniþã în beneficiul celor mici.

Familiei  i se adaugã ºi influenþa altor medii sociale cum ar fi strada, grupul de joacã, 

contextul natural al existenþei. Acestea au influenþe asupra modului în care copilul se 

joacã, asupra surselor din care îºi extrage comportamentul imitativ, asupra sistemului de 

valori pe care, treptat, copilul ºi-l fundamenteazã. Când familia nu existã (deloc sau nu pare 

a exista) influenþele grupului de joacã se contureazã a fi extrem de puternice ºi vor cãpãta 

pondere majorã la vârstele ulterioare.

Odatã cu intrarea în ºcoalã, lipsa familiei sau a afectivitãþii benefice a acesteia poate fi 

compensatã, nu total înlocuitã, de cadrul educaþional formal reprezentat de ºcoalã, dacã 

acest context funcþioneazã eficient.

Preadolescentul ºi iubirea

Preadolescenþa este o vârstã dificilã. Dornic de socializare, omul în devenire aflat la aceastã 

vârstã este foarte mult influenþat de grupurile de joacã, de activitate extraºcolarã. Dacã 

familia sau contextul social care o înlocuieºte nu pot oferi acel context emoþional calm ºi 

cald de care preadolescentul are nevoie ca suport fundamental, preadolescentul poate fi 

uºor acaparat de influenþele negative ale unor grupuri care par a-i oferi iubirea de care are 

nevoie.

Adolescentul ºi iubirea

Adolescenþa este o vârstã dificilã. Este vârsta la care maturizarea biologicã ºi psihologicã 

sunt în curs de finalizare, în vreme ce dependenþa socialã de adult este din ce în ce mai greu 

de suportat. Diferenþele de concepþii, de stil de viaþã se adâncesc, în zilele noastre mai mult 

decât oricând, ceea ce duce la o serie de conflicte închise sau deschise. Aceasta nu înseamnã 

cã adolescentul nu mai are nevoie de iubire. Acum poate cã mai mult decât oricând acest 

fundament este necesar, pentru cã adolescentul însuºi cautã sã dea iubire în afara 

contextului familial, cãutându-ºi sufletul pereche pe care îl va putea iubi in funcþie de cât 
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capital afectiv are el însuºi „ depozitat” prin propria experienþã de viaþã într-un context 

afectiv cu anumite conotaþii. Adulþii educatori nu trebuie sã se lase înºelaþi de aparenta 

respingere a „ afecþiunii” ci, discret, trebuie sã se manifeste în continuare ca o sursã 

constantã de iubire.

Adultul ºi copilul din el

Chiar evoluþia sinuoasã a vieþii afective pe care am încercat sã o schiþãm în rândurile 

anterioare este unul dintre izvoarele dublei ipostaze a adultului: matur ºi copil în acelaºi 

timp. Oricât de mari am fi ca adulþi avem nevoie în continuare de iubirea parentalã, de 

iubirea partenerului, de iubirea filialã de iubirea celor printre care trãim ºi muncim. Sunt 

ipostaze diferite ale iubirii dar toate la un loc, într-o alchimie interesantã se constituie ca 

energizanþi ai vieþii ºi performanþelor noastre ca adulþi. De aceea, traiectoria vieþii noastre 

afective de pânã la aceastã vârstã trebuie sã fie una care sã ne confere siguranþã afectivã. 

Fãrã de ea succesul ca adult este periclitat. În plan afectiv rãmânem toatã viaþa copilul cu 

acutã nevoie de iubire.

Aspecte generale privind drepturile copilului privite din perspectiva implicaþiilor 

fundamentului afectiv în calitate de cauzã, factor de influenþã în proces sau consecinþã. 

Invitaþie la o analizã din perspective multiple

Citind Manualul pentru implementarea Convenþiei cu  privire la Drepturile Copilului, 

UNICEF, se desprind câteva teme fundamentale ce pot fi analizate din perspectiva 

profesioniºtilor implicaþi în respectarea acestor drepturi putem contura urmãtoarele 

aspecte:

a. Copilul ºi familia

·Dreptul copilului la viaþã, supravieþuire ºi dezvoltare

·Dreptul la identitate (înregistrarea ºi pãstrarea acesteia)

·Dreptul de a avea pãrinþi:

·separarea de pãrinþi în diferite situaþii;

·reîntregirea familiei;

·responsabilitãþile comune ale pãrinþilor;

·sprijinite de cãtre stat a familiilor

·copiii lipsiþi de mediul lor familial

·adopþia

b. Copilul ºi societatea în care trãieºte

Transferul ilegal al copiilor în strãinãtate ºi împiedicarea reîntoarcerii acestora

Copiii refugiaþi- nediscriminarea

Dreptul copilului de a beneficia de securitate socialã

Dreptul copilului la un nivel de trai corespunzãtor

nut
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c. Copilul ca personalitate în formare

·Respectarea opiniilor copilului

·Dreptul copilului la libertatea de exprimare

·Dreptul copilului la libertatea de gândire, conºtiinþã ºi religie

·Dreptul copilului la libertatea de asociere ºi întrunire paºnicã

·Dreptul copilului la viaþã privatã- ipostaze posibile

·Accesul copilului la informaþii adecvate -Copilul ºi mass media

·Dreptul copilului la protecþie împotriva tuturor formelor de violenþã

d. Copilul ºi educaþia

·Dreptul copilului la educaþie- egalitatea de ºanse de acces ºi de ºanse de succes

·Dreptul copilului la odihnã ºi timp liber, la joacã ºi culturã

e. Copilul special ºi copilul sãnãtatea copilului

·Drepturile copiilor cu dizabilitãþi

·Dreptul copilului la sãnãtate ºi la servicii de sãnãtate 

·Dreptul copilului la reevaluarea periodicã a tratamentului

f. Copilul ºi justiþia

Administrarea justiþiei juvenile

·Reguli si principii cu privire la justiþia juvenila

·Principiul nedisciriminarii

·Interesul superior al copilului

·Participarea

·Efectul opiniei publice

·Formarea personalului din sistemul de justiþie juvenila

·Prevenirea delicventei

·Dreptul de a beneficia de prezumþia de nevinovatie

·Dreptul de a fi informat prompt cu privire la  acuzaþiile care i se aduc

·Dreptul la examinarea cauzei de cãtre o autoritate sau instanþa judiciara 

competenta

·Dreptul de a nu fi constrâns sa depunã mãrturie

·Dreptul de a recurge la o cale de atac

·Dreptul de a fi asistat gratuit de un traducãtor

·Dreptul de a i se respecta pe deplin viata privata 
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Metodologie

 NEVOIA DE A IUBI ªI A FI IUBIT INDIFERENT DE VÂRSTÃ

Am nevoie de dragoste, nu are importanþã câþi ani numãr!

Drepturi ale copilului ºi nevoile sale fundamentale privite din perspectivã juridicã, socialã, psihologicã ºi educaþionalã

Abordare metodicã

Public vizat: participanþii la cursul pilot, specialiºti în zonele: juridicã, educaþionalã, asistenþã socialã, poliþie

Tip de activitate: Prezentare de tip panel urmatã de dezbatere

Obiective urmãrite:

1. Dezvoltarea capacitãþii cursanþilor de a analiza un text din perspectiva propriului domeniu de activitate

2. Dezvoltarea capacitãþii de a participa la o dezbatere argumentatã relevând puncte de vedere complementare

3. Dezvoltarea capacitãþii de a exprima metaforic o idee ºi de a argumenta forma de expresie aleasã

4. Dezvoltarea capacitãþii de a exprima sintetic un context ideatic 

5. Dezvoltarea capacitãþii de a construi o conceptogramã 
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Drepturile copilului si  Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului

Etape Conþinuturi ºi sarcini de 

lucru 

Modalitãþi de abordare- 

metode 

Obiective Materiale Bugetarea 

timpului 

1. Spargerea 

gheþii 

Ce e iubirea? 

Gãsiþi o metaforã care credeþi 

cã exprimã mai bine ceea ce 

înþelegeþi dvs. prin iubire 

 

Metafora 

Se lucreazã pe grupuri

construite pe apartenenþã

profesionalã 

 

Scrierea pe flipchart a

principalelor idei 

O.3. Foi de hârtie 

Flipchart 

10 minute 

2.Vârstele 

omului ºi

iubirea 

Cum apare iubirea ca trãire 

afectivã însoþitoare a

diferitelor vârste. 

Fiecare grup va fi solicitat sã 

extragã o idee cheie legatã de 

fiecare vârstã ºi sã o 

interpreteze prin prisma 

propriei profesii. 

 

În acelaºi tip de grupuri se va 

analiza textul pus la dispoziþie 

O.1. Material de

lucru 1 (Prima 

parte a textului 

aferent temei) 

Idei centralizate 

pe grupuri

/profesii 

15minute 

3.Analiza 

drepturilor 

copilului din 

perspective 

diferite 

Textul din materialul legat de 

drepturile copilului se

supune analizei 

Aceleaºi grupuri de lucru vor 

analiza categoriile de drepturi 

ale copilului din perspectiva 

implicãrii profesiunii

reprezentate în respectarea 

acestora 

O.1. ºi O.5 Material de

lucru 2 (partea a 

doua din text) 

Posibilã 

variantã de

conceptogramã 

15 minute 
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Drepturile copilului si  Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului

Etape Conþinuturi ºi sarcini de 

lucru 

Modalitãþi de abordare- 

metode 

Obiective Materiale Bugetarea 

timpului 

4.Discuþie 

panel  

Se va realiza sinteza ideilor 

desprinse din munca pe 

grupuri 

Câte un reprezentant din 

fiecare tip de profesie va 

participa la o discuþie  legatã de 

analiza categoriilor de drepturi 

ºi rolul profesioniºtilor în 

respectarea acestora 

O. 2. ºi O. 

4. 

 15 minute 

5. Concluzii Moderatorul va stimula

formularea unor concluzii 

Tur de masã cu solicitarea unor 

cuvinte simbol pentru tema 

dezbãtutã 

O.4. Flipchart 5 minute 

 

Manualul Cursului Pilot privind Drepturile Copilului pentru Profesionistii din Romania
37



Drepturile copilului si  Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului

O POSIBILÃ CONCEPTOGRAMÃ

a. Copilul ºi familia

Dreptul copilului la viaþã, supravieþuire 
ºi dezvoltare

Dreptul la identitate (înregistrarea ºi 
pãstrarea acesteia)
Dreptul de a avea pãrinþi:

*separarea de pãrinþi în diferite situaþii;

*reîntregirea familiei;

*responsabilitãþile comune ale pãrinþilor;

*sprijinite de cãtre stat a familiilor

*copiii lipsiþi de mediul lor familial

*adopþia

c. Copilul ca personalitate în formare

·Respectarea opiniilor copilului

·Dreptul copilului la libertatea de exprimare

·Dreptul copilului la libertatea de gândire, conºtiinþã ºi religie

·Dreptul copilului la libertatea de asociere ºi întrunire paºnicã

·Dreptul copilului la viaþã privatã- ipostaze posibile

·Accesul copilului la informaþii adecvate -Copilul ºi mass media

·Dreptul copilului la protecþie împotriva tuturor formelor de violenþã

f. Copilul ºi justiþia
   Administrarea justiþiei juvenile

·Reguli si principii cu privire la 
justiþia juvenila

·Principiul nedisciriminarii

·Interesul superior al copilului

·Participarea

·Efectul opiniei publice

·Formarea personalului din 
sistemul de justiþie juvenila

·Dreptul de a recurge la o cale 
de atac

e. Copilul special ºi copilul 
sãnãtatea copilului

·Drepturile copiilor cu 
dizabilitãþi

·Dreptul copilului la 
sãnãtate ºi la servicii de 
sãnãtate 

·Dreptul copilului la 
reevaluarea periodicã a 
tratamentului

d. Copilul ºi educaþia

·Dreptul copilului la educaþie- egalitatea de ºanse 
de acces ºi de ºanse de succes

·Dreptul copilului la odihnã ºi timp liber, la joacã ºi 
culturã

b. Copilul ºi societatea în care trãieºte

Transferul ilegal al copiilor în strãinãtate ºi împiedicarea 
reîntoarcerii acestora

Copiii refugiaþi- nediscriminarea

Dreptul copilului de a beneficia de securitate socialã

Dreptul copilului la un nivel de trai corespunzãtor
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II. Justiþia Juvenila si normele internaþionale

A. Normele internaþionale privind justiþia juvenila
Defence for Children International, The Netherlands

Prezentare: Kees Keijbergen, Youth Care Institute, The Netherlands

Obiectiv

Acesta tema isi propunere o privire de ansamblu asupra normelor internaþionale ale 

justiþiei juvenile.

Conþinut

Prevederi diferite de cele din justiþia penalã obiºnuitã ºi legea procedurii penale 

Responsabilitate penalã:

Copiii foarte tineri nu sunt consideraþi responsabili din cauza vârstei mici

Începând de la majorat responsabilitatea penalã este deplinã în principiu

Între acestea se aflã o arie de tranziþie în care funcþioneazã responsabilitatea penalã 

limitatã: justiþia juvenilã

Începutul responsabilitãþii penale limitate:

• Limitã de vârstã (7, 10, 12,… ani)

• Criteriu: capacitatea copilului de a evalua consecinþele comportamentului sãu

Sfârºitul responsabilitãþii penale limitate :

Responsabilitate penalã deplinã: la majorat, 18 sau 20 sau 21 ani

Responsabilitatea penalã creºte gradual ºi proporþional cu scãderea responsabilitãþii 

pãrinþilor/educatorilor

Pãrinþii sunt responsabili în a supraveghea ºi a îndruma copilul în perioada creºterii 

acestuia, dar nu pot supraveghea copilul în mod continuu

Scopurile aplicãrii pedepsei:

• Afirmarea valorilor

• Mãsuri de prevenire generalã (intimidare)

• Prevenirea recidivei (“prevenire specialã”)

• Prevenirea 'conducerii dupã propriile legi”

• Imputarea acþiunii de vãtãmare (sentinþã)

• Rezolvarea conflictelor

Justiþia Juvenila si normele internaþionale
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În cazurile de justiþie juvenilã, mãsurile speciale de prevenire reprezintã scopul cel mai 

important al pedepsirii.

Justiþia juvenilã ºi Convenþia ONU cu privire la drepturile copilului

plus

• Regulamentul Beijing (administrarea justiþiei juvenile)

• Regulamentul Havana (privind lipsirea de libertate)

• Regulamentul de la Riyadh (privind delicvenþa juvenilã)

PRINCIPII ALE JUSTIÞIEI JUVENILE

A. În interesul copilului

 

1. Interesul copilului este considerentul de bazã în toate acþiunile privind copii (art. 

3 CDC).

B. O abordare pedagogicã

 

1. Dreptul de a fi tratat într-o manierã prin care se are în vedere dorinþa de a promova 

reintegrarea copilului în societate ºi asumarea de cãtre acesta a unui rol constructiv 

în societate (art. 40(1) CDC).

2. Dreptul de a fi tratat într-o manierã prin care se þine cont de  nevoile grupului 

respectiv de vârstã (articolele 37(c), 40(1) CDC).

3.  Dreptul de a fi tratat într-o manierã corespunzãtoare promovãrii la copil a sensului 

demnitãþii ºi valorii ºi care întãreºte respectul acestuia pentru drepturile umane ºi 

libertãþile fundamentale ale altora (arts. 37(c), 40(1) CDC).  

4. Dreptul la educaþie (articolele 28, 40(1) CDC).

C. Sisteme destinate copilului separate de sistemul de justiþie penalã pentru adulþi 

 

1.  Stabilirea de legi, proceduri, autoritãþi ºi instituþii care se aplicã în mod specific 

copiilor, cum ar fi tribunalele pentru minori, judecãtorii, avocaþii ºi poliþia (Art. 

40(3)).

2.   Stabilirea vârstei minime la care un infractor este considerat responsabil din punct 

de vedere penal (art. 40(3)(a) CDC).

3.   Folosirea devierii, ceea ce înseamnã cã infractorii minori nu vor fi deferiþi justiþiei de 

cãtre autoritãþile competente. Lipsa intervenþiei poate constitui o replicã optimã, în 

special acolo unde infracþiunea nu este gravã iar familia, ºcoala sau alte instituþii de 

control informale au luat deja mãsuri, sau sunt pe cale sã le ia, într-o manierã 

adecvatã ºi constructivã (art. 40(3) CDC).
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D. Alternativele îngrijirii în instituþii

 

1. O varietate de dispoziþii vor fi disponibile în scopul asigurãrii tratãrii copiilor într-

o manierã corespunzãtoare cu starea de sãnãtate a acestora ºi proporþional cu 

circumstanþele ºi cu gravitatea infracþiunii: ordine pentru îngrijire, îndrumare ºi 

supraveghere; consiliere; eliberare condiþionatã; plasament; educaþie ºi programe 

de pregãtire profesionalã, etc. (art. 40(4) CDC).

2. Folosirea justiþiei pentru reintegrare

E. Privarea de libertate numai ca mãsurã de ultimã instanþã 

1. Arestul, detenþia sau condamnarea la închisoare a unui copil este o mãsurã care se va 

aplica doar în ultimã instanþã, pentru o perioadã minimã de timp ºi se va limita la 

cazurile excepþionale (art. 37(b) CDC).

2.  Interzicerea pedepsei capitale ºi a închisorii pe viaþã fãrã posibilitate de eliberare (art. 

37(a) CDC).

3. Interzicerea torturii sau a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau 

degradante (art. 37(a) CDC).

F. Mãsuri de protecþie procedurale  

1. Dreptul de a influenþa deciziile în orice fel de acþiuni (articole. 37(d), 40(3) CDC).

2. Dreptul la judecatã corectã ºi nepãrtinitoare (art. 40(2) CDC).  

3. Dreptul de a participa în mod liber la proces (articolele 12, 40(2)(b)(iv) CDC).

4. Dreptul copilului de a fi informat ºi asistat în scopul înþelegerii drepturilor ºi 

datoriilor care îi revin (art. 40(2)(b) CDC).

4. Dreptul de a beneficia de asistenþã juridicã sau de alt tip de asistenþã adecvatã 

(articolele 37(d), 40(2)(b)(ii) CDC). 

5. Importanþa rolului pãrinþilor ºi a contactului cu membrii familiei (articolele 37(c), 

40(2)(b) CDC).

6. Dreptul de a-i fi respectatã intimitatea pe toatã perioada desfãºurãrii procedurilor 

(art. 40(2)(b)(vii) CRC).

7. Dreptul la apel (art. 40(2)(b)(v) CDC).
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Cum sã prevenim recidivarea (repetarea comportamentului infracþional)?

Îmbunãtãþind condiþiile de creºtere 

Este vorba de caracterul pedagogic al justiþiei juvenile

Îmbunãtãþirea condiþiilor de creºtere

Prin:

• Educaþie (testare; teste IQ;  consiliere pentru carierã)

• Îndrumare ºi suport din partea pãrinþilor (restructurarea datoriilor; reabilitarea in 

urma consumului de droguri; rezolvarea conflictelor)

• Counsilierea/monitorizarea minorului (ºcoalã, timp liber; alcool, droguri, 

prieteni)

• Îngrijirea sãnãtãþii psihice (diagnozã ºi tratament: ambulatoriu sau la domiciliu)

Protecþia copilului/ protecþia tinerilor

Pãrinþi/educatori necorespunzãtori:

• Abuzarea copilului

• Abuzarea sexualã a copiilor

• Exploatarea copiilor

• Traficul cu copii

• Neglijenþã: nu se asigurã hranã, îmbrãcãminte, rechizite ºcolare, sau îngrijire 

medicalã

• Lipsa supravegherii

• Pãrinþii cu handicap mental, probleme emoþionale, dependenþã

Mãsuri de protecþie a copilului: înlãturarea dreptului pãrinþilor la creºterea/educarea 

copiilor lor

1. Supravegherea de cãtre un asistent social numit de guvern

2. Plasarea în afara familiei (familie adoptivã, instituþie sau formã de existenþã 

supravegheatã sau independentã)

3. O combinaþie între 1 ºi 2

Pedeapsa nu modificã situaþia educaþionalã

O mãsurã de protecþie a copilului modificã situaþia educaþionalã

Astfel:

În afara pedepsei, de asemenea o mãsurã de protecþie a copilului

Dupã terminarea detenþiei, plasarea în afara familiei

Este mai bine sã existe:

Un singur plan care sã presupunã colaborarea justiþiei penale cu protecþia copilului
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Decât:

Douã planuri separate

Problemele societãþii moderne prospere:

Coordonarea tuturor organizaþiilor implicate

Concluzia:

Un singur sistem integrat de justiþie juvenilã ºi protecþia copilului

Metodologie

Curs si dezbatere

Materiale necesare

§Calculator

§Videoproiector

§Flipchart
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B. Aspecte ale Justiþiei Juvenile in Olanda

Defence for Children International, The Netherlands

Prezentare: Kees Kleijbergen, Youth Care Institute

Obiectiv

Introducere in sistemul justiþiei juvenile din Olanda.

Conþinut

ÎNTREBAREA NR. 1

Olanda are 16 milioane de locuitori.

Care este numãrul minorilor instituþionalizaþi?

a. 20.000

b. 200

c. 2.000

ÎNTREBAREA NR. 2

Olanda a devenit republicã independentã în anul 1568 ºi a fost proclamat regat în anul 

1815.

Cu cât timp în urmã au fost înfiinþate justiþia juvenilã ºi sistemul de protecþie a 

copilului?

a. cu 100 de ani în urmã

b. cu 50 de ani în urmã

c. cu 250 de ani în urmã

ÎNTREBAREA NR. 3

Câte  instituþii sunt implicate oficial în administrarea justiþiei juvenile ?

a. 6 (judecãtorul pentru minori, procurorul public, comisia pentru protecþia 

copilului, consiliul municipal, direcþiunea ºcolii)

b. 4 (judecãtorul pentru minori, procurorul public, comisia pentru protecþia 

copilului, poliþia)

c. 5 (judecãtorul pentru minori, procurorul, comisia pentru protecþia copilului, 

poliþia, biroul HALT )
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ÎNTREBAREA NR. 4

Care este perioada maximã de detenþie pe care o poate primi un tânãr de 15 ani?

a. 6  luni

b. 4 ani

c. 1 an

ÎNTREBAREA NR. 5

În Olanda se aflã grupuri minoritare provenind din Surinam, Antilele Olandeze, Maroc, 

Turcia

Cãrui grup aparþin cei mai mulþi delicvenþi minori:

a. minoritãþii marocane

b. minoritãþii turce

c. minoritãþii din Surinam

 

ÎNTREBAREA NR. 6

Poziþia judecãtorului pentru minori:

a. Judecãtorul pentru minori nu deþine o poziþie oficialã, ci este un aranjament 

practic în interiorul  administraþiei unui tribunal teritorial

b. Judecãtorul pentru minori este parte a tribunalului teritorial cu baze legale 

formale

c. Judecãtorul pentru minori este complet separat de sistemul juridic general 

 

ÎNTERBAREA NR. 7

SUMA MAXIMÃ CU CARE POATE FI AMENDAT UN MINOR:

a. 10.000 euro

b. 2.250 euro

c. 450 euro

ÎNTREBAREA NR. 8

În cazul în care un deþinut minor doreºte sã facã o plângere împotriva unei decizii a 

directorului închisorii de minori :

a. El/ea se poate adresa în scris reginei Olandei

b. Poate demara o procedurã în acest sens la comisia pentru reclamaþii a închisorii 

pentru minori

c. Nu existã posibilitatea de a efectua o plângere 
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ÎNTREBAREA NR. 9

      a. SISTEMUL JUSTIÞIEI JUVENILE SE APLICÃ TUTUROR TINERILOR CU 

VÂRSTE ÎNTRE 12 ªI 18 ANI

b. SISTEMUL JUSTIÞIEI JUVENILE SE APLICÃ TUTUROR TINERILOR CU 

VÂRSTE ÎNTRE 12 ªI 18 ANI, CU DOUÃ EXCEPÞII: CEI CU VÂRSTE ÎNTRE 16 

ªI 17 ANI POT FI ACUZAÞI, ÎN CONDIÞII SPECIALE, CONFORM 

SISTEMULUI PENTRU ADULÞI, IAR CEI ÎNTRE 18 ªI 21 ANI POT FI 

ACUZAÞI, ÎN ANUMITE CIRCUMSTANÞE, CONFORM SISTEMULUI PENTRU 

MINORI

c. c.  SISTEMUL JUSTIÞIEI JUVENILE SE APLICÃ TUTUROR TINERILOR CU 

VÂRSTE ÎNTRE 12 ªI 18 ANI, DAR ÎN ANUMITE CONDIÞII JUSTIÞIA 

JUVENILÃ SE APLICÃ ªI COPIILOR CU VÂRSTE ÎNTRE 10 ªI 11 ANI

ÎNTREBAREA NR. 10

ÎN CAZUL JUSTIÞIEI JUVENILE, ªEDINÞELE LA TRIBUNAL

a. sunt publice

b. se petrec cu uºile închise

c. se petrec cu uºile închise de regulã, însã judecãtorul pentru minori poate decide 

altfel.

Metodologie

Quiz

Materiale

§Calculator

§Video proiector

§Power point slides

§Flipchart
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C. Sancþiuni alternative in Olanda
Defence for Children International, The Netherlands

Prezentare: Majorie Kaandorp

Obiectiv

Se urmãreºte dezbaterea pe marginea sancþiunilor alternative in Olanda.

Conþinut

Responsabilitate penalã

< 12 ani: nu existã responsabilitate penalã

12-18 ani: sistemul de justiþie juvenilã

>18 ani: sistemul de justiþie pentru adulþi

Cu excepþiile:

16-17 ani: sistemul de justiþie pentru adulþi posibil în cazul infracþiunilor grave

18-21 ani: sistemul de justiþie juvenilã posibil în caz de retard sau alte   

          circumstanþe

Sistemul olandez de justiþie juvenilã se ocupã doar de proceduri ºi penalitãþi, nu ºi de 

infracþiuni: minorii (12-18 ani) pot fi puºi sub acuzare ºi condamnaþi pentru aceleaºi 

infracþiuni ca ºi adulþii. Nu existã ,,status offences” în Olanda. 

Se acordã prioritate mãsurilor educaþionale.

Proceduri în justiþia juvenilã

• Judecãtor pentru minori specializat (judecã singur)

• Raport din partea comisiei pentru protecþia copilului

• Sesiuni cu uºile închise în principiu

• Prezenþa pãrinþilor

• Limitarea cazierului

• Dreptul de a fi reprezentat de un avocat (nu ºi în cazul delictelor)

Devierea

 

Unii ofiþeri superiori de poliþie sunt autorizaþi sã predea un minor suspectat de unele 

infracþiuni specifice unei agenþii de servicii comunitare (HALT) pentru un maxim de 20 

de ore.
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Aceste infracþiuni sunt:

•  Furtul din magazine

•  Vandalism

•  Incendii provocate cu pierderi limitate

•  Delicte cu arme de foc

Avantajele procedurilor de tip Halt

• Proceduri scurte

• Reacþie adecvatã infractorilor aflaþi la prima abatere

• Rata scãzutã a recidivãrilor

• Evitarea sistemului de justiþie penalã

• Nu se întocmeºte cazier judiciar

• Reacþie la îndemânã ºi ieftinã la comportament inacceptabil din partea unui grup 

de minori aflaþi în conflict cu legea 

Dezavantajele procedurilor Halt

• Nu se apeleazã la reprezentare legalã prin avocaþi

• Implicarea minorilor în sistemul de justiþie juvenilã pentru delicte mai degrabã 

lipsite de importanþã

• Aplicarea informalã a sistemului Halt  pentru copiii sub 12 ani (aºa-numitele 

proceduri STOP )

Penalitãþile justiþiei juvenile

Închisoare pentru maxim 1 an (toate infracþiunile) pentru minorii  între 12-16 ani ºi 

pentru maxim 2 ani (pentru toate infracþiunile) minorilor cu vârste între 16 –17 ani.

• Plasarea într-un centru de tratament închis pe o perioadã de 2, 4 sau 6 ani, pentru 

minorii cu vârste peste 12 ani.

• Amendã (maximã între 2 ºi 2500 Euro)

• Sancþiuni alternative constând în maximum  200/240 ore de servicii în folosul 

comunitãþii ºi/sau cursuri de reeducare

Existã ºi posibilitatea de a impune condiþii specifice (ex. tratament ambulatoriu) 
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Condiþii elementare în închisorile pentru minori

• Programe educaþionale

• 12 ore pe zi program în grup (ce include sport, recreere ºi educaþie) (8,5 ore la 

sfârºit de sãptãmânã)

• Proceduri pentru reclamaþii  (comisie externã independentã pentru monitorizare)

• Consilii ale tinerilor în fiecare instituþie

• În cazuri speciale se poate obþine permisiunea de a continua educaþia la o ºcoalã 

din afara închisorii pentru minori

• Nivel de trai cu respectarea condiþiilor legale 

Reabilitarea ºi serviciile de eliberare condiþionatã pentru minori

Eliberarea condiþionatã la dispoziþie ºi obligatorie în timpul ºi dupã terminarea 

procedurilor penale pentru minori

Programe de re-integrare în timpul ºi dupã expirarea perioadei de detenþie a minorilor

• De la ,,ruperea de societate” la re-integrare 

• Numai din greºeli se învaþã!

• Probleme ale copiilor sau copii cu probleme?

• A pedepsi (sistemul penal), a re-educa (sistemul de întrajutorare) sau a trata 

(sistemul de sãnãtate)?

• Prevenirea intrã în atribuþiile tuturor: familie, ºcoalã, vecini, instituþii sociale, 

guvern

• Sistemul legal: echilibru între legea civilã (familia) ºi legea penalã 

• Justiþia juvenilã ºi protecþia copilului: douã feþe ale aceleiaºi monede

• Rolul pãrinþilor (responsabilitate pentru infracþiunile copiilor lor?)

• Numai pentru echipaje specializate: judecãtori, procurori, ofiþeri de poliþie, ofiþeri 

pentru eliberare condiþionatã

• Timp = Calitate (în materie de justiþie juvenilã)

• Atenþie la cifre privind delicvenþa juvenilã (cifrele raportate de poliþie versus 

datele rapoartelor proprii)

• Strategia justiþiei juvenile: abordare pe baza drepturilor copilului (CDC + CEDO) 

Metodologie

Curs, Film, Dezbatere

Materiale necesare

§Calculator

§Videoproiector

§Slide-uri

§Televizor

§Video

§Caseta cu filmul despre sistemul HALT din Olanda
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D. Justiþia juvenila si legislaþia internaþionala in România
Marina Dobrescu, Centrul de Reeducare Buziaº

Obiectiv

Imagine de ansamblu asupra justiþiei juvenile si aplicatibilitatii normelor internaþionale 

in România.

Conþinut

Vârsta rãspunderii penale 

wArt. 113.  Codul Penal al României

wMinorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu rãspunde penal. 

w Minorul care are vârsta între 14 si 16 ani rãspunde penal numai daca se 

dovedeºte ca a sãvârºit fapta cu discernãmânt. 

wMinorul care a împlinit vârsta de 16 ani rãspunde penal potrivit legii. 

Proceduri în justiþia juvenilã 

Pedepse ºi sancþiuni

wMasurile educative 

Art. 115. - Masurile educative care se pot lua fata de minor sunt: 

a)  mustrarea; 

b)  libertatea sub supraveghere; 

c)  internarea într-un centru de reeducare; 

d)  internarea într-un institut medical-educativ. 

Mustrarea

wConform art.102 Cod penal, aceastã mãsurã constã în dojenirea ( admonestarea, 

certarea ) minorului de cãtre instanþa de judecatã, în ºedinþa în care s-a 

pronunþat hotãrârea, cu explicarea pericolului social al faptei pe care el a 

sãvârºit-o, cu arãtarea modului cum trebuie sã se poarte în viitor pentru a 

dovedi cã s-a îndreptat ºi cu avertizarea cã dacã va sãvârºi din nou o infracþiune 

se va lua faþã de el o mãsurã educativã mai severã i se va aplica o pedeapsã. 

w Mãsura se ia în cazul faptelor uºoare, dacã minorul se aflã încã sub influenþa 

deprinderilor ºi mentalitãþilor caracteristice copilãriei, numai o singurã datã 
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Libertatea supravegheatã 

wConform art. 103 C.pen., aceastã mãsurã constã în lãsarea minorului în libertate 

timp de un an, fiind supravegheat în mod deosebit de cãtre cei cãrora le-a fost 

încredinþat de instanþã: pãrinþilor, iar dacã aceºtia nu pot asigura supravegherea 

în condiþii satisfãcãtoare, minorul va fi încredinþat celui care l-a înfiat, tutorelui 

sau unei persoane de încredere, de preferinþã o rudã mai apropiatã, la cererea 

acesteia, ori a unei instituþii legal însãrcinate cu supravegherea

Timpul de un an fiind fix, minorul nu trebuie sã fi depãºit 17 ani, deoarece în cursul 

libertãþii supravegheate trebuie sã fie minor 

Internarea într-un centru de reeducare (CR) 

wConform art.104 C.pen., „în scopul reeducãrii minorului, cãruia i se asigurã 

posibilitatea de a dobândi învãþãtura necesarã ºi o pregãtire profesionalã potrivit 

cu aptitudinile sale.

- Mãsura internãrii se ia faþã de minorul în privinþa cãruia celelalte mãsuri 

educative sunt neîndestulãtoare 

Pedepse penale aplicabile minorilor

wSuspendarea executãrii pedepsei cu închisoarea

wPedeapsa cu închisoarea

Serviciul de Probaþiune (SP)

wFuncþioneazã in baza legii 292/2001

wAtribuþii

– Întocmirea referatelor de evaluare psihosociala la cerea instanþelor de 

judecata *

– Supravegheazã persoanele care au primit aceasta sentinþa

– Participa in comisia de individualizare a pedepsei (conformL275/2006)

Colaborarea cu SP cu CR

wTrimite la cerere referatele de evaluare psihosociala

wLa cerere întocmeºte raportul de evaluare psio-familiala (la cererea CR)

wSusþine sesiuni de infomari in cadrul centrului

wPreia cazurile minorilor care au solicitat asistenta post-penala

Manualul Cursului Pilot privind Drepturile Copilului pentru Profesionistii din Romania

51



Justiþia Juvenila si normele internaþionale

Condiþii de bazã în instituþiile corecþionale pentru tineri 

wCentrul de Reeducare

– Buziaº (Timiº)

– Gãeºti (Dâmboviþa)

– Tg. Ocna (Bacãu)

wPenitenciar pentru Minori ºi Tineri

– Craiova (Dolj)

– Tichileºti (Brãila)

Centrul de Reeducare Buziaº

wÎn iulie 2004 centrul a fost dat în folosinþã fiind populat cu minori.

wCapacitatea totalã a centrului este de 120 de locuri. Cele patru pavilioane de 

cazare sunt tip duplex, fiecare având cinci camere cu trei sau patru locuri, grup 

sanitar propriu, asigurând un spaþiu de viaþã tip familial, în care individualitatea 

ºi intimitatea minorilor sunt respectate. 

Centrul de Reeducare Buziaº

wCentrul de Reeducare de la Buziaº permite recuperarea minorilor delincvenþi din 

13 judeþe ale þãrii, ºi anume: 

wAlba, Arad, Bihor, Cluj, Gorj, Hunedoara, Maramureº, Sibiu, Timiº, Caraº 

Severin, Mehedinþi, Satu Mare, Sãlaj 

– Centrul de Reeducare Buzias

– Centrul de  Reeducare 

– Centrul de Reeducare

– Centrul de Reeducare

– Centrul de Reeducare Buziaº

wCentrul de Reeducare Minori Buziaº este o instituþie semi-deschisã a cãrei 

organizare permite minorilor internaþi sã desfãºoare activitãþi în mediu deschis, 

alãturi de tineri de aceeaºi vârstã, asigurându-li-se astfel o reintegrare treptatã în 

comunitate. 

O altã schimbare majorã o prezintã absenþa gratiilor de la geamurile pavilioanelor de 

cazare. 

În plus, de aceste modificãri administrative, programul minorilor are o pondere mare 

spre activitãþi de resocializare, activitãþi dezvoltate pe mai multe domenii de interes 

(educaþie pentru sãnãtate, dezvoltare de abilitaþi si competente sociale, asumarea 

propriei identitati, activitãþi culturale, activitãþi ocupaþionale ºi de expresie, activitãþi 
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recreativ-sportive, activitãþi de hobby, educaþie moralã, activitãþi de formare a 

autonomiei personale). 

Scopul internãrii 

wîl reprezintã recuperarea moralã ºi socialã a adolescenþilor care au comis 

infracþiuni, prin restructurarea personalitãþii acestora, formarea ºi dezvoltarea 

unor deprinderi ºi atitudini necesare reintegrãrii în comunitate.

Obiective generale

wºcolarizarea minorilor în concordanþã cu sistemul de învãþãmânt public pentru ca, 

dupã punerea în libertate, aceºtia sã îºi poatã continua pregãtirea ºcolarã, fãrã 

dificultãþi.

wpregãtirea profesionalã a minorilor în vederea dobândirii unor competenþe care 

sã le faciliteze accesul ºi reuºita pe piaþa forþei de muncã.

Obiective generale

wintervenþia educativã în vederea responsabilizãrii ºi dobândirii unor atitudini 

pro-sociale.

wintervenþia terapeuticã cu scopul reorganizãrii ºi echilibrãrii personalitãþii

wincluderea în activitãþi valorizatoare, în care pot avea succes, prin acesta 

modificându-se imaginea despre sine prin exploatarea potenþialului de care 

dispun, optimizarea unor deprinderi, descoperirea ºi dezvoltarea unor aptitudini 

ºi talente.

Funcþiile centrului

wFuncþia de îngrijire ºi supraveghere

wFuncþia de cunoaºtere ºi evaluare

wFuncþia de pregãtire ºcolarã ºi profesionalã

wFuncþia educativã ºi dezvoltare personalã 

wFuncþia terapeuticã (îndrumare ºi consiliere).

Elemente de noutate

wAplicarea unei strategii de protecþie pe douã coordonate – pe de o parte apãrarea 

societãþii faþã de pericolul proliferãrii unor fapte antisociale ºi, în acelaºi timp, 

protecþia minorilor internaþi faþã de factorii care ar periclita evoluþia adecvatã a 

personalitãþii lor
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Elemente de noutate

wImplicarea familiei în activitatea de recuperare a minorilor internaþi, punându-se 

accent pe pãstrarea activã a legãturilor cu aceasta. În acest sens, existã în 

interiorul centrului un spaþiu de cazare pentru familiile minorilor în care copiii ºi 

pãrinþii pot petrece împreunã timpul liber. 

wPersonalul care asigurã securitatea ºi paza minorilor nu poartã uniforme ºi nu are 

în dotare armament.

Elemente de noutate

wContinuarea eforturilor de reinserþie socialã ºi dupã pãrãsirea centrului de cãtre 

minori, prin  implicarea organizaþiilor guvernamentale ºi non-guvernamentale 

partenere specializate în asistenþa post penalã a infractorilor juvenili. 

Intervenþia recuperative

Aria educativã:    

> ªcolarizare

> Formare profesionalã

> Programe educative

> Activitãþi sportiv-recreative

> Activitãþi practice ºi gospodãreºti

Aria terapeuticã:      

 

> Consiliere psihologicã

> Intervenþie specializatã de grup/individualã (forme de psihoterapie, programe 

specializate de intervenþie în grup) – psiholog

> Consiliere ºi intervenþie specializatã - asistent social 

Aria comunitarã:

> Activitãþi sportive, culturale ºi educative desfãºurate în comunitate 

Program de adaptare instituþionala

Aria Educativa

A. Asumarea propriei identitãþi

wAutocunoaºtere;

wImaginea de sine ºi stima de sine Identificarea propriilor abilitãþi;

wFamilia; 

wPrietenii ºi anturajul;

wControlul emoþiilor; 

wGestionarea conflictelor .
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B. Dezvoltare de abilitãþi ºi competenþe sociale 

wEducaþia pentru o societate democraticã;

wFormarea deprinderilor de viaþã independentã; 

wDeprinderi pentru viaþa în societate ;

wDeprinderi pentru activitatea individualã ºi muncã . 

C. Educaþie pentru sãnãtate 

wAbuzul de substanþe; 

wIgiena;

wEducaþia sexualã;

wAlimentaþia corectã ºi sãnãtoasã;

wBoli ºi medicamente.

Activitãþile instructiv-recreative ºi vocaþionale 

wJocul cuvintelor;

wVizionare film educativ;

wObiceiuri ºi tradiþii populare;

wCerc de picturã;

wJocuri recreative.

ARIA PSIHOSOCIALÃ ªI TERAPEUTICÃ 

Asistent social

wInterviul social 

wConsilierea familialã 

wAccesarea serviciilor sociale  guvernamentale ºi neguvernamentale 

Psiholog

wIntervenþia psihologicã în situaþiile de crizã 

wIntervenþia psihologicã individualã 

– Evaluarea psihologicã iniþialã 

–  Consiliere psihologicã individualã 

Activitati derulate in comunitate

Universitatea de Vest Timiºoara

– întâlnire cu studenþii de la asistenta sociala

Activitatea derulate in centru cu parteneri din comunitate

Sãrbãtorirea Crãciunului
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Program de pregãtire pentru liberare

Schimb de experienþa si

Oferire de Training

Parteneri Nonguvernamentali

wAsociaþia medical-creºtina Christiana

wPro-Impact 21

wGeneraþie tânãra

wFundaþia Rudolf Walter

wSperanþa

wMetanoia

Parteneri guvernamentali

wServiciul de probaþiune (Timiº, Arad)

wDGASPC (Caraº-Severin, Mehedinþi, Timiº)

wCPECA Timiº

wPrimãria Buziaº

wPolitia Buziaº si Lugoj

wªcolile cu clasele I-VIII – Nr. 13, 16, 22, 27 Timiºoara, Nitchidorf

wLiceul Teoretic Buziaº, Gataia

wColegiul Tehnic Timiºoara si 

wColegiu Tehnic de Vest

Metodologie

Prezentare Power Point , Film si  Dezbatere

Materiale 

§Calculator

§Video proiector

§Flip Chart

Justiþia Juvenila si normele internaþionale

Manualul Cursului Pilot privind Drepturile Copilului pentru Profesionistii din Romania

56



Justiþia Juvenila si normele internaþionale

E. Studiu de caz- Olanda
Prezentare: Kees Kleijbergen

Participanþii vor fi împãrþiþi în 4 grupuri. Un grup reprezintã judecãtorul, alt grup 

reprezintã procurorul, al treilea grup reprezintã avocatul iar ultimul grup reprezintã 

asistentul social.

Cazul trebuie rezolvat prin luarea în considerare a justiþiei juvenile ce respectã normele 

internaþionale.

Fiecare grup primeºte aceeaºi descriere cazului, împreunã cu lista conþinând posibile 

variante de judecare a acestuia. Fiecare grup primeºte propria sarcinã de lucru.

Membrii grupului au la dispoziþie 15 minute sã discute între ei cazul, dupã care trebuie sã 

prezinte varianta de judecare pe care o propun în faþa întregii clase. Aceastã propunere 

trebuie dezbãtutã. Dupã prezentãrile procurorului, asistentului social ºi avocatului, 

judecãtorii au la dispoziþie încã 5 minute (dacã este necesar) sã pregãteascã pronunþarea 

sentinþei finale.

Cazul Jason

Faptele: 

Jason este un adolescent de 15 ani. El frecventeazã o ºcoalã profesionalã ºi se pregãteºte 

pentru meseria de mecanic auto. Pe data de 23 ianuarie 2007, la ºcoalã, Jason asistã la o 

ceartã ivitã între Carl ºi Peter, un prieten de-al lui Jason, ceartã care devine violentã. Jason îºi 

pierde controlul, intervine între cei doi ºi îl loveºte în spate pe Carl, care are 16 ani, cu un 

cuþit pe care îl poartã întotdeauna la el. Carl este rãnit grav, dar supravieþuieºte atacului. 

Fondul pe care se petrec faptele:

Jason locuieºte cu pãrinþii sãi. Tatãl lui Jason este ºomer ºi îl abuzeazã pe acesta iar mama 

are probleme de sãnãtate fizicã ºi mentalã de când bãiatul avea doi ani.  Se ºtie cã Jason 

obiºnuieºte sã loveascã pisicile, câinii ºi chiar copilaºii vecinilor. Are probleme serioase cu 

gestionarea pornirilor agresive. În 2006, cu un an înainte sã-l agreseze pe Carl, Jason a atacat 

un vechi coleg de clasã în vârstã de 14 ani. Pentru aceastã infracþiune, el a efectuat muncã în 

folosul comunitãþii. A fost suspendat de la scoalã. Serviciile sociale au oferit consiliere 

familiei, însã tatãl a refuzat. Familia s-a mutat în alt oraº iar Jason a fost înscris la ºcoala de 

meserii din localitate. Asistenþii sociali au pierdut legãtura cu familia dupã aceastã mutare.  

Variante de judecare a cazului: 

· Detenþie, pentru o perioadã lungã (cât de lungã?), condiþionatã sau nu

· Detenþie, pentru o perioadã scurtã (durata?), condiþionatã sau nu 

· Supunerea la terapie într-un cadru instituþionalizat 

· Supunerea la terapie prin tratament ambulatoriu (persoana poate rãmâne la 

domiciliu - terapeutul viziteazã pacientul acasã sau pacientul participã la 

consultaþii la centrul unde lucreazã terapeutul)
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· Muncã în serviciul comunitãþii, pentru o perioadã lungã de timp (cât de lungã?)

· Muncã în serviciul comunitãþii, pentru o perioadã scurtã de timp (durata?)

· Mãsuri din partea Protecþiei Copilului, imediata lui îndepãrtare de familie

· Combinaþii ale variantelor mai sus menþionate.

Judecãtorul:

Judecãtorul a urmat un program intensiv de pregãtire pe tema conþinutului ºi impactului 

Convenþiei Internaþionale asupra Drepturilor Copilului. Pregãtirea s-a concentrat asupra 

normelor internaþionale ale Justiþiei Juvenile. Judecãtorul va þine cont de aceste norme 

internaþionale atunci când va lua o decizie. Judecãtorul va alege între variantele de 

rezolvare a cazului mai sus menþionate ºi îºi va argumenta alegerea în aºa fel încât acuzatul 

sã înþeleagã decizia luatã. 

Procurorul:

În ultimul an s-au petrecut multe incidente soldate cu violenþã în ºcoli. Opinia publicã cere 

celor aflaþi la conducere sã ia mãsuri ºi doreºte pedepsirea severã a copiilor implicaþi în 

aceste acte violente petrecute în ºcoli. Procurorul trebuie sã þinã cont de interesele publice.

Procurorul alege între variantele de judecare mai sus menþionate ºi îºi argumenteazã 

decizia. 

Avocatul:

Avocatul are rolul de mediator între lege ºi acuzatul Jason. Avocatul acþioneazã în interesul 

copilului. El trebuie sã-i explice lui Jason conþinutul legii. 

Avocatul va alege de asemenea între variantele de judecare mai sus menþionate ºi îºi va 

prezenta argumentele în favoarea deciziei sale.

Asistentul social:

Asistenþii sociali acordã multã atenþie trecutului problematic al lui Jason ºi doresc sã 

gãseascã o soluþie rezonabilã, care sã-l ajute pe Jason în viitor. Oare ce tip de sentinþã ar 

funcþiona cel mai bine în interesul lui Jason? 
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F. Studiu de caz- România
Georgeta Gyorffi si Andreea Ticusan

Studiul de caz:

In seara zilei de 03.01.2003 in jurul orei 23 .30, minorul G.A. impreuna cu alþi trei baieti au 

fost depistaþi de organele de politie in incinta gãrii Braºov, manifestându-se turbulent, 

motiv pentru care au fost conduºi la Postul de Politie pentru a li se stabili identitatea si a fi 

sancþionaþi contravenþional in baza legii privind tulburarea liniºtii si ordinii publice, 

urmând a se încheia un proces-verbal de constatarea contravenþiei.

Cu aceasta ocazie, in scopul de a se sustrage de la plata sumei stabilite cu titlu de amenda 

contravenþionala, minorul G.A. a declarat ca nu are buletinul de identitate asupra sa si a 

susþinut ca se numeºte S.V., oferind si alte date de identificare nereale, precum numele 

pãrinþilor, data naºterii si adresa , acestea fiind datele de identitate ale unui vecin de-al lui, 

de aceeaºi vârsta.

Pe baza celor declarate de acesta, organele de politie au întocmit un proces-verbal in 

prezenta unui martor asistent.

In data de 07.03.2003, in timp ce se afla de aceasta data in incinta gãrii Predeal, minorul G.A. 

a fost depistat din nou de cãtre organele de politie, si întrucât a refuzat sa prezinte actul de 

identitate, a fost condus la Postul de Politie Predeal pentru a fi sancþionat contravenþional.

In scopul de a se sustrage si de aceasta data de la plata sumei stabilite cu titlul de amenda 

minorul s-a prezentat din nou sub aceeaºi identitate falsa determinând organele de Politie 

sa completeze cu date nereale procesul-verbal.

Primind prin posta cele doua procese-verbale de constatare a contravenþiei, numitul S.V. 

împreuna cu mama sa s-au dus la politie si au declarat ca nu acesta a savarsit contravenþiile 

respective, indicându-l pe minorul G.A care s-a folosit de numele lui S.V. si cu alte ocazii.

Organele de politie încep cercetãrile, primul pas fiind audierea minorului G.A. care 

recunoaºte ca in ambele ocazii s-a prezentat cu numele vecinului sau S.V.

Urmare a probatoriului administrat, prin rechizitoriul întocmit de procuror se dispune 

trimiterea in judecata a minorului G.A. pentru comiterea infracþiunilor de :

- Fals privind identitatea, pentru ca s-a prezentat sub o identitate falsa , inducând in 

eroare organele de politie in scopul de a se sustrage de la plata sumelor stabilite cu 

titlu de amenda contravenþionala.

- Fals intelectual in forma participatiei improprii, pentru ca in baza aceleiasi 

rezoluþii infracþionale a determinat cu intenþie agenþi din cadrul politiei sa 

întocmeascã in fals procesele verbale de contravenþie.

Minorul G.A. este trimis in judecata pentru faptele menþionate mai sus, iar in urma 

efectuãrii cercetãrii judecãtoreºti prin sentinþa penala pronunþata de Judecãtoria Braºov 
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in iunie 2004 minorul este condamnat la o pedeapsa de 6 luni închisoare cu suspendarea 

condiþionata a executãrii pedepsei pe durata termenului de încercare de 2 ani si 6 luni.

Date suplimentare cu privire la minorul G.A. urmare a efectuãrii unei anchete sociale:

- este in vârsta de 15 ani, studii 5 clase (a abandonat studiile), provine dintr-o familie 

organizata ,fiind singurul copil la pãrinþi.

- este un copil cu probleme de comportament, are un anturaj vicios si consuma 

bãuturi acoolice.

- nu are antecedente penale dar a mai fost cercetat pentru fapte de furt pentru care i s-

au aplicat sancþiuni administrative.

In cauza s-a dispus efectuarea unui raport de expertiza medico-legala psihiatrica care a 

concluzionat ca minorul manifesta lipsa de considerare pentru norme sociale,manipulativ, 

trasaturi antisociale, uz de impostura, autostima, autoevaluare ridicata, tipar de 

nerespectare a normelor morale, sociale, etic, minimalizeazã faptele, in concluzie 

apreciindu-se ca prezintã tulburare de conduita, personalitate in curs de structurare 

dizarmonica, antisociala, dar are discernãmântul faptei pãstrat.

In  data de 18.08.2004, deci in termenul de încercare acordat pentru prima condamnare 

primita, minorul G.A. s-a întâlnit in zona Gãrii Braºov cu un prieten din anturajul sau, ce 

avea multiple condamnãri anterioare pentru furt din buzunare. Au observat o femeie in 

vârsta de 74 de ani plãtind un produs si þinând la vedere mai multe bancnote de 500.000 lei. 

Aceºtia au luat hotãrârea de a-i sustrage poºeta pentru a beneficia de bani, astfel ca au 

urmãrit-o. Au observat ca femeia purta bareta genþii infasurata de mai multe ori in jurul 

încheieturii mâini,iar in momentul in care a ajuns pe o strada necirculata, minorul G.A. sub 

supravegherea si complicitatea prietenului sau major, venind in viteza din spate a tras 

puternic de geanta, ale carei barete au cedat si a fugit înapoi in direcþia gãrii. La strigatele 

femeii un martor l-a observat pe minor fugind si a pornit cu autoturismul in urmãrirea lui, 

reuºind sa-l blocheze si imobilizeze.

Au fost anunþate organele de politie care l-au preluat pe autorul minor ce urmeazã a fi 

cercetat pentru savarsirea infractiunii de talharie.

Dezbateri :

1. Se poate retine ca minorul a fost determinat sa savarseasca fapta penala de cãtre 

prietenul sau major ? Cum sau daca se poate proba acest lucru ?

2. Minorul G.A. va fi cercetat de aceasta data in stare de arest sau in stare de libertate ?

3. In situaþia in care familia minorului cercetat nu are posibilitatea financiare pentru  a-

i asigura minorului asistenta juridica calificata, poate fi acesta asistat de 

reprezentantul legal, respectiv de pãrinþi ?

4. Care este caracterul si importanta efectuãrii anchetei sociale, respectiv a referatului 

de evaluare privind pe minor ? Poate fi utilizata ancheta sociala efectuata si folosita 

in cauza anterioara ?

5. Consideraþi ca exista îndoieli asupra stãrii psihice a minorului ? Se impune in acest 
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caz contraexpertizarea raportului de expertiza medico-legala psihiatrica cu privire 

la discernãmânt si in vederea efectuãrii unui tratament medical de specialitate ?

6. In ce consta asistenta juridica pe care o poate oferi avocatul minorului ? Ce va face 

acesta pentru a-l apãra ?

7. Care va fi participarea procurorului, ce a dispus prin rechizitoriu trimiterea in 

judecata a minorului, in faza cercetãrii judecãtoreºti ?

8. Care sunt atribuþiile autoritatii tutelare, respectiv a serviciului de reintegrare sociala 

a infractorilor si de supraveghere a executãrii sancþiunilor neprivative de libertate in 

fata instanþei de judecata ?

9. Ce soluþie credeþi ca va pronunþa instanþa ? Se poate aplica minorului o mãsura 

educativa sau o pedeapsa penala ? In cazul in care va primi o pedeapsa penala 

respectiv închisoare, se poate aplica in continuare suspendarea condiþionata a 

executãrii sub supraveghere ?

10. Consideraþi ca exista perspective de reintegrare in societate a acestui minor ? Care ar 

fi acestea ?
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III. Educaþie cu accent pe drepturile copilului

A. Purpose plan
Prezentare si coordonare : Kees Kleijbergen

Obiectiv

Exerciþiul si propune sa ofere participanþilor /cursanþilor, instrumentele de folosire a 

prevederilor Convenþiei cu privire la Drepturile Copilului.

Conþinut

1. Gândiþi-va la o problema legata de drepturile copiilor in România ?

2. Care ar fi situaþia ideala?

3. Vorbiþi despre organizaþiile si persoanele implicate? Reþeaua.

4. Ce spune legea ?

5. Care ar fi soluþiile posibile ?Ce ar trebui fãcut ? Ce aþi putea face dvs. ca persoana ?

6. Care sunt responsabilitãþile organizatorilor si a persoanelor implicate ?

7. Cum puteþi colabora pentru a rezolva problema?

8. Aþi putea formula recomandãri?

Metodologie

Grupe de lucru si dezbateri 

Bibliografie

Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child on Romania

Romania si Conventia ONU cu privire la Drepturile Copilului- Al doilea Raport Periodic

Raportul alternativ catre Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului, referitor la al doilea Raport 
periodic al Guvernului Romaniei
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B. Educaþia privind drepturile copilului. Formarea de specialiºti in 

domeniu
Prof. Dr. Rodica Niculescu, Universitatea Tansilvania, Facultatea de Psihologie si 

ªtiinþele Educaþiei

Obiective

§Dezvoltarea capacitãþii cursanþilor de a analiza un text din perspectiva 

propriului domeniu de activitate ºi în scopul formãrii ca formator

§Dezvoltarea capacitãþii de a identifica o metodã folositã într-o experienþã 

didacticã, pornind de la o prezentare teoreticã

§Dezvoltarea capacitãþii de analizã comparativã a unei experienþe cu o desriere 

teoreticã

§Dezvoltarea capacitãþii de a exemplifica în baza experienþei ºi a unui suport 

teoretic dat

Conþinut

Tematica legatã de drepturile copilului nu este nouã dar, la acest început de mileniu ea 

devine un domeniu prioritar. Implicaþiile sale sunt complexe ºi se manifestã în arii diferite 

ale activitãþii ºi vieþii sociale. O serie de profesioniºti diferiþi sunt implicaþi în realizarea ei, 

fiecare câmp profesional având o specificitate proprie ºi, în consecinþã nevoi de formare 

proprii. Din acest motiv, se impune formarea de formatori în domeniul drepturilor 

copilului pe toate aceste zone profesionale. 

Indiferent de faþeta dominantã a problematicii legate de drepturile copilului (juridicã, 

psihologicã, pedagogicã sau de asistenþã socialã) formarea de formatori se realizeazã cu 

adulþi ºi, în consecinþã, pentru aceºtia se impune cunoaºterea metodologiei specifice 

educaþiei adulþilor. De aceea, realizãm o selecþie de metode specifice acestui nivel 

educaþional pentru a servi structurãrii unei baze didactice necesare în orice curs de formare 

în domeniu.

Metode ºi procedee de organizare a grupurilor de lucru

Procedee destinate începutului de stagiu de formare

Orice început de activitate necesitã un moment care sã aibã ca rezultat crearea condiþiilor 

psihologice propice comunicãrii fãrã reþineri,bazate pe intercunoaºtere.

1.Prezentarea  formatorilor poate fi realizatã printr-o gamã variatã de metode:

1.1.Catalogul de oferte poate face o scurtã prezentare a fiecãrui formator cu o sintezã 

a datelor din curriculum vitae.

1.2.Conducãtorul stagiului(al grupului de formatori) poate face o prezentare 

globalã a celor implicaþi în derularea stagiului,în prezenþa sau în absenþa lor.
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1.3.Conducãtorul stagiului poate face o prezentare scurtã a fiecãrui formator în 

prezenþa sau absenþa acestuia.

1.4.Conducãtorul dã cuvântul fiecãruia dintre formatori pentru a-ºi face propria 

prezentare:

·simbolic (printr-un aforism,o glumã,o metaforã, o anecdotã legatã de un alt 

stagiu)

·printr-un scurt curriculum vitae

1.5.Prezentarea se poate realiza ludic:

·prin caricaturi ale formatorilor

·prin fotografii comentate(cu umor)în scris

·prin participarea formatorilor la un role-play de prezentare

Fiecare dintre aceste forme are valenþele sale din perspectiva eficienþei; este important nu care 

dintre ele este aleasã, ci faptul cã prezentarea formatorilor nu trebuie sã fie neglijatã.

Aplicaþie:
Identificaþi procedeul/ procedeele utilizate în cadrul acestui curs pilot.

1Metode ºi procedee utilizabile în activitãþile de tip interactiv (selecþie)

Prezentarea metodelor/procedeelor în baza unui algoritm unic. Exemplificãri

Fiecare metodã va fi prezentatã în baza unui algoritm ce curpinde:

  1. finalitatea                          6.rolul actorilor implicaþi 
  2. aria tematicã                    7.numãr optim de participanþi
  3.etape                                   8.metode de organizare a grupului de lucru

 1. Selecþie din lucrarea Formarea formatorilor, Editura ALL 2000, autor Niculescu Rodica Mariana
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I.METODELE/PROCEDEELE CU DOMINANTÃ SITUAÞIONALÃ

STUDIUL DE CAZ

Este posibil de abordat în contextul formãrii pentru domeniul Drepturile copilului de 

exemplu pentru exersare în condiþii simulatorii a capacitaþii de decizie, sau atunci când se 

cautã efectiv soluþii pentru un caz concret dat.

Caracteristicile studiului de caz ca metodã didacticã sunt urmãtoarele:

1.Finalitatea metodei: este legatã de exersarea capacitãþii de analizã ºi de decizie la 

participanþi în raport cu o situaþie datã.

2.Ariile tematice posibile pot fi variate; îndeosebi metoda este folositã în pregãtirea 

managerilor, în domeniul studiului pieþei economice, al ºtiinþelor sociale, dar poate fi 

abordatã ºi în didacticã, atât în contextul perfecþionãrii profesorilor cât ºi în activitatea 

acestora directã cu elevii.

3.Etape:

      a.) se cere extragerea unei situaþii (caz) cu aspectele sale caracteristice (eventual poate fi 

precedat de metoda “elaborare  de caz”)

      b.) implicã formulare de variante de decizii/posibilitãþi contradictorii care sã determine 

evoluþia situaþiei cãtre rezolvarea ei fãrã abatere de la constrângerile reale, de la 

contextul concret al situaþiei;

      c.) deciziile degajate (chiar contradictorii) pot fi comparate cu soluþia realã (în cazul 

laboratorului) sau cu soluþii ce s-au impus în situaþii analoage, în condiþii de atelier;

      d.) se exploreazã atitudinile grupului/indivizilor în timpul lucrului asigurându-se în 

final conºtientizarea lor: tendinþe spre eschivã, dificultãþi de percepþie, neangajare 

etc. Rolul acestei etape constã în crearea condiþiilor de consumare în plan afectiv a 

unor atitudini sau trãiri negative, în condiþii de simulare sau de anticipare, pentru a 

le conºtientiza ºi pentru a diminua efectul acestora în condiþii concrete de activitate. 

Pentru pregãtirea acestei etape se pot folosi alte metode (care,integrate în acest 

context, devin procedee) cum ar fi de exemplu metoda grupurilor de observare 

alternativã.*

Cerinþe fundamentale pentru a fi eficient:

·precizia obiectivelor

·libertate de expresie

·sesizarea datelor esenþiale ºi respectarea condiþiilor realului

·elaborarea de soluþii multiple

·rigoare în argumentare

·criterii clare de selecþie a soluþiei optime

·moderator care poate da frâu liber discuþiei pãstrând-o ,însã, în matca obiectivelor 

vizate
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4.Materialul utilizat: texte/scenarii construite de cursanþi din experienþa proprie sau 

selectate de cãtre formator, casete video, texte cu descrieri de cazuri din literatura de profil, 

casete audio; scenariile pot fi prezentate chiar de cãtre o parte a grupului prin procedeul  

(de aceasta data) role-play

5.Rezultatele obþinute sunt reprezentate de seturi de decizii posibile cu specificarea celei 

considerate a fi optime.

6.Rolul actorilor principali implicaþi:

¦    moderatorul:

·poate fi cel ce selecteazã ºi propune cazul sau cel care, într-o etapã anterioarã, 

conduce elaborarea cazului de cãtre participanþi;

·este cel ce organizeazã grupul de lucru pe etape

·propune modul în care se va face analiza cazului  (sau conduce grupul cãtre 

selectarea unor propuneri)

·modereazã discuþiile fiind capabil:

àsã prevadã reacþiile posibile

àsã previnã erori verosimile

àsã previnã fuga (eschivarea)de dificultãþi  (constrângeri ale realitãþii)

àsã precizeze clar obiectivele ºi problemele esenþiale ale cazului

àsã faciliteze libertatea de expresie a participanþilor

àsã reaminteascã la momentul oportun datele esenþiale

àsã realizeze schema ideilor apãrute

àsã primeascã ºi sã ordoneze soluþiile multiple formulate

àsã sprijine argumentarea riguroasã a deciziilor alese

¦ participanþii: se vor implica activ în fiecare dintre momentele studiului de caz, 

asumându-ºi roluri sau îndeplinind roluri desemnate de cãtre moderator.

7.Numãrul optim de participanþi: 15-25

8.Metode/procedee de organizare a grupului de lucru pe etape:

·pentru etapa a.) se poate lucra pe subgrupe cu roluri diferite în funcþie de modul în 

care se propune prezentarea cazului:

·câte doi, pentru studiul textului

·câte “n” urmãrind aspecte diferite (precizate de moderator)  ale  cazului X  studiat pe 

baza textului,a casetei  video,audio etc.

·un grup de “actori” care interpreteazã scenariul cazului(role-play) ºi  grupuri de 

observatori activi (fiecare cu o  anume sarcinã formulatã de  cãtre formator)

·pentru etapa b.)grupul poate fi împãrþit în subgrupe de observatori ai atitudinii 

manifestate de participanþi(în scopul pregãtirii etapei d.) ºi în grupuri de lucru 

pentru cãutarea de soluþii;împãrþirea se poate face prin  oricare dintre metodele 

prezentate în subcapitolul 4.2.5. partea a doua.

·pentru etapa c.) se poate utiliza procedeul “broasca þestoasã”, purtãtorii de cuvânt ai 

subgrupului care a construit un anume tip de soluþie putând fi ajutaþi de cãtre 

membrii acestuia în confruntarea pe care o au cu ceilalþi purtãtori de cuvânt. Se pot 
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utiliza ºi alte procedee de subgrupare/regrupare

·pentru etapa d.) rezultatele grupurilor de observare constituite încã din timpul 

derulãrii etapelor anterioare, pot folosi procedeul concluziilor înregistrate în scris, 

pe casete audio sau video, sau panouri care reunesc simboluri (metaforice  grafice 

sau verbale) ale atitudinilor semnalate. Pe aceste materiale se va iniþia o dezbatere 

asupra atitudinilor decelate, cu cãutarea cauzelor ce le-au generat.

9.Timp necesar: 60-120 minute în funcþie de complexitatea cazului ºi de modul de abordare 

a acestuia.

STUDIUL SITUAÞIILOR TIPICE

1.Finalitatea  metodei constã în explicitarea atitudinilor ºi a conduitelor întâlnite concret în 

activitatea practicã, prin analiza acestora în serii de situaþii similare, cu extragerea aspectelor 

tipice comune. Explicitarea atitudinilor ºi conduitelor duce la o mai profundã cunoaºtere a 

semnificaþiilor activitãþilor practice ºi la creºterea eficienþei (în special în câmpul 

decizional)

2.Ariile tematice abordabile prin aceastã metodã se circumscriu: didacticii, pedagogiei 

generale, educaþiei adulþilor, diferitelor discipline de învãþãmânt, pregãtirii manageriale, 

în general în domeniul ºtiinþelor care implicã dimensiuni sociale, inclusiv drepturile 

copilului.

3.Etape:

a) selectarea unei serii de situaþii de cãtre participanþi sau prezentarea acesteia de 

cãtre formator(moderator);

            b) activitate  pe  microgrupe  ( cu utilizarea a diferite metode / procedee de lucru )  în 

care se analizeazã fiecare situaþie din serie, cu sarcini de degajare a unor atitudini, 

maniere de abordare, structuri esenþiale, cu eliminarea detaliilor redundante ºi 

cu conºtientizarea piedicilor, a dificultãþilor;

c)  activitatea grupului reunit cu scopul de a compara aspectele esenþiale relevate de 

fiecare dintre analizele efectuate ºi de a se formula aspecte comune, tipice, 

dominante ºi relevante pentru seria de situaþii avutã în vedere.

4.Material utilizat: material faptic din viaþa profesionalã, texte din literatura de 

specialitate care relevã situaþii tipice, desene, casete video sau audio  cu conþinut adecvat 

etc.

5.Rezultatele obþinute: scheme ideatice sau figurative, algoritmi aplicabili în anumite 

tipuri de situaþii, inventare de probleme tipice pentru un anumit cadru situaþional etc.
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6.Rolul actorilor implicaþi în aceastã metodã:

Moderatorul(formatorul)

·propune(dupã o selecþie proprie) sau sprijinã selectarea setului de situaþii 

tipice;

·grupeazã sau coordoneazã subgruparea pentru etapa a doua;

·modereazã dezbaterea din etapa c)

¦

·acþioneazã conform metodei/procedeului ales ºi cerinþelor acestora în etapele 

a ºi b)

·participã activ la extragerea concluziilor în etapa c)

7.Numãrul optim de participanþi: 15-25 

8.Metode de subgrupare ºi regrupare: 

· despãrþirea grupului pe microgrupuri se poate realiza prin:

· desemnare de cãtre formator

· înscriere pe lista fiecãrei situaþii din serie prezentatã printr-un cuvânt cheie 

sau o imagine simbol

· tragere la sorþi

· înscriere pe lista subgrupelor în funcþie de numele moderatorului 

fiecãreia dintre ele etc.

·regruparea poate fi realizatã prin oricare dintre procedeele prezentate în 

subcapitolul aferent;alegerea procedeului depinde ºi denatura rezultatelor 

obþinute; astfel, în cazul unor scheme figurative de pildã, regruparea se poate face în 

jurul unor panouri care le expun, purtãtorii de cuvânt din fiecare microgrup 

expunând esenþialul dezbaterilor din cadrul etapei b).

9.Timp necesar: depinde de manierea de lucru aleasã pentru etapa a doua la care se adaugã 

timpul necesar parcurgerii etapelor a ºi c care este de aproximativ 30-35 minute.

METODA JOCULUI DE ROL (ROLE-PLAY)

Aceasta este, în mai mare mãsurã, un procedeu utilizat în diferite momente ale altor 

metode dar are un efect educaþional deosebit de interesant ºi de eficient.

1.Finalitatea sa constã în antrenarea activã ºi afectivã a participanþilor la activitate, 

reliefarea, alãturi de aspectele esenþiale ale unei situaþii ºi a unor detalii, nuanþe, adesea 

semnificative, care ajutã la pãtrunderea mai rapidã ºi mai eficientã a sensului acestor 

situaþii.

2.Aria tematicã abordabilã poate fi din domeniul ºtiinþelor sociale ºi umaniste unde 

subiectul presupune existenþa unor relaþii sociale, a unor personaje.

¦

Participanþii:
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3.Etape:

a)prezentarea subiectului ºi a scenariului (schiþa de scenariu pe care apoi se va 

construi spontan);schiþa de scenariu poate fi elaboratã ºi de cãtre participanþi sub 

coordonarea moderatorului;

b)distribuirea rolurilor; de obicei grupul de lucru se împarte în douã-o subgrupã de 

“actori” care “joacã” scenariul ºi una de spectatori (observatori  cu roluri/sarcini 

definite)

 c)realizarea dramatizãrii în faþa “spectatorilor”

d)prezentarea opiniilor înregistrate de cãtre observatori; este oportun ca 

moderatorul sã stimuleze ca ºi “actorii” sã prezinte puncte de vedere pentru  a se 

contura un set complet ºi complex de opinii;

e)dezbaterea opiniilor liber sau în baza unui plan elaborat/sugerat de formator sau 

elaborat de cãtre un grup de participanþi cu aceastã sarcinã expresã formulatã a fi 

avutã în vedere încã din timpul derulãrii etapei d).

                Etapa se încheie cu extragere de concluzii pe subiectul dat. 

4.Material utilizat: scenariul, bazat pe material faptic din experienþa profesionalã sau de 

viaþã; costumaþie dacã este posibil ºi dacã este cazul; decoruri minimale pentru a se crea 

atmosfera.

5.Rezultate obþinute: inventare de probleme, situaþii, atitudini care pot fi folosite în 

dezbateri ulterioare.

6.Rolul actorilor care participã la aceastã metodã:

Moderatorul(formatorul)

·selecteazã domeniul la care se va raporta scenariul(în corespondenþã cu 

subiectul aflat în prezentare/dezbatere)

·conduce separarea grupului pe “actori” ºi “observatori activi”

·propune schiþa de scenariu sau participã la elaborarea ei

·participã cu sugestii la distribuirea rolurilor ºi la scurta exersare a jocului

·formuleazã sarcini pentru observatori

·alege grupul ce are ca sarcinã formularea planului de dezbatere finalã(dacã 

nu îl propune personal)

·modereazã prezentarea observaþiilor (analiza din partea observatorilor)

·modereazã dezbaterile  ºi conduce spre concluzii

¦ *Participanþii:

·participã la fiecare etapã, în funcþie de rolul asumat

·nu uitã cã, dincolo de joc,au de rezolvat niºte sarcini legate de o temã datã;în acest 

sens un rol important revine ºi moderatorului.

¦
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7. Numãr optim de participanþi: 6-10 actori; n mai mic sau egal cu 20 observatori

                                              

8. Metode de grupare: variate;voluntariatul pare a fi cea mai eficientã pentru formarea 

grupului de actori; desemnarea pe sarcini, sau înscrierea pe liste explicite pot fi utilizate 

pentru împãrþirea grupului de observatori. Dezbaterea finalã poate fi realizatã tip masã 

rotunda , prin comunicare rotativã sau alte procedee. Alegerea lor depinde, în mare 

mãsurã, ºi de natura subiectului.

9. Timp necesar: pentru pregãtire 5-10 minute, pentru joc 10-15 minute, pentru dezbateri 30-

40 minute(deja dezbaterile fiind ancorate în alte metode,dacã jocul se constituie ca 

procedeu de introducere); în total sunt necesare între 45-65 minute.

Educaþie cu accent pe drepturile copilului
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II.METODE CU DOMINANÞÃ SEMANTICÃ

Aceste metode sunt utilizate, în special, pentru aprofundarea sensului unor concepte, pentru 

conºtientizarea relaþiei dintre  concepte ºi pentru corelarea unui concept cu diferite operaþii ale 

gândirii.

METODA CONOTAÞIILOR

1.Finalitatea metodei: constã în analiza unui concept în corelaþie cu altele.

2.Arii tematice:este aplicabilã cu succes în special în dezbaterea în scop de aprofundare a 

unor concepte .

3.Etape:

a) Selectarea conceptului supus analizei

b) Se cere ca fiecare participant sã înscrie pe o foaie de hârtie timp de 10 minute o listã 

de concepte corelate într-un fel sau altul cu cel pus în discuþie.

 c) Din listã fiecare extrage 3 concepte:

o sinonimul - perfect

o antonimul

o un cuvânt la întâmplare

             d) Tripletele rezultate sunt afiºate (scrise pe tablã) 

e) Cursanþii comenteazã, pe bazã de argumente, conotaþiile rezultate din 

constituirea triadelor

4. Material utilizat: imagini, hârtie, creioane, panou de afiºaj, tablã etc.

5. Rezultate obþinute: liste de sinonime, antonime, aserþiuni privind tipuri de relaþii , 

conotaþii specifice etc.

6.Rolul participanþilor:

¦ Moderatorul:

·propune  conceptul sau modereazã alegerea conceptelor ce urmeazã a fi 

analizate

·modereazã dezbaterile conform specificului fiecãrei etape

¦ Cursanþii:

·rãspund cerinþelor specifice fiecãrei etape

7.Numãr optim de participanþi: 20-25

8.Nu presupune grupãri ºi reuniri

9.Timp necesar: 30-40 minute
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CONCEPTOGRAMELE

1.Finalitatea constã în vizualizarea relaþiei dintre un concept ºi alte concepte.

2.Aria tematicã: orice domeniu de cunoaºtere care presupune introducere sau consolidare 

de concepte

3.Etape:

a. stabilirea unui concept destinat analizei

b. listarea altor concepte corelate

c. extragerea unor criterii de corelare:

o prin analogie

o prin contiguitate

o prin complementaritate

o prin contradicþie etc.

             d. gruparea cuvintelor listate pe baza acestor criterii

             e. elaborarea unui sistem de semne grafice care sã reliefeze tipul de relaþii implicate

             f. elaborarea unei scheme în care conceptul de bazã este plasat în poziþie centralã ºi 

se ilustreazã figurativ relaþiile complexe cu celelalte, pe microgrupe;

             g. reunirea la nivelul grupului mare cu prezentarea rezultatelor

4.Material utilizat: eventual liste de cuvinte care, puse la dispoziþia participanþilor 

uºureazã etapa a doua ºi sugestii privind posibilitãþile de exprimare graficã a unor tipuri de 

relaþii.

5.Rezultat obþinut:conceptograma(schema)

6.Rolul participanþilor:

¦ :

·propune conceptul

·pune la dispoziþia cursanþilor liste de cuvinte ºi fiºe cu expresii 

figurative ale unor tipuri de relaþii

·grupeazã participanþii(modereazã gruparea lor,dupã caz)

·modereazã elaborarea conceptogramelor stimulând fiecare grup de 

lucru ºi elaborarea conceptogramei finale(dacã se propune o subetapã 

f.1. în care,din totalul conceptogramelor realizate la nivel microgrupal 

se alege cea mai reuºitã sau se elaboreazã una comunã cu sugestii venite 

de la toate microgrupele).

¦ Participanþii:

·rãspund sarcinilor fiecãrei etape încercând sã contribuie activ ºi creativ 

la construcþia conceptogramelor.

7. Numãr optim de participanþi: 15-25

Moderatorul
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8. Metode de grupare:

·etapele b,c,d,,f se realizeazã în subgrupe compuse prin  desemnare, numeraþie, 

tragere la sorþi, voluntariat;

·etapa “e” se realizeazã cu grupa reunitã (dacã sistemul de simboluri grafice nu este 

pus la dispoziþie de cãtre moderator);

·etapa “f” poate fi realizatã la nivelul fiecãrei microgrupe, cu afiºarea (argumentatã 

sau nu) a rezultatelor; se poate alege cea mai reuºitã conceptogramã sau, în caz cã 

toate înregistreazã critici de la nivelul celorlalte microgrupe, se poate construi una 

nouã cu grupul reunit în etapa g. 

9.Timpul necesar:40-50 minute

METODA METAFORELOR

1. Finalitatea ei constã în aprofundarea unui concept, a notelor specifice unei situaþii, a 

unor relaþii prin apel la o metaforã (din lumea vie sau din aceea a obiectelor ºi fenomenelor). Este 

aºadar, aplicabilã în laboratoare destinate aprofundãrii unor idei, aspecte.

2.Aria tematicã: orice domeniu (inclusiv în evaluarea unor secvenþe de curs, a stagiului, a 

formatorilor)

3.Etape:

a)conturarea domeniului, temei, subiectului, conceptului ce urmeazã a fi supus 

dezbaterii;

b)gãsirea unor metafore cât mai semnificative ºi a argumentaþiei utilizãrii lor;

            c)afiºarea acestora (înscrierea pe tablã, panou) ºi prezentarea argumentelor;

            d)comentare, extragerea aspectelor esenþiale, conturare de soluþii (dupã caz)

4.Material utilizat: suport pentru realizarea metaforelor (dacã ele se gândesc în formulã 

figurativã) sau panou pentru scrierea celor formulate în cuvinte.

5. Rezultatele aplicãrii:Set de metafore ºi liste de argumente corelative pentru tema pusã în 

discuþie

6.Rolul participanþilor:

¦ Moderatorul: 

·propune tema/subiectul

·organizeazã subgrupele de lucru

·pune la dispoziþie materialele necesare

·organizeazã regrupãrile ºi prezentãrile de rezultate

·modereazã dezbaterile

¦ Cursanþii:

·aderã la una dintre formulele de grupare

·cautã cele mai potrivite metafore/individual ºi apoi în microgrup

·cautã argumente pentru metafora aleasã

·participã la dezbaterile finale ºi la conturarea ideilor fundamentale privind 

tema pusã în discuþie.
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7.Numãr optim de participanþi: 15-25

8.Metode de grupare ºi regrupare:voluntariat, numeraþie, aderare la subtemã (aspect 

secvenþial, dacã fiecare subgrupã abordeazã o parte a temei), sistemul restructurãrilor 

progresive etc. Pentru regrupare modalitatea de lucru “broasca þestoasã”sau panoul de 

expoziþii pot fi alese, în funcþie de modul în care s-a hotãrât elaborarea metaforelor 

(figurativ sau simbolic verbal).

9.Timp necesar: 30-35 minute
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III. METODE CU DOMINANÞÃ PE ACTIVITATEA INTELECTUALÃ

Toate aceste metode au ca finalitate ordonarea unor idei, condensarea sinteticã a unor 

conþinuturi, compararea, corelarea, schematizarea unor idei, judecãþi etc.

METODA EXPLORÃRII PE MAI MULTE PLANURI SAU DIN MAI MULTE 

UNGHIURI DE VEDERE

1.Finalitate: prin abordarea în manierã schematicã a subiectului, succesiv de cãtre membrii 

grupului se încearcã analiza ºi comentarea acestuia din unghiuri de vedere diferite în 

scopul aprofundãrii înþelegerii.

2.Arii tematice: pot fi supuse explorãrii orice teme vizând probleme din domeniile 

specifice diferitelor discipline ºcolare, probleme de viaþã sau concepte, fapte, personaje, 

obiecte etc.

Analizele pot fi realizate din diferite perspective:de exemplu din perspectivã istoricã, 

geograficã, economicã,logicã (prin demersuri inductive sau deductive), geneticã, 

etiologicã, dialecticã, psihologicã, sociologicã, culturalã, funcþionalã, juridicã etc. în raport 

cu natura subiectului.

3.Etape:   

     

a) alegerea/desemnarea temei

b) desemnarea de cãtre formator sau stabilirea împreunã cu participanþii  a 

perspectivei/perspectivelor de analizã;

c) dupã împãrþirea pe microgrupuri se procedeazã la analizã. În aceastã etapã pot fi 

folosite alte  metode, cu  valoare de procedeu inclus (de exemplu criptogramele, 

conotarea ,comunicarea rotativã etc.).Analiza ºi comentarea pot fi fãcute:

1. de cãtre toate grupele din acelaºi punct  de vedere

2. de cãtre fiecare dintre grupe dintr-o altã perspectivã

d) reunirea subgrupelor ºi comunicarea aspectelor relevante din partea fiecãrui grup, 

în cazul analizei din aceeaºi perspectivã sau prezentarea sinteticã a propriei 

perspective asupra  subiectului dacã s-a lucrat diferenþiat; prezentarea se face prin 

purtãtori de cuvânt. În final se scot în evidenþã elementele corelative ale analizelor ºi 

se elaboreazã o sintezã.

4.Material utilizat: se poate pune la dispoziþia cursanþilor material scris,video,audio 

corelativ temei, care sã sprijine analiza.

5.Rezultate obþinute: schema de caracterizare pentru fiecare plan de abordare, inventar de 

probleme ºi sinteza finalã
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6.Rolul actorilor implicaþi:

¦ Moderator:

·fixeazã sau modereazã alegerea temei

·desemneazã planurile de analizã (unghiurile de vedere) sau modereazã 

stabilirea lor

·modereazã împãrþirea pe grupuri ºi reunirea

·pune la dispoziþie materialul necesar

·modereazã etapa d)

¦ Cursanþii:

·rãspund activ sarcinilor specifice fiecãrei etape

7.Numãr optim de participanþi: câte 5-6 pe subgrup maxim 5 subgrupe(30)

8.Modalitãþi de grupare: tragere la sorþi, numeraþie, înscriere voluntarã pe listele care 

desemneazã unghiurile de abordare a subiectului etc. Regruparea poate fi realizatã prin 

procedeul broaºtei þestoase,al panoului de expoziþii (expunerea sintezelor analizei) etc.

9.Timp optim:50'-60'-100' în funcþie de subiect ºi de multitudinea unghiurilor de abordare.

METODA TEORETIZÃRII UNEI PRACTICI SAU A UNEI EXPERIENÞE

1.Finalitatea aplicãrii ei:constã în dezvoltarea capacitãþii cursanþilor de a prezenta succint 

ºi la obiect aspecte ale propriei experienþe profesionale (sau de viaþã) ºi de a extrage 

aspectele teoretice comune ale mai multor experienþe în scopul dezvoltãrii propriei formãri 

ºi al optimizãrii activitãþii.

2.Arii tematice:orice domeniu care presupune experienþã ce poate fi analizatã ºi teoretizatã 

în folosul unui grup alcãtuit din oameni cu aceeaºi formaþie (didacticã, munca educativã, 

management, administraþie, diverse domenii  sociale, ocrotirea ºi drepturile copilului, etc.)

3.Etape:

a) stabilirea subiectului ºi a grupelor de lucru;

b) stabilirea sarcinilor de lucru care pot fi:

·prezentarea unor experienþe

·degajarea unor concepte cheie;

·degajarea unor puncte de sprijin comune în variantele de experienþã practicã 

prezentate;

·degajarea elementelor esenþiale (structurale, funcþionale) ale practicii sau 

experienþei supuse analizei (dacã este vorba de o singurã situaþie ). În acest caz 

metoda poate fi utilizatã ca procedeu inclus în cadrul metodei studiului de 

caz;

·degajarea aspectelor ascunse ale experienþelor prezentate, dar care au o 

anume valoare pentru analizã;

·formularea unor ipoteze legate de posibilitãþile de evoluþie ale 
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practicii/experienþelor respective

·relevarea unor determinanþe cantitative (numãr de elemente structurale, 

timp etc.) sau calitative (competenþã, eficienþã etc.);

Sarcinile se stabilesc în raport cu tema propusã. Ele pot fi formulate ºi în scris pe foi 

separate de hârtie.

c) participanþii se înscriu pentru grupele de lucru specifice acestei etape prin 

voluntariat legat de preferinþe de colaborarea sau prin adeziune  la ceea ce urmeazã 

a fi analizat. Se desfãºoarã activitãþile pe microgrupuri conform sarcinilor fixate. 

Modalitãþile de lucru  pot fi sub formã de panel,  triade-tetrade, comunicare rotativã 

etc., folosite cu valoare de procedeu,în cadrul  metodei de faþã;

d) reuniunea grupului solicitã ca din cadrul fiecãrui grup constituit sã se prezinte, 

printr-un participant desemnat de cãtre acesta sau prin voluntariat, o experienþã 

consideratã ca relevantã, în raport cu subiectul propus. Dacã grupul integral este 

puþin numeros fiecare participant poate prezenta o astfel de experienþã. Dintre ele se 

selecþioneazã 1,2,3 sau mai multe pentru analizã ºi teoretizare;

e) în final se va realiza extragerea, în comun, a aspectelor rezultate în urma rezolvãrii 

sarcinilor pe microgrupuri. Poate rezulta o criptogramã, o hartã sau o organigramã, 

un model sau un inventar de probleme în funcþie de procedeul de lucru ales pentru 

aceastã etapã.

4.Material utilizat:materialul necesar aplicãrii diferitelor procedee menþionate anterior 

(vezi descrierea procedeelor respective)

5.Rezultate obþinute:inventar de probleme, hartã,organigramã,criptograme,model etc. în 

funcþie de subiect ºi de procedeele de lucru

6.Rolul actorilor implicaþi:

¦ Moderator:

·stabileºte subiectul

·modereazã diferitele împãrþiri pe subgrupe 

·modereazã discuþia din etapele d) ºi  e)

·pune la dispoziþie materialele necesare pentru lucru ºi animã activitatea 

¦ Cursanþii:

·rãspund activ sarcinilor implicate de fiecare etapã

7. Numãr optim de cursanþi:20-25

8. Modalitãþi de grupare ºi reunire: voluntariat pe bazã de preferinþã de colaborare sau faþã 

de sarcinile de lucru, numeraþie etc. Reunirea poate fi realizatã prin oricare dintre 

procedeele specifice (vezi subcapitolul destinat acestui subiect)

 

9.Timp optim de lucru: 60-100'
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METODA ARGUMENTÃRII SAU “PROCESUL”

1.Finalitatea metodei: aprofundarea unei teme prin dezbaterea în contradictoriu a 

aspectelor implicate.

2.Aria tematicã: se poate utiliza la aproape toate disciplinele umaniste, în perfecþionarea 

cadrelor didactice pe diferite teme de didacticã sau de ºtiinþe ale educaþiei, în pregãtirea 

managerialã, în dezvoltarea abilitãþilor profesionale în domeniul drepturilor copilului etc.; 

condiþia este ca tema sã permitã abordãri contradictorii.

3.Etape: 

a) stabilirea temei puse în discuþie (  de cãtre   formator  sau  de cãtre cursanþi);

b) împãrþirea grupului de lucru în trei subgrupe-douã subgrupe ce se vor afla în 

contradicþie (apãrãtori ºi acuzatori în raport cu aspectele temei  date, iar a treia va fi 

compusã din observatori activi ai dezbaterii;

            c) observatorii, în timp ce celelalte douã subgrupe îºi prezintã argumentele  pro sau 

contra, se plimbã liber printre ei ºi se aºeazã în spatele sau  lângã grupul al cãrui argument 

trebuie sã fie luat serios în consideraþie, ei realizând, astfel, o evaluare exprimatã nonverbal 

faþã de argumentele puse în discuþie; cealaltã subgrupã, în acest caz trebuie sã ia  în 

consideraþie argumentul evaluat pozitiv, chiar dacã le displace; aceastã etapã este destinatã 

pregãtirii procesului. Se reþin argumentele pro ºi contra;

             d) dintre observatori se constituie un juriu care ascultã în sintezã argumentele pro ºi 

contra prezentate de purtãtori de cuvânt ale celor douã subgrupe iniþiale ºi , în final,  

prezintã o analizã ºi/sau un verdict (sintezã)

4.Material utilizat: în funcþie de aria tematicã se pot utiliza ”probe” reprezentate de citate, 

obiecte,imagini etc.

5.Rezultatele obþinute: inventar de argumente pro ºi contra ºi o sintezã a problemelor.

6.Rolul actorilor implicaþi:

¦ Moderatorul:

·propune sau modereazã stabilirea temei;

·modereazã alcãtuirea grupurilor;

·stabileºte regulile de derulare, împreunã cu cursanþii sau le anunþã pe cele 

prestabilite;

·asistã la dezbateri ºi intervine doar dacã un aspect important este scãpat din 

vedere, în oricare dintre etapele b-d

¦ Cursanþii:

·aderã la subgrupe în funcþie de rolul pe care doresc sã ºi-l asume

·participã direct ºi activ la fiecare etapã
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7.Numãr optim de participanþi: în grupele combatante numãrul nu trebuie sã depãºeascã 

5-7; observatori pot fi mai mulþi; juriul trebuie sã se constituie dintre observatori într-un 

numãr impar: 3-5

8.Gruparea pe etape se realizeazã prin voluntariat, fiecare membru ºtiind cãrui grup poate 

sã i se alãture.

9.Timp necesar:60-120 minute la temele mai largi

Educaþie cu accent pe drepturile copilului
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IV. METODE CU DOMINANÞÃ PE PROIECÞIE

Înþelegerea unei teme, a unui proces, a unui aspect poate fi realizatã uneori mai bine dacã se 

apeleazã la proceduri creative, la transpoziþii care mãresc distanþa faþã de o realitate  adesea 

constrictivã, estompând rutina. Metodele care abordeazã astfel învãþarea fac parte din 

categoria menþionatã.

METODA PROSPECTIVÃ/ TEHNICA “VISÃRII”

1.Finalitate.Metoda îºi propune abordarea unei probleme cu descãtuºarea de 

constrângerile realului, prin apel la visare, la prospectarea curajoasã a viitorului. Are ca 

scop depãºirea inerþiei, construcþia liberã.

2.Arii tematice: orice temã ce presupune o evoluþie interesantã, sau de dorit interesantã, în 

viitor.

3.Etape 

a) grupul este solicitat sã coopereze pentru elaborarea relativ la o problemã pusã în 

discuþie, a unei imagini noi, plasatã în viitor, la imaginarea cãreia fac abstracþie totalã 

(sau cvasitotalã) de constrângerile prezente. “Imaginea” trebuie sã cuprindã ºi 

soluþii viitoare ale problemei puse în discuþie, privitã în evoluþia ei aºa cum ar pãrea 

cã este mai oportunã, mai dezirabilã.

b) progresiv, dupã conturarea imaginii finale, se trece la o analizã care sã o apropie din 

ce în ce mai mult de realitatea imediatã. Se vor contura determinãri concrete, soluþii 

la constrângeri ce, fãrã a porni de la “utopic” spre real, par a fi de nedepãºit.

c) conturarea unor strategii de acþiune pe termen mediu ºi scurt în raport cu ideea 

finalã, analizatã realist  dar fãrã a fi desfiinþatã.

4.Material utilizat: datele problemei puse în discuþie (întreg materialul informativ necesar 

pentru o bunã cunoaºtere a acestora)

5.Rezultate obþinute:  schiþa strategiei pe termen lung; aspecte strategice pe termen mediu 

ºi scurt; se pot contura ºi elemente tactice.

6.Rolul participanþilor

·propune tema

·stimuleazã prima etapã

·modereazã pe ultimele douã

·îºi lasã cu curaj imaginaþia sã lucreze în prima etapã

·supun produsul imaginaþiei rigorilor gândirii

¦ Moderatorul

¦ Cursanþii
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7.Numãr optim: 20-25

8.Modalitãþi de grupare ºi reunire: nu este cazul

9.Timp optim: se poate derula în mai multe “sesiuni”- în funcþie de complexitatea temei 

timpul fiind variabil. O sesiune nu trebuie sã depãºeascã 60-120 minute

MONTAJE DE TIP POSTER

1. Finalitate Metoda realizeazã investigarea aprofundatã a unor concepþii, situaþii, 

organisme etc. prin canalizarea reflecþiei  ºi a confruntãrilor cãtre exprimãri metaforice, 

prin suporturi create în scopul condensãrii ideilor ºi punctelor de vedere exprimate. Ca 

finalitate se aseamãnã cu metoda precedentã.

2.Arii tematice: concepþii, idealuri, o meserie, un rol, o inovaþie sau o situaþie practicã, 

etc.

3.Etape:

a) analiza temei puse în discuþie  relevarea aspectelor ce trebuie sã fie surprinse în 

poster

b)studiul materialului oferit (reviste cu imagini sugestive)

c) selectarea ºi decuparea aspectelor ce ar putea intra în structura posterului, 

corelativ cu ceea ce s-a stabilit în prima etapã;

d)realizarea montajului, cât mai semnificativ cu putinþã.

e) prezentarea posterelor(dacã sunt mai multe) evaluarea/ interevaluarea.

4.Material utilizat: imagini/ secvenþe  relevante din reviste, ziare, ilustrate.

5.Rezultate obþinute: posterul sau mai multe postere, dacã se lucreazã pe microgrupuri

6.Rolul participanþilor

·alege tema ºi o comunicã

·modereazã discuþiile etapei a)

·consiliazã în etapele b) ,c) ºi d)

·modereazã etapa e)

·rãspund activ sarcinilor implicate de fiecare etapã.

7. Numãr optim : 10-15; dacã sunt mai mulþi este recomandatã activitatea pe 

microgrupuri

8. Modalitãþi de grupare ºi reunire: dacã este cazul prin voluntariat

9.Timp optim: 60 minute

       ¦ Moderatorul

       ¦ Cursanþii
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BRAINSTORMING/ FURTUNA ÎN CREIER

1.Finalitate : dezvoltarea gândirii divergente la membrii grupului, a capacitãþii de 

corelare, transfer, extrapolare, a creativitãþii; se urmãreºte gãsirea unor soluþii creative 

pentru o problemã datã.

2.Arii tematice: orice domeniu de activitate ce presupune o abordare creatoare.

3.Etape: 

a) în grupuri de cel puþin zece persoane se anunþã tema ºi sarcina de lucru;

b) se solicitã emiterea rapidã, fãrã cenzurã a cât mai multor idei (chiar fanteziste) legate 

de rezolvarea unei situaþii problemã conturate. Participanþii pot prelua, completa 

sau transforma ideile celorlalþi fãrã a face, însã, referiri critice la ceea ce au spus 

antevorbitorii. Totul se înregistreazã în scris, pe bandã magneticã, pe video etc. 

Dureazã aproximativ 20 – 50 de minute;

c) se lasã o pauzã destinatã “aºezãrii “ideilor emise ºi recepþionate (15 minute sau, dacã 

este posibil chiar o zi);

d) se reiau pe rând ideile emise iar grupul încearcã o grupare a lor pe categorii, în baza 

unor criterii stabilite tot de cãtre membrii grupului; criteriile pot fi exprimate 

simbolic printr-un cuvânt sau o imagine.

e) se împarte grupul pe subgrupuri (atâtea câte categorii de idei s-au conturat); dacã 

numãrul acestora este mic atunci se distribuie aceeaºi categorie la douã sau mai 

multe subgrupuri de câte 3 participanþi, pentru o dezbatere simultanã. În aceastã 

etapã se urmãreºte (indiferent de varianta organizatoricã) analiza criticã, 

argumentarea sau contraargumentarea fiecãreia dintre idei (soluþii); sarcina este de 

a se selecta ideile cele mai originale sau mai aproape de soluþii fezabile  dar cu grad 

mare de originalitate ºi ºanse de eficienþã maximã, pentru problema pusã în 

discuþie. Se poate recurge ºi la combinaþii ale ideilor emise iniþial, dacã se contureazã 

aceastã necesitate pentru a se rezolva cât mai bine sarcina de lucru.

f) se afiºeazã ideile rezultate în fiecare subgrup pentru a fi cunoscute de toþi ceilalþi.

4.Material utilizat: materiale suport cu rol informaþional în legãturã cu tema pusã în 

discuþie; aparaturã sau material necesar înregistrãrii ideilor într-o formã sau alta; panou 

sau sistem de afiºaj / prezentare finalã.

5.Rezultate obþinute: inventar de idei originale, seturi de soluþii pentru situaþia problemã 

conturatã.
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6.Rolul participanþilor

·fixeazã tema ºi sarcina de lucru

·modereazã etapa b) stimulând emiterea cât mai multor idei, fãrã cenzurã;

·consiliazã stagiarii pentru a decela cele mai potrivite criterii de grupare a 

ideilor emise;

·coordoneazã subgruparea;

·consiliazã analiza (la cerere);

·pune la dispoziþie materialele necesare ºi asigurã baza tehnicã a activitãþii;

·se manifestã liber creativ în prima parte ;

·analizeazã raþional ºi argumentat soluþiile emise procedând la o selecþie 

eficientã a lor

7.Numãr optim: 11-25

8.Modalitãþi de grupare ºi reunire:  subgruparea este potrivit a se face prin voluntariat; 

aderare la un criteriu stabilit în selecþia ideilor; fiecare trebuie sã ºtie mai bine în care 

segment îºi poate aduce o contribuþie mai eficientã. Regruparea se face în jurul 

sistemului de prezentare a ideilor selecþionate (panou, liste, casetã audio etc.)

9.Timp optim: pentru primele etape 20-50 minute; pauza poate fi organizatã în funcþie de 

condiþii; etapele de analizã ºi selecþie finalã pot dura de la 60 de minute pânã la 120 de 

minute (dacã este cazul, în situaþii cu grad mare de complexitate, timpul poate fi mai 

extins).

Întrucât este o metodã des utilizatã în grupurile creative exemple de utilizare sunt multiple. 

Ne rezumãm a spune cã ºi în cadrul orelor de predare la diferite discipline se pot  realiza 

variante prescurtate ale metodei, obiectivul fundamental fiind acela de a-i lãsa pe cei ce 

sunt supuºi actului educativ sã-ºi exprime liber opiniile, sã înveþe sã formuleze opinii 

proprii eliberate de prejudecãþi ºi de tendinþa de a repeta soluþii date de alþii. Lucrându-se 

în acest fel elevii (cursanþii) îºi dezvoltã ºi motivaþia pentru activitatea creativã.

¦ Moderatorul

    ¦ Cursanþii
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V. METODE CU DOMINANTÃ PE PERSONALIZARE*

Viaþa socio-profesionalã este dominatã firesc de o serie de reguli cãrora li se alãturã ºi o serie 

de “tipare” rezultate din rutinã. Astfel tendinþa spre conformism poate determina în timp 

scãderea drasticã a eficienþei, demotivarea. Acest grup de metode prezentate succint de 

cãtre A. de Perreti îºi propune  pe prim plan valorizarea experienþei personale, evidenþierea 

trãsãturilor individuale ale fiecãrei personalitãþi ºi conturarea punctelor forte ale acesteia în 

lupta împotriva rutinei ºi a conformismului neproductiv.

STUDIUL PORNIND DE LA O PROBLEMÃ PERSONALIZATÃ

1. Finalitate: valorizarea punctelor forte ºi explicarea celor slabe din istoria  unei persoane 

în relaþie cu o temã datã.

2. Arii tematice: principii de viaþã, demersuri în contexte date, roluri, responsabilitãþi 

etc.

3.Etape:

a) se fixeazã tema

b) pe rând doi sau mai mulþi participanþi o abordeazã din perspectiva propriei formãri, 

experienþe (mai vechi sau mai noi),  cu referire directã la aceasta. Aceastã tratare 

personalizatã este datã ca obiect de “reflecþie” pentru ceilalþi membrii ai grupului.

c) se analizeazã punctele de vedere personale emise, conjuncturile concrete ce le-au 

determinat, se deceleazã cauzele se construiesc alternative referitoare la situaþie 

privitã din alte puncte de vedere. Se   aprofundeazã problema, cu contribuþia cât mai 

multor experienþe personale care, chiar dacã nu sunt redate explicit de cãtre toþi 

participanþii stau la baza intervenþiei acestora în analizã.

4.Material utilizat: dacã cel ce prezintã aduce un material de susþinere a experienþei sale 

este binevenit.

5.Rezultate obþinute: inventar de unghiuri de vedere relative la aceeaºi problemã; 

nucleu problematic ce relevã unitatea în diversitate.

6.Rolul participanþilor

·fixeazã tema

·modereazã discuþiile cu discreþie

·participã cu onestitate ºi  cu dorinþa de a renunþa la rutinã.

7.Numãr optim: 5-15 participanþi

8.Modalitãþi de grupare ºi reunire: nu este cazul

¦ Moderatorul

¦ Cursanþii

Educaþie cu accent pe drepturile copilului
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9.Timp optim: 50-60 de minute

STUDIUL ASISTAT PRIN “AUTOSCOPIE”

1.Finalitate: dezvoltarea capacitãþii de autoanalizã ºi autoevaluare în scopul optimizãrii 

propriilor reacþii, idei, comportamente. Este o metodã complementarã altor metode.

2.Arii tematice: orice arie din viaþa socio-profesionalã

3.Etape:

a) activitatea derulatã prin orice altã metodã interactivã este filmatã cu camera video.

b) la un moment determinat înregistrãrile sunt vizionate ºi fiecare participant singur 

sau în pereche cu un coleg îºi analizeazã propriul- comportament verbal, nonverbal, 

paraverbal (în doi autoanalizã sprijinitã de analiza reciprocã).

c) se deruleazã o nouã etapã de lucru prin metoda principalã- filmatã;

d) nouã autoanalizã avându-se în vedere ca puncte de reper: evoluþia ideilor, a 

capacitãþii de exprimare prin limbajul verbal, nonverbal, paraverbal, convergenþa 

sau divergenþa semanticã dintre acestea (evoluþia ei).

4.Material utilizat: aparaturã pentru înregistrare ºi redare

5.Rezultate obþinute: filmul activitãþii, dar importante sunt diversele nivele de elaborare a 

capacitãþii de autoanalizã ºi reflecþie pentru fiecare participant.

6.Rolul participanþilor

   Este necesar un moderator foarte experimentat care:

·grupeazã cu atenþie cursanþii dacã se lucreazã în perechi; gruparea se bazeazã 

pe o cât mai bunã cunoaºtere a lor. Trebuie evitate conflictele, chiar ºi cele 

închise.

·motiveazã permanent participanþii pentru autoanalizã.

·rãspund sarcinilor de autoanalizã

7.Numãr optim: 10- 20  participanþi

8.Modalitãþi de grupare ºi reunire:  prin voluntariat sau desemnare, dupã caz.

9.Timp optim: pentru a) ºi c) ca etape propriu-zise  câte 15- 20 minute

¦  Moderatorul

    ¦ Cursanþii
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EDUCAÞIA PRIVIND DREPTURILE COPILULUI 

FORMAREA DE SPECIALIªTI ÎN DOMENIU

Pentru abordarea acestei teme se foloseºte materialul de lucru redactat.

Public vizat: participanþii la cursul pilot, specialiºti în zonele: juridicã, educaþionalã, asistenþã socialã, poliþie

Tip de activitate: Prezentare de tip panel urmatã de dezbatere

Obiective urmãrite:

1. Dezvoltarea capacitãþii cursanþilor de a analiza un text din perspectiva propriului domeniu de activitate ºi în scopul formãrii ca formator

2. Dezvoltarea capacitãþii de a identifica o metodã folositã într-o experienþã didacticã, pornind de la o prezentare teoreticã

3. Dezvoltarea capacitãþii de analizã comparativã a unei experienþe cu o descriere teoreticã

4. Dezvoltarea capacitãþii de a exemplifica în baza experienþei ºi a unui suport teoretic dat

Modalitate de derulare

Etape Conþinuturi ºi sarcini de lucru Modalitãþi de abordare- 

metode 

Obiective Materiale  Bugetarea 

timpului 

Moment de

organizare ºi 

motivare 

Se solicitã cursanþilor sã 

continue ideea portretului 

chinezesc cu care s-au deschis 

cursurile de dimineaþã cu 

completarea individualã a 

itemului 

 

Dacã ar fi sã îmi imaginez 

formatorul ca pe....... mi-aº 

alege.... pentru cã... 

Se face o prezentare rapidã a 

câtorva dintre imaginile create 

  10 minute 
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Educaþie cu accent pe drepturile copilului

Derularea 

activitãþii cu 

focalizare pe 

temã: 

Metode destinate începerii 

activitãþii de formare, Metode 

ºi procedee de organizare a 

grupurilor de lucru 

 

Se solicitã lectura textului pe 

grupuri mici de câte 3-4. 

Se realizeazã aplicaþia 

Se dezbate importanþa acestei 

categorii de metode/ procedee 

O1 

O2 

O3 

Textul din

“manual” 

15 

minute 

 Metode destinate activitãþilor 

propriu zise. 

Se împarte grupul în cinci 

subgrupe, dupã procedeul 

aderãrii la o categorie datã. 

Fiecare grup va studia un grup 

de metode ºi va alege dintre 

acestea una pentru care se va 

cãuta un exemplu de aplicare 

într-o situaþie concretã de 

formare în domeniul

drepturilor copilului. 

Se va cere identificarea  unora 

dintre metodele prezentate 

printre metodele folosite în 

contextul cursului pilot. 

O1, 

O2, 

O3, 

O4 

 30 

minute 

Încheierea 

activitãþii 

Conturarea rolului metodei în 

contextul didactic. 

 

Se cere cursanþilor sã

completeze, în grupuri de câte 

5 sintagma 

 

Metoda este pentru educaþie 

ca....... pentru............... 

  5 minute 

 

Etape Conþinuturi ºi sarcini de lucru Modalitãþi de abordare- 

metode 

Obiective Materiale  Bugetarea 

timpului 
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C. Sunt un profesionist implicat in domeniul drepturilor copilului

“În toate acþiunile care îl privesc pe copil trebuie sã primeze interesul 

suprem al copilului”

Prof. Dr.  Doina Usaci, Universitatea Transilvania, Facultatea de Psihologie si ªtiinþele 

Educaþiei

Obiective

Construirea unui portret al profesionistului în domeniul drepturilor copilului, identificând 

5 principii, 5 competenþe, 5 calitãþi, 5 defecte

Conþinut

Condiþii pentru a fi un profesionist în domeniul drepturilor copiilor

1. A susþine cu convingere drepturile copiilor 

2. A fi informat privind drepturile copiilor

3. A fi informat privind problemele care afecteazã copiii ºi familiile lor

4. A fi capabil sã identifice nevoile copiilor 

5. A fi capabil sã rãspundã nevoilor copiilor

6. A fi capabil sã identifice resurse ºi soluþii pentru satisfacerea nevoilor copilului

7. A dezvolta strategii pentru rezolvarea acestor probleme

8. A adresa mesaje pertinente decidenþilor pentru a rezolva problemele copiilor

9. Sã vegheze ca drepturile, protecþia ºi bunãstarea copiilor sã fie o prioritate

10. Sã se implice în elaborarea unor programe menite a susþine dobândirea / respectarea 

drepturilor copilului

Valori fundamentale: 

·respect pentru viaþã, 

·acceptarea diversitãþii, 

·toleranþã 

Exigenþe: 

·integritate, 

·profesionalism, 

·determinare, 

·responsabilitate

Calitãþi: 

·empatie, 

·sensibilitate, 

·flexibilitate, 

·receptivitate  

Educaþie cu accent pe drepturile copilului
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Organizaþia "terre des hommes" este o reþea internaþionalã care include 11 organizaþii 

naþionale ce acþioneazã în domeniul drepturilor copiilor ºi promoveazã o dezvoltare 

echitabilã a acestora în afara oricãror discriminãri de ordin rasial, religios, politic, cultural 

sau de gen. La aniversarea a 10 ani de activitate organizaþia a formulat 10 principii, ce se pot 

constitui ca repere pentru orice profesionist în domeniul drepturilor copilului. 

·Sã avem în vedere drepturile copilului atunci când creãm programe 

·Sã identificãm interesul superior al copilului ºi promovarea acestuia la fiecare 

mãsurã luatã care îl poate afecta în vreun fel

·Sã plecãm urechea la ce au de spus copiii ºi sã le respectãm opiniile

·Sã colaborãm cu parteneri locali ºi sã le respectãm cultura

·Sã înþelegem faptul cã copiii sunt sufletul societãþii ºi sã rezolvãm punctele 

vulnerabile în mod comprehensiv

·Sã ne asigurãm de faptul cã copiii au prioritate la alocarea resurselor, mai ales pe 

timp de crizã economicã

·Sã garantãm principiul educaþiei pentru toþi

·Sã creãm legi care sã recunoascã în mod explicit drepturile copilului

·Sã creãm o culturã a respectãrii drepturilor copilului ºi sã mobilizãm toate sectoarele 

societãþii, inclusiv economia ºi mass-media întru implementarea acesteia

·Sã stimulãm voinþa politicã în vederea obþinerii unei schimbãri necesare

Bibliografie 

1. Speaking Out For Children - Part Of Being A Child Care Professional

    

2.

http://www.cfc-efc.ca/docs/cccns/00001247.htm

http://www.dadalos.org/rom/Menschenrechte/grundkurs_3/Kinderrechte/Texte/t

dh2.htm

Educaþie cu accent pe drepturile copilului
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Sunt un profesionist implicat in domeniul drepturilor copilului

Public vizat: participanþii la cursul pilot, specialiºti în zonele: juridicã, educaþionalã, asistenþã socialã, poliþie

Tip de activitate: Activitate de grup, role play

Obiective urmãrite:

1. Sã construiascã un portret al profesionistului în domeniul drepturilor copilului, identificând 5 principii, 5 competenþe, 5 calitãþi, 5 

defecte

Educaþie cu accent pe drepturile copilului

Etape Conþinuturi ºi sarcini de 

lucru 

Modalitãþi de abordare- 

metode 

Obiective Materiale  Bugetarea 

timpului 

1. Elaborarea 

unui portret al 

profesionistului 

în domeniul

drepturilor 

copilului  

Participanþii primesc

urmãtoarea sarcinã: 

„ Vã constituiþi ca o 

organizaþie ce acþioneazã în 

domeniul drepturilor 

copilului. Este o misiune 

nobilã, care, asemenea oricãrui 

titlu nobiliar, are un blazon. 

Elaboraþi blazonul

organizaþiei d-vs cu

urmãtoarele componente: 

· devizã 

· Un simbol 

· 5 principii 

· 5 competenþe 

· 5 virtuþi 

· 5 pãcate capitale 

Cursanþii se vor organiza în 4 

grupuri de lucru, fiecare 

având sarcina de a completa 

blazonul 

O1 Foi de

flipchart cu

desenul 

blazonului 

 

 

30 minute 
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Etape Conþinuturi ºi sarcini de 

lucru 

Modalitãþi de abordare- 

metode 

Obiective Materiale  Bugetarea 

timpului 

4. Valorificare 

ºi concluzii 

- Se va realiza prezentarea  

ideilor desprinse din 

munca pe grupuri 

Câte un reprezentant din 

fiecare grup va prezenta 

blazonul iar membrii grupului 

vor argumenta deviza ºi 

simbolul 

Moderatorul va stimula 

formularea unor concluzii 

  

 

30minute 

 

Educaþie cu accent pe drepturile copilului
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D. Studiind Convenþia ONU cu privire la Drepturile Copilului
Prof. Dr. Doina USACI, Universitatea Transilvania, Facultatea de Psihologie si ªtiinþele Educaþiei

Public vizat: participanþii la cursul pilot, specialiºti în zonele: juridicã, educaþionalã, asistenþã socialã, poliþie

Tip de activitate: Aplicaþie

Obiective urmãrite:

1. Sã construiascã un proiect pentru o activitate de formare, având drept subiect unul din articolele din convenþie,  precizând obiectivele 

formãrii ºi realizând o prezentare descriptivã a activitãþii cu specificarea metodelor folosite 

Educaþie cu accent pe drepturile copilului

Etape Conþinuturi ºi sarcini de lucru Modalitãþi de abordare- 

metode 

Obiective Materiale  Bugetarea 

timpului 

1. Proiectarea 

trainingului 

O scurtã prezentare a strategiei 

de proiectare a unui training ºi 

a etapelor ei 

- stabilirea publicului þintã 

- stabilirea obiectivelor 

- proiectarea etapelor activitãþii 

cu - specificarea metodei / 

metodelor folosite 

- planificarea timpului 

   

 

10 minute 
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Educaþie cu accent pe drepturile copilului

Etape Conþinuturi ºi sarcini de lucru Modalitãþi de abordare- 

metode 

Obiective Materiale  Bugetarea 

timpului 

 Elaborarea unui proiect de 

training de o ora având drept 

subiect un articol din

Convenþia Naþiunilor Unite cu 

privire la Drepturile Copilului  

Cursanþii se vor organiza în 4 

grupuri de lucru ºi vor trage la 

sorþi un plic în care se aflã un 

articol din Convenþia 

Naþiunilor Unite cu privire la 

Drepturile Copilului ºi material 

documentar din Manualul 

pentru Implementarea 

Convenþiei cu privire la 

Drepturile Copilului 

Ediþie revizuitã,2004 

- Câte douã plicuri vor conþine 

materiale identice 

- Pe baza acestor materiale vor 

elabora un proiect de training, 

utilizând metodele prezentate 

anterior 

Datã fiind componenþa 

plicurilor câte 2 grupuri vor 

avea de realizat un proiect pe 

aceeaºi tema  

O1 Plicuri cu

articole din

Convenþie ºi 

materialul 

documentar 

- Materiale de 

lucru 

30 minute 

4. Valorificare 

ºi concluzii 

- Se va realiza prezentarea  

ideilor desprinse din 

munca pe grupuri 

Câte un reprezentant din cele 2 

grupuri ce au avut teme 

identice va prezenta proiectul  

Moderatorul va stimula 

formularea unor concluzii 

privind diversitatea modurilor 

de organizare a unui training  

O1  

 

20minute 
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V. Concluzii

Manualul cursului pilot privind drepturile copilului a imbinat  abordarea drepturilor 

copilului din perspectiva multidisciplinara cu prezentarea unor elemente de buna practica 

privind justitia juvenila si principiul formarii formatorilor.

S-a pus accentul pe principii fundamentale precum interesul superior al copilului, 

protecþie, prevedere, participare. Studiile de caz au fost utilizate pentru a facilita 

înþelegerea privind aplicabilitatea normelor internaþionale la nivel naþional. 

Contribuþiile experþilor romani si olandezi cuprinse in acest manual, si utilizarea unor 

metodologii precum studiile de caz, jocurile de rol, conotaþiile, conceptogramele , 

metaforele, argumentãrile, au  scopul de a acorda suport profesioniºtilor din România, 

pentru a înþelege si a aplica legislaþia internaþionala privind drepturile copilului, in 

activitãþile practice care vizeazã binele copiilor.

CONCLUZII
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