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PREfAţă 

Acest ghid, unic în Republica Moldova, este adresat tuturor persoanelor care îşi 
doresc să cunoască mai multe despre drepturile copiilor, să observe modul în care 
sunt asigurate aceste drepturi şi să ofere idei pentru îmbunătăţirea vieţii copiilor şi 
tinerilor. 

Publicaţia vă oferă:

 z o scurtă introducere în Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, 
la care este parte şi ţara noastră;

 z o ghidare prin etapele unui proces de monitorizare a felului în care sunt 
aplicate prevederile Convenţiei;

 z un set minim de principii etice de care trebuie să se ţină cont pe parcursul 
acestui proces;

 z cîteva dintre beneficiile implicării copiilor în monitorizarea drepturilor lor;

 z idei despre posibile dificultăţi în activitatea de monitorizare a drepturilor şi 
sugestii pentru depăşirea acestora; 

 z fragmente din experienţa copiilor din Moldova care şi-au monitorizat 
propriile drepturi şi din cea a copiilor din alte ţări;

 z exemple de indicatori şi fişe pentru monitorizare;

 z o listă de instituţii şi organizaţii responsabile de drepturile copilului;

 z sugestii ale copiilor despre cum să-i susţină adulţii în monitorizarea 
drepturilor.

Ghidul a fost inspirat de experienţa acumulată timp de 3 ani de Centrul de Informare 
şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) împreună cu mai multe gru-
puri de copii. 

Echipa CIDDC vă încurajează: 

-	 să ne contactaţi în orice moment, pentru orice tip de consultanţă în acest 
domeniu, la adresele indicate pe coperta ghidului; 

-	 să vă informaţi în continuare despre monitorizarea drepturilor copilului şi 
din alte surse (veţi găsi cîteva dintre acestea chiar aici);

-	 să ne ajutaţi să învăţăm şi noi din experienţa voastră, comunicîndu-ne des-
pre activitatea de monitorizare pe care o desfăşuraţi.
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introduCere

Ideea acestui ghid a apărut ca rezultat al experienţei pe care au acumulat-o în dome-
niul monitorizării drepturilor copilului 50 de fete şi băieţi din diferite sate şi oraşe 
ale republicii şi CIDDC, organizaţia care le-a oferit susţinere în această activitate.

Avînd o experienţă de 12 ani în promovarea drepturilor copilului, echipa CIDDC 
este convinsă că cei care cunosc cel mai bine situaţia copiilor sunt chiar copiii şi că 
aceştia pot oferi cele mai bune soluţii la problemele cu care se confruntă.

În anul 2008, un grup de copii a prezentat Comitetului pentru Drepturile 
Copilului de la Geneva Raportul lor privind respectarea Drepturilor Copiilor în 
Republica Moldova. Membrii Comitetului au apreciat înalt contribuţia copiilor 
din Moldova la monitorizarea drepturilor copiilor şi i-a încurajat să continue 
această activitate (citeşte mai multe despre acest Comitet la pag. 17). 

Al doilea grup de copii a colectat pe parcursul anilor 2008-2010 mai multe 
date referitoare la situaţia drepturilor copiilor, au elaborat rapoarte şi le-au pre-
zentat diferitor factori de decizie.

Pentru a citi rapoartele copiilor şi alte materiale utile pentru copii şi adulţii 
care lucrează cu ei, accesaţi pagina Web a CIDDC:

http://www.childrights.md/files/publications

Cu scopul de a împărtăşi experienţa valoroasă a acestor copii şi a încuraja alţi copii 
şi tineri să-şi monitorizeze drepturile, am decis să descriem cîteva aspecte esenţiale 
într-un asemenea proces şi să propunem acest ghid celor interesaţi. 

Ghidul este un instrument pentru a monitoriza drepturile copiilor, care poate fi uti-
lizat şi de copii, şi de adulţi. Orice copil (sau grup de copii) se poate implica în mo-
nitorizare, folosind în calitate de sugestii ideile de aici. Pe parcurs totuşi, ajutorul 
unui adult ar putea fi foarte important. De aceea am inclus şi cîteva opinii de-ale 
copiilor despre modul în care ei se aşteaptă să fie susţinuţi de adulţi în acest proces.

După ce îţi creezi o primă impresie despre monitorizarea drepturilor şi discuţi 
cu prietenii, colegii posibilitatea de a face o echipă pentru a activa împreună, 
spune-le şi părinţilor sau îngrijitorilor despre intenţia ta de a deveni monitor, 
adică persoană care face monitorizare. Discutaţi diferite aspecte: cu cine vei 
activa, ce vă propuneţi să faceţi, de ce suport aveţi nevoie. Ai putea să le spui 
mai multe şi despre motivele care te fac să te implici în această activitate, iar 
pe parcurs, despre cum te simţi în acest rol. Dacă ţi se pare potrivit, sugerează 
adulţilor din preajma ta să răsfoiască ghidul. Comunicînd permanent cu familia 
şi alţi oameni importanţi pentru tine despre activitatea de monitorizare, veţi în-
ţelege mai bine ce sunt drepturile copilului şi cum se aplică ele în viaţa de zi cu 
zi. Comunicarea vă va ajuta să fiţi mai apropiaţi şi să depăşiţi anumite dificultăţi 
în relaţii. Faptul că părinţii sau îngrijitorii tăi înţeleg în ce constă activitatea 

voastră, sunt la curent cu acţiunile pe care le faceţi, reuşitele şi dificultăţile pe 
care le aveţi, îi ajută să înţeleagă şi în ce mod pot să vă susţină. 

Acest ghid nu este doar inspirat de experienţa directă a copiilor. Publicaţia a fost 
elaborată cu participarea copiilor, care au contribuit cu idei despre ceea ce trebuie 
să conţină, ghidul cum trebuie să fie structurat, ce limbaj să folosească etc. 

De asemenea, echipa CIDDC a fost consultată de doi experţi internaţionali în do-
meniul drepturilor copiilor. Domnul Peter Dixon din Marea Britanie ne-a ajutat să 
reflectăm asupra întregii noastre experienţe şi să ne îmbunătăţim activitatea de pro-
movare şi monitorizare a drepturilor. Doamna Smiljana Frick din Lichtenstein ne-a 
ajutat să aflăm mai multe despre experienţa altor copii şi organizaţii din diferite ţări 
în ceea ce priveşte drepturile copilului şi monitorizarea acestora. 

Mulţumim copiilor, tinerilor şi adulţilor care ne-au însoţit în acest proces şi au con-
tribuit la apariţia ghidului!
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i. drepturiLe CopiLuLui Şi MonitoriZAreA 
Lor de CĂtre Copii

1.1. Ce sunt Drepturile Copilului şi Convenţia cu privire 
la Drepturile Copilului

Drepturile copilului sunt drepturi umane pentru copii şi tineri. Aceste drepturi asi-
gură sănătatea, bunăstarea şi dezvoltarea lor armonioasă. Drepturile garantează o 
lume sigură şi sănătoasă, unde copiii îşi pot realiza pe deplin potenţialul şi participa 
în viaţa societăţii. Ele se aplică tuturor copiilor, indiferent de cine sunt ei sau de 
unde vin.

De-a lungul istoriei omenirii, copiii nu au fost consideraţi întotdeauna ca membri cu 
drepturi depline ai societăţii. Această perspectivă s-a dezvoltat treptat, pe măsură ce 
adulţii care activau în diverse domenii au înţeles că, de fapt, între copii şi adulţi nu 
există decît o singură diferenţă.

Copiii şi adulţii posedă toate trăsăturile şi tot potenţialul specific oamenilor. Ei di-
feră doar prin nivelul de maturizare, de realizare a acestui potenţial. Capacităţile 
fizice, mentale, emoţionale şi sociale ale unui copil sunt încă în formare. Copiii se 
află în proces de maturizare, spre deosebire de adulţi, care au atins un nivel destul 
de ridicat de maturitate pentru a fi independenţi (de aceea cuvîntul „matur” este 
sinonim cu „adult”). Bineînţeles, şi adulţii continuă să înveţe lucruri noi şi să se 
dezvolte pe parcursul întregii vieţi. 

Pentru a supravieţui şi a se dezvolta, copilul are nevoie ca adulţii din preajmă să-i 
asigure toate nevoile, să-l îndrume şi să-i ofere oportunităţi pentru ca să-şi dezvolte 
abilităţile. Deoarece capacităţile copiilor sunt în dezvoltare şi ei sunt mai vulnera-
bili, copiii necesită o protecţie specială, iar adulţii sunt cei responsabili să le asigure 
creşterea, dezvoltarea, educaţia. 

 
Adoptarea Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului a fost ne-

cesară deoarece:
- Copiii sunt mai vulnerabili decît adulţii în faţa dificultăţilor vieţii. Ei 

sunt mai expuşi diferitor forme de exploatare şi abuz, de aceea au nevoie 
de o protecţie specială.

- Copiii sunt dependenţi - eu nu au drept de vot, influenţă politică şi 
putere economică, de aceea deseori vocile şi doleanţele lor nu sunt auzite.

- În multe societăţi şi familii copiii sunt consideraţi o proprietate a pă-
rinţilor. Această opinie îi face pe mulţi adulţi să maltrateze copiii – să-i 
pună la munci grele, să nu le permită să meargă la şcoală sau să comunice 
cu prietenii etc., ceea ce împiedică dezvoltarea şi realizarea potenţialului 
copiilor. 

- Dezvoltarea copiilor într-un mod sănătos în prezent este esenţială pen-
tru viitorul societăţii. Ca să devină adulţi capabili să contribuie la dezvol-
tarea comunităţii în care trăiesc, copiii trebuie să-şi exercite drepturile în 
prezent, adică să le trăiască din plin şi să se bucure de ele cînd încă sunt 
copii.

Pentru a ajuta societăţile să asigure condiţiile necesare dezvoltării tuturor membri-
lor săi, inclusiv celor mai vulnerabili, diferite grupuri de experţi au elaborat mai 
multe documente internaţionale. Convenţia cu privire la Drepturile Copilului este 
unul dintre aceste acte şi scopul ei este să definească principiile dezvoltării armo-
nioase a unui copil şi să ofere nişte standarde minime care sunt necesare pentru a 
asigura o viaţă decentă şi cu demnitate pentru toţi copiii.

Convenţia cu privire la Drepturile Copilului este un tratat internaţional adoptat de 
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 pentru a proteja şi a 
promova drepturile copiilor în întreaga lume. Astăzi, Convenţia este unul dintre cele 
mai ratificate acte internaţionale, la care au aderat 193 state ale lumii. Şi Republica 
Moldova a ratificat Convenţia, care a intrat în vigoare în 1993.

Ratificarea Convenţiei de către un stat înseamnă că guvernul:
- Este responsabil prin legea internaţională să asigure respectarea drep-

turilor copilului;
- Se angajează să adopte toate măsurile necesare pentru a atinge stan-

dardele stabilite în Convenţie, inclusiv prin adoptarea legislaţiei, modifi-
carea politicilor şi practicilor existente;

- Se obligă să aloce resursele necesare pentru implementarea prevede-
rilor Convenţiei. 

Cînd un stat ratifică Convenţia, acesta îşi asumă o răspundere în faţa propriului 
popor şi a comunităţii internaţionale şi devine principalul responsabil de asigurarea 
drepturilor copiilor. Statul are obligaţia să creeze condiţiile necesare şi să între-
prindă toate acţiunile pentru a asigura realizarea drepturilor stabilite în Convenţie. 
În acest scop, statul trebuie să revizuiască şi să modifice legile şi politicile privind 
protecţia şi participarea copiilor. Aceasta implică, de asemenea, evaluarea servici-
ilor sociale pentru copii şi familie şi a volumului de fonduri alocate pentru aceste 
servicii. Totodată, statul are obligaţia să urmărească aplicarea în practică a acestor 
măsuri, aşa încît ele să vină în sprijinul dezvoltării copilului. 

Cine este responsabil de realizarea drepturilor copilului?

Faptul că Republica Moldova a ratificat Convenţia înseamnă că statul recunoaşte 
copiii ca deţinători (sau titulari) de drepturi şi stabileşte o gamă largă de obligaţii 
faţă de copii, pe care le au structurile statului şi organizaţiile naţionale şi internaţi-
onale, care sunt văzuţi ca deţinători (sau titulari) de obligaţii. Drepturile sunt trăite 
atunci cînd funcţionează relaţia dintre titularul de obligaţii şi titularul de drepturi. 
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Obligaţia statului este de a veghea ca drepturile prevăzute în Convenţie să fie res-
pectate, protejate şi realizate. Titularii de drepturi sunt şi ei responsabili pentru res-
pectarea şi neîncălcarea drepturilor altor persoane.

Pentru ca să funcţioneze sistemul prezentat în următoarea schemă, acei care au 
obligaţii şi responsabilităţi trebuie să fie capabili să-şi îndeplinească obligaţiile, iar 
acei care au drepturi trebuie să fie informaţi despre acestea şi împuterniciţi să ceară 
respectarea lor.

Cînd copilul este foarte mic, drepturile lui sunt asigurate de părinţi sau alţi adulţi 
care îl îngrijesc. De exemplu, părinţii obţin certificatul de naştere al copilului lor  – 
primul document care asigură dreptul copilului la identitate, tot părinţii asigură 
dreptul copilului la alimentaţie, la asistenţă medicală ş.a. Pe măsură ce creşte şi pe-
trece timp şi în alte medii, copilul capătă mai multe cunoştinţe, abilităţi, experienţă, 
adică se maturizează şi îşi exercită de sine stătător anumite drepturi. 

-	 să instruiască şi să ofere suport tuturor profesioniştilor care comunică cu 
copilul;

-	 să asigure ca educaţia în şcoală să contribuie la cunoaşterea de către copii a 
propriilor drepturi.

Respectarea şi protecţia drepturilor copilului este responsabilitatea adulţilor care acti-
vează la toate nivelurile: local, raional/ orăşenesc şi naţional, în calitate de cetăţeni, de 
părinţi sau de reprezentanţi ai unor instituţii şi organizaţii. Familia biologică sau sub-
stitutivă în care trăieşte copilul, comunitatea unde locuieşte familia, prin toţi membrii 
săi, autorităţile locale şi centrale, instituţiile de nivel local şi naţional, companiile 
private mici sau mari, organizaţiile neguvernamentale, comunitatea internaţională – 
toate au obligaţii în ceea ce priveşte asigurarea respectării drepturilor copilului. 

Fiecare dintre aceste instituţii are sarcinile sale şi contribuie astfel la aplicarea pre-
vederilor Convenţiei. La sfîrşitul acestui ghid veţi găsi o listă de organizaţii şi insti-
tuţii din Moldova (de stat şi obşteşti, care funcţionează la nivel local şi naţional) cu 
misiunea de a asigura respectarea drepturilor copilului.

Sursa: după Save the Children (2007) Getting it Right for Children. A practitioners’ guide to child 
rights programming.

Toţi copiii au drepturi oriunde s-ar afla – acasă, la şcoală, pe terenul de joacă sau în 
oricare alt loc din comunitate. Parinţii şi familia, educatorii, profesorii, medicii şi 
alţi specialişti care lucrează cu copiii, ca şi orice cetăţean responsabil ar trebui să 
ştie despre existenţa acestor drepturi şi să le respecte. Pentru aceasta, statul trebuie:

-	 să informeze toţi oamenii despre prevederile Convenţiei;

-	 să ofere ajutor şi susţinere părinţilor şi reprezentanţilor legali ai copiilor în 
asigurarea drepturilor lor în orice împrejurări;

COPILUL 
şi 
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organizaţiile 
internaţionale

organizaţiile 
neguvernam

entale 
naţionale, republicane

organizaţiile
 neguvernam

entale locale/ 
asociaţiile obşteşti

comunitatea internaţională, 
alcătuită din diferite ţări

autorităţile centrale: 
preşedintele, parlamentul, 

guvernul alcătuit din ministere

autorităţile locale de nivel I: 
consiliul local/ primarul 

autorităţile locale de nivelul II: 
consiliul raional/ preşedintele de raion

Sursa: după Save the Children (2007) Getting it Right for Children. A practitioners’ guide to child 
rights programming.
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Principiile Convenţiei 

La baza funcţionării Convenţiei stau patru principii orientative. Luate împreună, ele 
oferă un fundament pentru înţelegerea şi aplicarea drepturilor copilului.

Sursa: după Alianţa Internaţională Save the Children, RNC (NGO/UNICEF Regional Network for 
Children in CEE/CIS&Baltics, SEECRAN (South East European Child Rights Network) şi Grupul 
ONG pentru drepturile copilului, UNICEF, Comisia Europeană. Pachet de resurse privind drepturile 
copilului.

 z Non-discriminarea (art.2). Drepturile se aplică pentru toţi copiii, 
„indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă 
opinie a copilului, a părinţilor sau a reprezentanţilor săi legali, indiferent 
de naţionalitate, etnie sau origine socială, situaţie materială, deficienţe sau 
alte condiţii”. 

 z Interesele superioare ale copilului (art.3). În toate deciziile şi acţiunile 
ce afectează copiii, interesul lor major trebuie luat în considerare în mod 
primordial, indiferent dacă deciziile sunt luate de guvern, de autorităţi 
administrative sau judiciare sau de membrii familiei.

 z Supravieţuirea şi dezvoltarea (art.6). Copiii au dreptul la supravieţuire 
şi dezvoltarea potenţialului lor în toate aspectele vieţii: fizic, emoţional, 
cognitiv, social şi cultural.

 z Opinia (art.12). Copiii şi tinerii trebuie admişi ca participanţi în 
evenimentele care le afectează viaţa, fiind liberi să-şi exprime propria 
opinie. Ei au dreptul ca ideile lor să fie auzite şi luate în serios de către 
adulţi, adică să se implice în luarea deciziilor cu referire la diverse aspecte 
ale vieţii lor.

Caracteristicile drepturilor copilului

Convenţia spune că drepturile copilului sunt:
 z Universale - Toţi copiii au aceleaşi drepturi, oriunde şi oricînd. Toţi ne 

naştem liberi şi egali în demnitate şi drepturi. 
 z Inalienabile (care nu pot fi înstrăinate) - Copilul se naşte avînd drepturi 

şi nimeni, în nici o împrejurare, nu i le poate lua. Drepturile nu trebuie 
să fie cumpărate, cîştigate sau moştenite. Ele aparţin oamenilor pur şi 
simplu pentru că sunt oameni, ele nu pot fi luate nimănui şi la ele nu se 
poate renunţa. Nimeni nu are dreptul să lipsească o altă persoană de aceste 
drepturi, din nici un motiv. 

 z Indivizibile şi interdependente - Între toate drepturile există legături şi 
fiecare dintre ele are efecte asupra celorlalte, deoarece ele se influenţează 
reciproc. Posibilitatea de a ne bucura de anumite drepturi depinde de 
recunoaşterea şi respectarea altor drepturi ale omului, iar pierderea unui 
drept afectează realizarea celorlalte. Pentru a trăi în demnitate, copiii au 
nevoie să trăiască în libertate, securitate, la un nivel decent de trai – toate 
în acelaşi timp.

Structura Convenţiei

Convenţia este alcătuită din trei părţi, care prezintă, în total, 54 de articole. În partea 
introductivă este argumentată necesitatea adoptării Convenţiei. Partea I (art. 1-41) 
defineşte drepturile fundamentale ale copilului şi obligaţiile statului care a semnat 
Convenţia, partea II (art. 42-45) se referă la regulile de monitorizare şi raportare 
despre aplicarea Convenţiei, iar partea III (art. 46-54) – la mecanismele de ratificare 
şi aderare la Convenţie.

Convenţia are şi două Protocoale facultative, care oferă unele detalii despre aplica-
rea anumitor drepturi ale copilului: 

1. Protocolul facultativ la Convenţia privind Drepturile Copilului, referitor la 
implicarea copiilor în conflicte armate (intrat în vigoare pentru Republica 
Moldova din 5 martie 2004); 

2. Protocolul facultativ la Convenţia privind Drepturile Copilului, referitor la 
vînzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă (intrat în vi-
goare pentru Republica Moldova la 12 aprilie 2007).

Pentru a înţelege mai uşor drepturile care se conţin în partea I a Convenţiei, ele 
pot fi grupate în cîteva categorii. Este important de ţinut minte că toate drepturile 
sunt importante în mod egal şi sunt necesare pentru dezvoltarea copiilor şi tinerilor. 
Deoarece absenţa unui drept face ca realizarea celorlalte să fie zădărnicită, guvernul 
are obligaţia de a asigura respectarea tuturor drepturilor.
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1. Drepturile copiilor la supravieţuire

Articolul 6 al Convenţiei cere statelor să facă tot ce le stă în putinţă pentru a asigura 
supravieţuirea şi dezvoltarea copilului.

Drepturile la supravieţuire cuprind dreptul la viaţă, şi dreptul la cea mai bună stare 
de sănătate şi cele mai înalte standarde de asistenţă medicală. Totuşi, există şi alte 
drepturi care, deşi nu se identifică la fel de clar cu supravieţuirea, pot fi incluse 
în această categorie. Acestea se referă la: asigurarea unor alimente hrănitoare, a 
dragostei şi grijii din partea familiei şi societăţii, a serviciilor de sănătate, a unor 
deprinderi de viaţă adecvate, a educaţiei, a unui adăpost, precum şi la rolul opiniei 
publice în garantarea supravieţuirii şi/ sau promovarea vieţii.

2. Drepturile copiilor la dezvoltare

Convenţia priveşte dezvoltarea copilului în sens larg, referindu-se la dezvoltarea 
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială a acestuia. Drepturile la dezvoltare cu-
prind dreptul la joacă şi recreare, la participarea la activităţi culturale, de fapt la 
toate formele de educaţie – formală şi non-formală – precum şi dreptul la un nivel 
de trai adecvat dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale şi sociale a copilului. 
Alte drepturi care se află în legătură cu dezvoltarea se referă la: accesul la informaţii 
adecvate, libertatea de gîndire, conştiinţă şi religie, identitatea, sănătatea şi dezvol-
tarea fizică, dreptul la exprimarea liberă a opiniilor, mediul familial.

3. Drepturile copiilor la protecţie

Convenţia recunoaşte nevoia de protecţie a copiilor faţă de împrejurările care le pot 
afecta dezvoltarea. Protecţia poate fi oferită copiilor de către cei care îi au în îngriji-
re, de reprezentanţii lor legali, precum şi de alte persoane apropiate de copii, cum ar 
fi profesorii şi personalul medical. Protecţia copiilor poate însemna şi îndepărtarea 
temporară sau permanentă a copiilor dintr-un mediu familial negativ. 

De asemenea, Convenţia prevede drepturi de protecţie specială pentru copiii aflaţi în 
situaţii extrem de dificile, cum ar fi: copiii în contact cu legea, copiii aflaţi în situaţii 
de exploatare prin muncă, a exploatării sexuale, traficului, utilizării de droguri, copiii 
aflaţi în situaţii de urgenţă provocate de conflicte între oameni sau de dezastre natu-
rale. Drepturile la protecţie cuprind şi protecţia împotriva discriminării, abuzului şi 
neglijării, protecţia copiilor privaţi de mediul familial şi protecţia copiilor refugiaţi. 

4. Drepturile copiilor la participare

Convenţia recunoaşte dreptul copiilor de a-şi exprima opiniile despre toate aspec-
tele care îi privesc şi de a li se lua în considerare aceste opinii, ţinîndu-se seama de 
vîrstă şi de gradul de maturitate. Participarea copiilor îi încurajează să-şi înţeleagă 
situaţia şi să-şi dezvolte deprinderile sociale, autodeterminarea şi responsabilitatea 
faţă de dezvoltarea comunităţii. Aceste drepturi permit copiilor să joace un rol ac-
tiv în propria viaţă, în cadrul comunităţii şi al societăţii în general. Drepturile de 
participare apar în articole care se referă la următoarele domenii: opinia copilului, 
libertatea de exprimare, libertatea de asociere, accesul la informaţii corespunzătoa-
re, accesul la informaţii despre Convenţie.

5. Drepturile la mobilizare

Drepturile la mobilizare se referă la modul în care se va realiza punerea în aplicare, 
monitorizarea şi raportarea cu privire la Convenţie. Acestea angajează la maxim 
resursele disponibile care urmează să fie mobilizate în vederea realizării drepturilor 
tuturor copiilor. Drepturile legate de mobilizare se găsesc în articolele: 1, 2, 4, 5, 
18, 26, 27, 41-54. Aceste articole se referă la: definiţia copilului, reforma juridică 
adecvată, utilizarea la maxim a resurselor naţionale şi internaţionale disponibile, 
reforma administrativă corespunzătoare, respectul pentru părinţii şi reprezentanţii 
legali ai copiilor, asistenţa socială şi/ sau asigurările sociale, mecanismele oficiale 
de aplicare a Convenţiei, raportarea periodică şi monitorizarea continuă, dialogul 
cu Comitetul pentru Drepturile Copilului.

O altă idee importantă a Convenţiei, care ne ajută să înţelegem acest document, 
este realizarea progresivă a drepturilor. Astfel, Convenţia recunoaşte că ţările care 
au aderat la ea diferă din punct de vedere cultural şi economic, de aceea, în multe 
dintre acestea aplicarea deplină şi la un nivel maxim a prevederilor Convenţiei nu 
este, din păcate, posibilă. Totuşi, faptul că o ţară ratifică Convenţia înseamnă că îşi 
propune să ia toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acesteia. Cu scopul 
de a încuraja statele să întreprindă permanent acţiuni de îmbunătăţire a situaţiei 
copiilor, Convenţia utilizează conceptul de realizare progresivă a drepturilor, care 
înseamnă că un drept poate fi realizat pe deplin de-a lungul timpului, dar statele au 
obligaţia să ia măsuri imediate în acest sens. Toate ţările pot beneficia de asistenţa 
internaţională disponibilă pentru a aloca mai multe resurse financiare în anumite 
domenii.

Textul oficial al Convenţiei şi al Protocoalelor facultative poate fi citit 
la adresa: 

http://www.childrights.md/files/publications/CDC_2005_final.pdf
Au fost elaborate şi variante adaptate pentru copii a Convenţiei. Două 

dintre acestea se află la adresele:
http://www.childrights.md/ro/publications/CDC_pentru_toti.pdf; 
http://www.unicef.ro/&files/drepturile-copiilor-pe-intelesul-lor.pdf
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1.2. Ce este, ce scop urmăreşte şi pentru cine este utilă 
monitorizarea drepturilor copilului

Să monitorizezi ceva înseamnă să observi în permanenţă acel lucru şi să analizezi 
starea lui. În acest proces, afli şi ce acţiuni sunt necesare pentru ca situaţia acestui 
lucru sau domeniu să fie îmbunătăţită.

De fapt, monitorizarea este o activitate obişnuită. Ea se aseamănă cu a privi pe unde 
mergi, cînd te deplasezi cu bicicleta: faptul că eşti atent îţi permite să-ţi menţii sau 
să-ţi schimbi traseul pentru a ajunge la punctul de destinaţie. Fiecare dintre noi ur-
măreşte cum au loc nişte lucruri şi analizează diferite evenimente pe care le crede 
importante – respectarea programului zilei conform agendei personale, calitatea 
mărfurilor pe care le procurăm, relaţia dintre calitatea acestor mărfuri şi costul lor, 
vremea şi felul cum ne îmbrăcăm, rezultatele şcolare şi scopurile pe care ni le-am 
propus în acest sens etc. 

Iată un alt exemplu care vă va ajuta să înţelegeţi ce este monitorizarea

Doi fermieri cultivă păpuşoi. 
Primul fermier urmăreşte cu regularitate cum cresc plantele pe cîmpul 

său. La două săptămîni după ce a semănat lotul de pămînt, el a venit să 
vadă dacă a răsărit păpuşoiul. După o lună, fermierul a venit să prăşească 
porumbul. Observînd că prin unele locuri plantele sunt prea dese, el le-a 
rărit aşa ca toate să aibă loc pentru a creşte. După alte două săptămîni, 
fermierul a mai vizitat o dată ogorul său. Păpuşoiul îi ajungea pînă la brîu 
şi avea frunzele de culoare verde închis. De aceea omul a hotărît să nu 
folosească nici un fel de îngrăşăminte. Peste cîteva săptămîni în care nu a 
plouat, fermierul a venit să vadă cum îi cresc plantele. Cînd a aflat că peri-
oada de secetă va continua, el şi-a irigat ogorul. A mai trecut cîtva timp şi 
fermierul şi-a prăşit a doua oară cîmpul. Văzînd ce ştiuleţi mari şi frumoşi 
au crescut, omul s-a gîndit să angajeze nişte paznici la ogor. După cîteva 
săptămîni, fermierul a constatat că porumbul a crescut mai înalt ca dîn-
sul. Se apropia toamna şi era timpul să verifice starea combinei agricole. 
Fermierul a strîns o roadă bogată de păpuşoi şi asta l-a bucurat. El a folosit 
o parte din roadă în alimentaţia familiei, iar cealaltă parte a vîndut-o. 

Al doilea fermier nu urmăreşte ce se întîmplă pe ogorul său după ce 
îl seamănă cu porumb. El nu ştie cum cresc plantele, dacă pămîntul are 
suficientă vlagă, dacă ştiuleţii se dezvoltă şi sunt în siguranţă faţă de dău-
nători. Cînd vine vremea să strîngă roada, fermierul rămîne dezamăgit de 
cantitatea mică de păpuşoi pe care o obţine. 

Ceea ce face primul fermier, şi nu face cel de-al doilea, este monitorizare, 
care l-a ajutat să întreprindă acţiunile necesare pentru a avea rezultatele dorite.

Poate să pară că monitorizarea este un proces fără sfîrşit. Acest lucru este parţial 
adevărat. Pentru ca monitorizarea să fie cît mai utilă, este important să ne oprim 

periodic din acest proces, să analizăm ceea ce am observat, să comunicăm şi altora 
aceste lucruri şi să ne gîndim ce şi cum să monitorizăm în continuare. Monitorizarea 
are un caracter continuu şi circular, iar unde este începutul şi sfîrşitul ei hotărăşte 
persoana care face monitorizarea. În funcţie de perioada de timp în care se desfă-
şoară, monitorizarea poate fi de durată scurtă, medie sau lungă. 

 În cadrul proiectului CIDDC, grupul de copii a rezervat aproximativ 
cîte 2 luni pentru a monitoriza situaţia unui drept şi a face un raport despre 
rezultatele constatate.

Monitorizarea Drepturilor Copilului este observarea modului în care activităţile 
instituţiilor statului la nivel local şi naţional, responsabile de asigurarea drepturilor 
copilului, conduc la realizarea prevederilor legilor naţionale şi internaţionale în do-
meniu şi la atingerea obiectivelor asumate de către stat. 

Scopul monitorizării Drepturilor Copilului este, prin urmare, de a ajuta instituţii-
le şi organizaţiile statale şi cele neguvernamentale să reflecteze asupra acţiunilor pe 
care le întreprind ca să asigure drepturile copilului, să aprecieze cît de eficiente sunt 
aceste acţiuni şi să determine ce schimbări sau măsuri suplimentare sunt necesare 
pentru a îmbunătăţi situaţia.

Statele care au ratificat Convenţia au responsabilitatea să asigure realizarea dreptu-
rilor copilului. Progresele (revezi ideea despre realizarea progresivă de la pag. 15) 
lor sunt monitorizate de Comitetul pentru Drepturile Copilului, un organ internaţi-
onal alcătuit din 18 experţi independenţi din diferite ţări. Statele trebuie să prezinte 
un raport Comitetului după doi ani de la ratificarea Convenţiei, iar apoi – rapoarte 
periodice, o dată la cinci ani. 

Aceste rapoarte au ca scop să informeze Comitetul despre progresele realizate de 
stat în asigurarea drepturilor stipulate în Convenţie, adică despre felul cum sunt 
puse în practică prevederile Convenţiei şi copiii beneficiază de aceste drepturi. 
Guvernul Republicii Moldova a prezentat Comitetului ultimul Raport periodic la 
20 ianuarie 2009. 

Organizaţiile neguvernamentale, asociaţiile naţionale şi locale de asemenea trans-
mit Comitetului raportul lor despre respectarea drepturilor copiilor în ţară. Acest 
raport este numit alternativ sau complementar, deoarece are rolul de a ajuta mem-
brii Comitetului să-şi formeze o imagine cît mai completă, din mai multe puncte 
de vedere, despre modul în care se respectă drepturile copilului. Comitetul pentru 
Drepturile Copilului încurajează ţările să implice activ copiii în procesul de moni-
torizare a modului în care le sunt respectate drepturile. Opiniile copiilor sunt foarte 
importante, pentru că arată din prima sursă felul cum trăiesc copiii realizarea pro-
priilor drepturi şi care sunt dificultăţile reale din viaţa lor.

După examinarea raportului Guvernului şi celui complementar, Comitetul adoptă 
Observaţiile Finale – un document care conţine aspectele pozitive şi realizările 
statului, domeniile în care mai există probleme care împiedică punerea în aplicare a 
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Convenţiei şi o serie de recomandări privind acţiunile viitoare. Observaţiile Finale 
sunt un document obligatoriu pentru stat, de aceea sunt traduse în limba statului, 
difuzate pe larg şi servesc drept bază pentru discuţii naţionale privind posibilităţile 
de îmbunătăţire continuă a vieţii copiilor. 

La această adresă electronică găsiţi Observaţiile Finale adoptate de 
Comitet pentru Republica Moldova în anul 2009: 

http://www.childrights.md/files/Moldova_CRC_Concluding_
Observations_FINAL_2009_ROM_reviewed.pdf

În perioada următoare, statul trebuie să continue realizarea tuturor acţiunilor ne-
cesare pentru ca legile, politicile şi programele care se referă la copii să fie în co-
respundere cu prevederile Convenţiei, precum şi să monitorizeze efectele acestor 
acţiuni asupra vieţii copiilor. Toate succesele obţinute şi dificultăţile întîlnite de stat 
în acest proces vor fi reflectate în următorul raport al guvernului pentru Comitet. 
În acest mod, Comitetul pentru Drepturile Copilului oferă suport în implementarea 
Convenţiei statului care a semnat acest act internaţional.

În concluzie, monitorizarea drepturilor copilului ne ajută: 
 z Să analizăm situaţia actuală cu privire la respectarea drepturilor copiilor; 
 z Să identificăm problemele cu care se confruntă unii copii individual, unele 

grupuri aparte de copii sau o comunitate în întregime etc.
 z Să examinăm dacă angajamentele luate de diferiţi factori de decizie la 

toate nivelurile sunt realizate conform planului stabilit şi la timpul stabilit; 
 z Să determinăm dacă resursele financiare şi umane alocate pentru asigurarea 

drepturilor copilului sunt utilizate eficient;
 z Să găsim cele mai potrivite şi realiste soluţii la problemele identificate.

Rezultatele monitorizării sunt de folos în acelaşi timp mai multor persoane şi 
instituţii:

 z Copiilor şi adolescenţilor care pot vedea în ce măsură drepturile lor sunt 
respectate şi ce se poate face pentru a schimba sau îmbunătăţi situaţia. 

 z Părinţilor care, conform Convenţiei, au responsabilitatea de a asigura 
dezvoltarea capacităţilor copilului. De multe ori părinţii nu-şi dau seama că 
încalcă drepturile propriului copil.

 z Autorităţilor publice locale şi centrale, care au obligaţia să stabilească ce 
priorităţi sunt în implementarea Convenţiei şi să ia anumite decizii privind 
îmbunătăţirea vieţii copiilor.

 z Organizaţiilor societăţii civile, pentru a solicita autorităţilor luarea de 
măsuri, iar organizaţiilor internaţionale – pentru a se documenta despre 
felul în care guvernul îşi respectă angajamentele luate la semnarea 
Convenţiei.

 z Comitetului pentru Drepturile Copilului, care urmăreşte modul în care 
statul îşi respectă angajamentele luate şi ia în considerare Observaţiile 
Finale elaborate după examinarea Raportului periodic al ţării. 

 z Cetăţenilor în general, pentru a-şi da seama în ce măsură drepturile lor sunt 
respectate şi ce acţiuni se impun pentru asigurarea deplină a lor.

1.3. De ce şi copiii monitorizează drepturile copilului

Există mai multe argumente serioase care demonstrează importanţa participării co-
piilor la monitorizarea propriilor drepturi.

În primul rînd, copiii au acest drept şi sunt împuterniciţi de Convenţie să o facă. 
Conform articolului 12 al Convenţiei, copiii au dreptul să-şi exprime părerile refe-
ritor la toate lucrurile care îi privesc, iar adulţii trebuie să ia în considerare aceste 
opinii. Respectarea drepturilor copilului este unul dintre domeniile în care copiii îşi 
pot spune punctul de vedere. 

În al doilea rînd, copiii înţeleg şi redau cel mai bine situaţia privind respectarea 
drepturilor lor, deoarece vorbesc din experienţa proprie şi din cea a semenilor lor. 
Aceasta este important în special în cazul implicării copiilor vocile căror deseori 
rămîn neauzite într-o comunitate. Informaţiile din prima sursă ajută factorii de deci-
zie, instituţiile, organizaţiile interesate din ţară şi de peste hotare, inclusiv Comitetul 
ONU pentru Drepturile Copilului, să înţeleagă cît mai aproape de realitate situaţia 
copiilor.

În al treilea rînd, copiii sunt ţinta directă, beneficiarii acţiunilor guvernului de reali-
zare a drepturilor. Deoarece copiii sunt cei care resimt cel mai puternic problemele 
pe care le întîmpină, tot ei sunt şi cei mai în măsură să stabilească prioritatea măsu-
rilor care trebuie întreprinse. 

 Iată ce au răspuns copiii din grupul de lucru la întrebarea „Ce te moti-
vează să te implici în monitorizarea drepturilor copilului?” 

- Am înţeles că voi putea să-mi dau seama cînd mi-a fost încălcat un 
drept şi ce trebuie să fac pentru ca el să nu mai fie încălcat. Devin propriul 
meu avocat, adică îmi ştiu drepturile şi ştiu cum să mi le protejez.

- Mă simt un cetăţean activ şi important pentru societate, mă simt bine 
să contribui la schimbarea lucrurilor. 

- Vreau să includem într-un raport cazurile de încălcări, pentru ca auto-
rităţile din Republica Moldova să cunoască despre copiii căror li se încal-
că drepturile. 

- Mă simt mîndră şi fericită că sunt parte dintr-un grup care are scopul 
de a monitoriza şi promova drepturile copilului. 

- Am multă energie pe care o pot utiliza cu folos pentru mine şi persoa-
nele ce mă înconjoară – eu vreau să-mi cunosc drepturile şi de asemenea 
vreau ca alţi copii să le cunoască.

- Am înţeles că vom produce schimbarea şi vom putea ajuta copiii care 
sunt mai vulnerabili şi care nu-şi pot proteja drepturile.
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Şi, nu în ultimul rînd, copiii şi tinerii pot şi vor să joace un rol important în imple-
mentarea şi monitorizarea propriilor drepturi. Ei dispun de resurse valoroase pe 
care le pot investi în acest proces – energie, idei noi şi o perspectivă orientată spre 
viitor. 

Prin urmare, cine, dacă nu copiii, ar putea spune direct opiniei publice despre starea 
reală a lucrurilor şi ce ar trebui de făcut pentru a îmbunătăţi situaţia? Astfel, copiii 
nu sunt doar beneficiari ai Convenţiei, ci şi participanţi activi în promovarea pro-
priilor drepturi.

Participarea este o oportunitate pentru copii să-şi dezvolte încrederea în sine şi să 
capete noi competenţe: lucru în echipă, reprezentarea unui grup de copii în relaţie 
cu diferite persoane/ instituţii, planificarea activităţii, comunicare, exprimarea opi-
niei proprii, legarea de prietenii, analizarea diferitor informaţii, liderism etc. 

1.4. Ce ajută un copil să monitorizeze drepturile copilului

Persoanele care au avut ocazia să ia parte la o activitate de monitorizare ştiu că 
aceasta este foarte interesantă şi te învaţă multe lucruri. Însă pentru a te implica într-
un proces de monitorizare de asemenea ai nevoie de anumite cunoştinţe şi abilităţi. 
Bineînţeles, pe parcurs, o dată cu acumularea experienţei, îţi vei îmbogăţi cunoştin-
ţele şi, în multe privinţe îţi va fi tot mai uşor să monitorizezi, iar la un moment dat, 
vei îndemna şi alţi copii să se implice, explicîndu-le cum ai procedat tu în anumite 
situaţii.

 
În plus, abilităţile pe care vi le antrenaţi în calitate de monitori, sunt 

utile şi pentru alte activităţi pe care le aveţi sau le veţi avea în viitor. Vă 
veți descurca mai bine în orice domeniu cunoscînd mai multe despre copii 
şi adulţi, despre comunitatea voastră şi felul cum funcţionează societatea 
în care trăim, despre cum puteţi acţiona pentru a depăşi o situaţie de pro-
blemă şi a ajuta alţi oameni să se descurce.

Iată cîteva domenii în care este bine să fie iniţiat un copil care vrea să monitorizeze 
drepturile copiilor. Unele dintre aceste subiecte s-ar putea să le discuţi în şcoală, pe 
altele – să le găseşti în cărţi sau pe Internet. Acest ghid la fel şi-a propus să-ţi dea 
cîteva idei care să te ajute. 

Drepturile care se conţin în Convenţie – pentru a putea lua decizii informate 
pe tot parcursul activităţii de monitorizare, începînd cu formularea indicato-
rilor, un monitor trebuie să cunoască ce înseamnă în mod practic drepturile şi 
care este legătura dintre acestea.

Instituţiile statului care sunt responsabile de protecţia drepturilor copiilor  – 
pentru a şti cui trebuie să aducă la cunoştinţă rezultatele monitorizăii şi de 

la cine să ceară întreprinderea acţiunilor pentru îmbunătăţirea situaţiilor de 
problemă constatate.

Abilităţi de comunicare – pentru a lucra în echipă cu alţi copii, a aduna infor-
maţii de la diferiţi oameni, semeni sau adulţi, a prezenta într-o formă potrivită 
cele constatate în rezultatul monitorizării.

Abilităţi de analiză a experienţei de monitorizare – pentru a extrage concluzii 
şi lecţii din toate acţiunile, şi cele reuşite şi cele mai puţin reuşite, şi a învăţa 
din orice experienţă de monitori.

Următoarele idei sunt lecţiile învăţate de copiii din grupul de lucru cu 
referire la prezentarea rapoartelor lor diferitor persoane, autorităţi, repre-
zentanţi mass-media:

- Cunoaşterea informaţiei ne face să fim mai siguri, mai convingători şi 
mai încrezuţi în sine, să ne stăpînim emoţiile.

- Prezenţa întregului grup încurajează reprezentanţii care iau cuvînt şi 
toţi membrii pot interveni pe parcursul discuţiilor pentru a face completări. 

- Trebuie să menţinem o relaţie cu autorităţile cărora le-am prezentat 
informaţia, ca mai apoi să monitorizăm cum acestea iau în consideraţie 
rapoartele şi studiile noastre. 

- Să vorbim de la egal la egal cu partenerii noştri.
- Să evităm cuvintele complicate, care ar pune la îndoială faptul că noi 

am scris rapoartele.

Procesul de monitorizare (indicatori, metode de colectare şi analiză a infor-
maţiei) – pentru a asigura că informaţiile pe care le veţi pune la dispoziţia au-
torităţilor au fost colectate conform unor reguli, includ opiniile copiilor care 
aparţin diferitor grupuri şi sunt într-adevăr utile în luarea deciziilor pentru 
îmbunătăţirea situaţiei. 

Grupul de lucru pentru monitorizarea drepturilor copilului a participat 
la mai mult de zece ateliere, care s-au desfăşurat pe parcursul a doi ani și 
jumătate, în cadrul cărora au aflat, cu ajutorul unor adulţi, mai multe despre:

- Convenţia cu privire la Drepturile Copilului: istoric, principii, structu-
ră, conţinut, categorii de drepturi.

- Legea Republicii Moldova privind Drepturile Copilului.
- Rolul adulţilor şi al copiilor în asigurarea drepturilor copilului.
- Structurile guvernamentale responsabile de drepturile copilului în 

Republica Moldova. 
- Monitorizarea drepturilor copilului: etape, indicatori, metode de 

cercetare.
- Strategii de a ne face vocea auzită (advocacy): scrisoarea oficială, 

posterul, discursul, foaia volantă, articolul de ziar, interviul pentru radio şi 
televiziune, conferinţa de presă ş.a.
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- Atribuţiile mai multor drepturi şi elaborarea indicatorilor pentru moni-
torizarea respectării acestora: educaţie; protecţia faţă de abuz şi neglijare; 
participarea copiilor; protecţia faţă de exploatarea prin muncă; dreptul la 
odihnă, timp liber, joacă şi recreare; dreptul la sănătate şi acces la servicii 
sanitare şi medicale; dreptul la familie: de a nu fi separat de părinţi, res-
ponsabilitatea ambilor părinţi.

Atelierele le-au oferit copiilor şi ocazii să exerseze şi să-şi dezvolte abi-
lităţi practice necesare pentru a desfăşura activităţi de monitorizare, cum 
ar fi: elaborarea de indicatori, construirea unui chestionar, formularea ghi-
dului de întrebări pentru o discuţie, analiza de informaţii, lucrul în echipă, 
redactarea unui raport etc.

În puţine ţări din lume există experienţa de monitorizare a drepturilor de către copii. 
Cei care vor să o împărtăşească, publică diferite materiale şi ghiduri în limba engleză, 
pentru a le face accesibile cît mai multor oameni. Şi în acest ghid veţi găsi multe tri-
miteri la informaţii în limba engleză, care, deşi sunt foarte utile, deocamdată nu au fost 
traduse în română. De aceea vă sugerăm să vă exersaţi cunoştinţele de limbi străine, 
care vă vor fi de folos şi în alte situaţii de viaţă. Desigur, pentru a găsi mai uşor cărţile 
recomandate, vor fi utile şi abilităţile de lucru la computer şi navigare pe Internet. 

Monitorizarea vă va oferi ocazia să trăiţi multe situaţii noi, unele dintre care vor fi 
poate dificile. Chiar dacă veţi face monitorizare în grup, vor fi momente cînd susţi-
nerea unui adult va fi de mare folos. 

Activitatea într-un grup oferă multe avantaje. În afară de faptul că îţi 
dezvoltă abilităţi de comunicare şi cooperare, acceptare a diferenţelor şi 
oferire de suport, lucrul într-un grup de semeni este distractiv şi te ajută 
să-ţi atingi obiectivul. Decideţi împreună cum veţi diviza responsabilită-
ţile în grup, cum veţi asigura comunicarea şi realizarea sarcinilor la timp, 
aşa încît toţi membrii lui să fie implicaţi şi valorizaţi. Accesaţi această 
adresă pentru a vedea cum a convenit un grup de copii din Marea Britanie 
să se specializeze pentru a face monitorizare: grupul de coordonare, echi-
pa de comunicare, echipa de cercetători, campionii drepturilor copilului 
(cei care comunicau cu responsabilii de asigurarea drepturilor despre în-
călcările constatate). Copiii erau susţinuţi de cîţiva adulţi. 

http://www.getreadyforchange.org.uk/images/uploads/GRFG_submission_
to_UN_2008.pdf

Propuneţi-i colaborare unui adult cu care vă înţelegeţi bine, din şcoală sau dintr-o or-
ganizaţie care se ocupă de copii şi tineri. Ar fi de dorit adultul să aibă anumite cunoş-
tinţe despre drepturile copilului şi monitorizare. Dacă însă nu găsiţi o persoană cu ase-
menea experienţă, veţi putea conta pe alte competenţe importante ale sale – abilităţile 
de a analiza informaţii, de a înţelege şi explica prevederile unor legi sau regulamente 
(care au de regulă un limbaj complicat şi nu sunt adaptate pentru copii), experienţa de 
comunicare cu autorităţile, posibilităţile de acces la unele informaţii sau instituţii etc. 

Şi echipa CIDDC este gata să vă ofere suport! Vă încurajăm să ne contac-
taţi la adresa sau numărul de telefon indicate pe coperta acestui ghid. Vom fi 
bucuroşi să vă ajutăm indiferent de etapa la care sunteţi: vă propuneţi să mo-
nitorizaţi, aţi început acest proces, vreţi să împărtăşiţi rezultatele obţinute sau 
nu sunteţi siguri ce cale să alegeţi pentru a face pledoarie... Vrem să ştim mai 
multe despre experienţa voastră!

Sunt mai multe moduri prin care un adult poate fi de ajutor unui grup de copii care 
îşi monitorizează drepturile. Principala idee este că adultul trebuie să ofere suport 
copiilor atunci cînd ei au nevoie de aceasta, nu să ia decizii în locul lor. Este esenţial 
adultul să echilibreze libertatea de gîndire şi acţiune pe care le-o asigură copiilor şi 
sprijinul, îndrumarea, încurajarea pe care le-o oferă pentru a-i menţine motivaţi să 
activeze în continuare. Pentru a asigura utilitatea contribuţiei pe care o poate avea 
un adult, rolul acestuia pentru grup trebuie decis împreună cu copiii, revăzut perio-
dic şi adaptat în funcţie de capacităţile în dezvoltare ale copiilor, activităţile concre-
te desfăşurate şi contextul în care are loc monitorizarea.

Discutaţi dacă aveţi nevoie de ajutorul unui adult, în ce domenii şi la 
ce moment. Urmăriţi ca adulţii să nu preia activitatea voastră, iar dacă 
ei încearcă să facă aceasta – discutaţi. Dacă adulţii vă ajută în cercetare, 
asiguraţi-vă că voi sunteţi cei care formulaţi şi adresaţi întrebările, nu ei. 

În diferite situaţii, adultul poate avea diferite roluri:

De coleg – să participe la toate activităţile împreună cu voi, fără a conduce 
grupul sau a prelua rolul de lider şi a vă influenţa dacă lucrurile nu decurg la fel 
de repede sau în direcţia în care şi-ar dori el. Unii adulţi au obiceiul de a crede 
că ei cunosc cel mai bine lucrurile, de aceea nici nu observă cum încearcă să-şi 
impună opiniile. În realitate, un adult ar trebui să ofere copiilor încrederea de 
a gîndi, acţiona, vorbi liber şi să contribuie la munca lor în cazul cînd grupul 
este în criză de idei. În calitate de coleg, adultul poate să realizeze anumite sar-
cini pe care i le delegaţi, cum ar fi multiplicarea unui chestionar sau pregătirea 
materialelor pentru o şedinţă etc.

De facilitator – să vă ajute să vă stabiliţi obiective pe care le puteţi realiza la 
acel moment, să vă sugereze posibile modalităţi de a proceda în situaţii cînd 
trebuie să alegeţi o cale, să participe la analiza informaţiei, atunci cînd aveţi 
nevoie de ajutor, să se asigure că se iau notiţe despre discuţiile, deciziile şi re-
zultatele acumulate de grup pentru a ţine evidenţa activităţii grupului etc.

De intermediar – să vă ajute să stabiliţi întîlniri, interviuri, şedinţe cu anumite 
persoane relevante pentru activitatea grupului. 
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mai profundă a dreptului monitorizat. Dacă mai multe persoane sunt implicate în 
colectarea informaţiilor, acestea vor fi cu atît mai sigure şi obiective, datorită fap-
tului că unele informaţii care au scăpat anumitor persoane vor fi colectate de altele. 
Deseori şi cele mai potrivite soluţii sunt identificate în cadrul unei colaborări dintre 
mai multe persoane, care contribuie prin diverse puncte de vedere asupra aceleiaşi 
situaţii.

 z Flexibilitate 

Este important ca planul unei monitorizări să fie elaborat în aşa fel, încît să fie po-
sibil de revăzut şi adaptat dacă apare aşa o necesitate. Aceste modificări ar putea fi 
cerute în diferite situaţii. Iată cîteva exemple de acest fel:

-	 Pe parcursul monitorizării, observaţi că o parte dintre indicatori sunt dificil 
de urmărit şi trebuie înlocuiţi sau vă daţi seama că sursele de informare pe 
care le-aţi identificat sunt mai dificil de accesat decît aţi crezut, de aceea 
trebuie să vă revedeţi strategia. 

-	 După o anumită perioadă, înţelegeţi că este nevoie să completaţi lista de 
indicatori, pentru că anumite aspecte importante cu privire la respectarea 
drepturilor monitorizate vă scapă.

-	 Au apărut noi situaţii sau acte legislative, de aceea planul de monitorizare 
trebuie adaptat astfel încît să verificaţi respectarea noilor prevederi.

-	 S-a schimbat, s-a mărit sau s-a micşorat componenţa grupului de monitori şi 
este nevoie de revăzut repartizarea responsabilităţilor făcută iniţial.

 z Protecţia copiilor este o prioritate

Întreg procesul de monitorizare trebuie să respecte o serie de principii etice (citiţi 
mai multe în cele ce urmează). Unul dintre aceste principii este şi responsabilitatea 
monitorului de a păstra anonimatul surselor de informare, dacă dezvăluirea identi-
tăţii lor ar putea să le dăuneze cumva. În general, acest principiu ajută monitorul să 
stabilească o relaţie de încredere cu persoanele de la care colectează date.

Sunt multe situaţii cînd copiii se confruntă cu grave încălcări ale drepturilor lor. Un 
monitor trebuie să ştie cum să se comporte atunci cînd află despre asemenea cazuri. 
Totodată, şi copiii trebuie să fie informaţi că, în anumite situaţii, nu veţi putea păstra 
confidenţialitatea şi este de datoria voastră să acţionaţi pentru a le asigura protecţia:

- atunci cînd un copil este abuzat, maltratat sau neglijat;

- atunci cînd un copil este ameninţat că va avea de suferit sau face asemenea 
ameninţări la adresa altui copil;

- atunci cînd un copil intenţionează să-şi facă rău sie însuşi sau deja a între-
prins ceva în acest scop.

În orice asemenea situaţie, monitorul trebuie să acţioneze în interesul superior al 
copilului (recitiţi informaţia de la pag. 12), informînd despre caz asistentul social 

ii. proCesuL de MonitoriZAre

2.1. Ce caracteristici are un proces eficient de monitorizare

Pentru ca un proces de monitorizare să fie calitativ, trebuie să luaţi în consideraţie 
mai multe lucruri.

 z Planificare şi organizare

Monitorizarea începe cu stabilirea unui plan de lucru (de exemplu, lunar sau anual), 
care să conţină sarcini concrete: ce anume va fi monitorizat, cum, de la cine şi cu ce 
periodicitate va fi adunată informaţia.

Planificarea şi organizarea activităţii trebuie să ţină cont şi de resursele disponibile. 
Resursele includ numărul de persoane care sunt implicate, cunoştinţele şi timpul 
pe care le au acestea, precum şi instrumentele, materialele care vor fi utilizate pe 
parcurs (caiet pentru notiţe, dictafon pentru înregistrarea unui interviu, computer 
pentru redactarea raportului de monitorizare ş.a.).

Stabiliţi termene-limită pentru diferite sarcini şi respectaţi-le.
Pregătiţi-vă bine pentru orice acţiune sau pas.

O bună planificare ne ajută să colectăm informaţia de care avem nevoie. Natura 
şi volumul de informaţii depinde de scopul pe care îl urmărim şi persoanele căror 
vrem să le aducem la cunoştinţă rezultatele monitorizării. Spre exemplu, un raport 
de monitorizare prezentat Ministerului Educaţiei ar putea să se refere la gradul de 
realizare în mediul şcolar a diferitor drepturi: la educaţie, opinie, recreare şi activi-
tăţi culturale, acces la informarea corespunzătoare ş.a. 

 z Transparenţă şi deschidere pentru implicarea altor persoane 

Transparenţa se referă la faptul că activitatea monitorului nu trebuie să fie una se-
cretă. Pentru ca alte persoane să aibă încredere în voi, ele au nevoie de un minim 
de informaţii despre scopul urmărit de grup, unde vor merge informaţiile pe care le 
împărtăşesc, cine va avea acces la ele, dacă va fi respectată confidenţialitatea ş.a. De 
aceea, atunci cînd solicitaţi informaţii de la cineva este important să vă prezentaţi şi 
explicaţi pentru ce aveţi nevoie de informaţiile respective.

Oamenii care au o legătură directă cu ceea ce este monitorizat de obicei observă 
mai bine decît ceilalţi ce se întîmplă cu acest lucru sau în acest domeniu. Uneori 
însă poate fi de folos şi părerea cuiva care nu este implicat sau nu are exeprienţă de 
monitorizare. 

Participarea în activitatea de monitorizare a mai multor persoane, cu diferită expe-
rienţă – copii, părinţi, îngrijitori, organizaţii etc. – ajută la o înţelegere mai bună şi 
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din comunitate sau specialistul pentru drepturile copilului de la raion/ oraş. Ţineţi 
minte că nu vă puteţi asuma responsabilitatea de a rezolva problema pe care o are 
copilul, ceea ce puteţi şi trebuie să faceţi este să anunţaţi persoanele/ instituţiile care 
sunt responsabile de aceasta prin lege. 

2.2. Ce reguli etice trebuie să respecte monitorizarea 

Regulile etice se referă la conduita morală şi sunt comune pentru toţi cei care co-
munică, în diferite contexte, cu copiii. În mare parte, acestea sunt lucruri care ţin de 
bun simţ şi au rolul de a crea un mediu sigur pentru copiii implicaţi în monitorizare. 
Cîteva dintre aceste reguli sunt prezentate în continuare. 

Citiţi mai multe despre etica în cercetările în care participă copiii la 
următoarele adrese electronice: 
http://www.childrights.md/files/publications/GHID_profesionisti.pdf; 
http://www.savethechildren.net/romania/ce_facem/programe/participa-
re_copii.html);
http://www.crin.org/docs/Guidelines_for_Child_Participation_in_CRC_
Reporting.pdf. 

Acordul de a lua parte la monitorizare 

Orice persoană este liberă să aleagă dacă să ia sau nu parte la monitorizare. Pentru 
a lua o decizie bine informată, ea trebuie să cunoască ce posibilităţi are. Înainte de 
a adresa întrebări legate de tema pe care o studiază, monitorul trebuie să ajute per-
soana să înţeleagă ce se aşteaptă de la ea în acest proces. Printre lucrurile utile în 
acest sens sunt informaţiile care se referă la contextul şi scopul monitorizării, tema 
despre care veţi discuta, ce veţi face cu datele pe care le va oferi. De exemplu, aţi 
putea să-i explicaţi unui copil că ideile sale vor fi incluse într-un raport care va fi 
pus la dispoziţie unor factori de decizie sau vor fi prezentate în cadrul unei emisiuni 
televizate etc. 

În alte ţări, un cercetător trebuie să obţină de la copil sau de la părinţii/ 
îngrijitorii acestuia acordul în scris de a lua parte la cercetare. În Moldova 
acest lucru nu este deocamdată obligatoriu, însă este absolut necesară in-
formarea persoanei despre scopul monitorizării, al discuţiei pe care o veţi 
avea sau al chestionarului pe care îl va completa şi solicitarea acordului 
oral de participare. 

Atunci cînd propunem cuiva să participe într-o cercetare sau monitorizare, îi trezim 
anumite aşteptări faţă de utilizarea rezultatelor acesteia şi îmbunătăţirea situaţiei 

personale. Pentru unii oameni este dificil să înţeleagă că problemele lor sau ale 
comunităţii în care trăiesc nu se vor rezolva imediat ce vor vorbi despre ele unei 
persoane interesate. De aceea, este important de spus că efectele participării la mo-
nitorizare sunt relativ îndepărtate în timp şi vor putea fi simţite după ce rezultatele ei 
vor ajunge la persoanele care au putere de decizie. În calitate de monitor, nu faceţi 
promisiuni personale sau din partea unei organizaţii, care nu sunt realizabile sau nu 
vor fi realizate prin activitatea voastră.

Respect pentru starea emoţională 

Sunt mai multe atitudini şi acţiuni ale monitorului care pot contribui la o stare su-
fletească echilibrată a persoanei cu care comunică. 

 Trataţi cu respect şi în mod egal toate persoanele, inclusiv pe cele care 
sunt diferite de voi.

În primul rînd, trebuie create condiţii favorabile pentru ca participanţii să înţeleagă 
că, indiferent de subiect, ei sunt liberi să vorbească doar atît cît vor, fără a fi forţaţi 
să intre în detalii sau să relateze despre lucruri pe care nu sunt gata să le discute. 

Respectul este arătat şi prin ascultarea tuturor opiniilor, ideilor şi emoţiilor persoa-
nei, fără a face judecăţi sau a da aprecieri poziţiei exprimate. 

Evitarea oricărui fel de etichetare (de exemplu: grup-problemă, copii orfani, elevi 
răi) este un alt mod de a manifesta respect. Este important ca toţi participanţii im-
plicaţi să se simtă valoroşi şi nu victime sau parte a problemei. 

Discutarea unor subiecte mai delicate, a diverselor probleme din viaţa oamenilor 
(sărăcia, abandonul, discriminarea, violenţa etc.) este uneori dificilă şi îi poate face 
să trăiască emoţii neplăcute. În asemenea situaţii, monitorul îşi oferă suportul prin 
ascultare şi bunăvoinţă. Dacă este potrivit, el ar putea organiza o discuţie care să 
ajute la depăşirea stării emoţionale negative, să-i sugereze copilului să se adreseze 
unei persoane de încredere din comunitate sau servicii la care poate apela pentru 
suport. Este important ca după comunicarea cu monitorul, un copil să nu rămînă 
indispus sau într-o stare emoţională neplăcută.

Confidenţialitatea

Confidenţialitatea este asigurarea securităţii datelor care pot conduce la identifica-
rea persoanei. Acesta este un mod de a respecta dreptul persoanei la viaţă privată.

Puţini oameni şi-ar exprima opiniile adevărate, detalii din viaţa personală sau emo-
ţiile în legătură cu o anumită problemă, ştiind că la aceste informaţii vor avea acces 
mai multe persoane. De aceea, este foarte important ca participanţii la studiu să fie 
asiguraţi că identitatea lor nu va fi descoperită. 
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O parte dintre adulţii cu care veţi discuta despre respectarea anumitor drepturi sunt 
şi responsabili de protecţia acestora, de aceea vor vorbi de pe poziţie oficială şi nu 
va fi nevoie să le protejaţi identitatea.

Regula confidenţialităţii este mai importantă în cazul cînd în calitate de surse de in-
formare sunt copiii (sau persoanele apropiate lor), deoarece ei sunt mai vulnerabili 
decît adulţii în faţa dificultăţilor, inclusiv a abuzului. Mulţi copii care iau parte la 
cercetări, în special, atunci cînd se află în situaţii dificile de viaţă, îşi doresc ca une-
le persoane (părinţi, profesori etc.) sau chiar nimeni să nu afle ce au spus în cadrul 
acestora. Orice copil trebuie asigurat că nu vor fi divulgate date care pot duce la 
identificarea lui şi atunci el se va simţi liber să vorbească despre problemele pe care 
le trăieşte. Există cîteva excepţii în acest sens (vezi pag. 25) şi despre ele monitorul 
trebuie să informeze obligatoriu toţi participanţii.

Atunci cînd copiii din grupul de lucru au prezentat în faţa reporterilor 
constatările lor privind respectarea dreptului la protecţie faţă de abuz şi 
violenţă, nu au făcut publice şi numele copiilor care au povestit că au fost 
loviţi sau înjosiţi de părinţi şi profesori.

Acurateţea datelor prezentate

Acest principiu se referă la faptul că un raport de monitorizare trebuie să conţină 
rezultate veridice, adică să ia în considerare toate aspectele constatate, prezentînd şi 
partea pozitivă şi cea negativă a lucrurilor. 

Atunci cînd comunicaţi cu alţi copii, ţineţi minte că nu există păreri 
bune şi rele, iar în analiza informaţiilor, luaţi în considerare toate aspectele 
identificate.

Monitorizarea identifică multe situaţii de problemă din viaţa copiilor. Acesta este şi 
scopul monitorizării – să afle ce îi împiedică pe copii să-şi realizeze drepturile, care 
sunt dificultăţile pe care le întîlnesc copiii. Pe aceste date se bazează autorităţile 
cînd elaborează acţiuni de îmbunătăţire a respectării drepturilor copilului. 

În acelaşi timp, monitorizarea poate afla şi care sunt factorii care au contribuit într-o 
situaţie sau alta la respectarea drepturilor copilului. Şi această informaţie este utilă, 
deoarece arată nişte practici reuşite, care ar putea fi urmate de mai multe persoane, 
instituţii, comunităţi.

2.3. Din ce etape este alcătuit procesul de monitorizare

Oricine poate învăţa să monitorizeze, iar pentru a reuşi, trebuie să parcurgă cu aten-
ţie 6 paşi. În acest proces, un copil ar putea să aibă nevoie de sprijin din partea se-
menilor, împreună cu care să desfăşoare activitatea de monitorizare, sau din partea 
unui adult, care să-i ofere consultanţă. Desigur, mai eficient şi mai distractiv este 
cînd beneficiezi de ambele. 

Iată care sunt etapele procesului de monitorizare:

I. Stabilirea obiectivului monitorizării (Ce vom observa?) 

II. Stabilirea indicatorilor (Cum ne vom da seama despre situaţia obiectului 
monitorizării?)

III. Identificarea surselor de colectare a informaţiilor pentru indicatori (Cine 
deţine informaţia de care avem nevoie?)

IV. Stabilirea metodelor şi instrumentelor de colectare a datelor (Cum vom 
aduna informaţia de care avem nevoie?) 

V. Organizarea şi analiza informaţiilor (Cum extragem concluzii din infor-
maţiile culese?)

VI. Elaborarea raportului de monitorizare şi prezentarea lui (Cui, în ce for-
mă şi cu ce scop vom prezenta rezultatele monitorizării?)

Să parcurgem împreună acest drum!

Pasul I. Stabilirea obiectivului monitorizării 

Ce vom observa?

Începem să monitorizăm de la stabilirea clară a ceea ce urmează să observăm, adică 
a obiectului monitorizării. De exemplu: putem să ne fixăm obiectivul de a observa 
respectarea dreptului copilului la educaţie sau doar a unor aspecte ale acestuia, cum 
ar fi calitatea predării disciplinelor, relaţia dintre elevi şi profesori în procesul de 
educaţie, accesul la educaţie al anumitor grupuri de copii sau al copiilor aflaţi în 
dificultate etc.

Obiectivul este ţinta, sarcina pe care stabilim să o realizăm într-o anumită perioadă 
de timp. 

Pentru a începe să vă gîndiţi la un obiectiv legat de drepturile copilului, aţi putea 
proceda în mai multe feluri. 

-	 Discutaţi cu colegii, prietenii, vecinii, care este situaţia copiilor şi adoles-
cenţilor în general. Din ce „părţi” este constituită viaţa voastră? Unde, în 
ce medii, contexte vă petreceţi timpul? De obicei, se consideră că copiii 
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şi tinerii îşi petrec timpul în familie, la şcoală, printre prieteni etc. Ce alte 
locuri vă mai vin în minte? Încercaţi să delimitaţi în cadrul acestor medii 
aspecte şi situaţii mai specifice cu referire la drepturile copilului. Gîndiţi-vă 
unde aţi vrea să petreceţi mai mult/ mai puţin timp? Ce anume aţi vrea să 
faceţi, în ce activităţi nu sunteţi implicaţi şi aţi vrea să fiţi? În ce activităţi aţi 
vrea să fiţi implicaţi altfel decît sunteţi la moment?

-	 Studiaţi conţinutul Convenţiei şi faceţi o listă de drepturi sau categorii de 
drepturi situaţia căror aţi vrea să o monitorizaţi. Care dintre drepturi vi se 
pare că sunt încălcate într-o măsură mai mare în comunitate? Abordarea 
căror drepturi credeţi că este mai urgentă? Sunt grupuri de copii/ tineri în 
comunitatea voastră care au dificultăţi deosebite în realizarea unui anumit 
drept? 

După ce aveţi o listă de idei, formulaţi 1-2 obiective, conform regulilor de mai jos. 
Modul în care formulăm obiectivul ne poate ajuta să-l atingem. Astfel, un obiectiv 
trebuie:

 z să se refere la un domeniu concret şi specific, să nu fie prea general sau 
vag;

 z să se încadreze sau limiteze în timp, deci să se refere la o perioadă de 
monitorizare, de exemplu, o lună, un semestru, un an etc.; 

 z să fie realizabil, adică să fie posibil de realizat în timpul, cu resursele şi în 
condiţiile de care dispunem.

De exemplu: ne fixăm drept obiectiv să monitorizăm respectarea dreptului de acces 
la educaţie al copiilor din clasele a I-a – a IX-a din 5 localităţi, pe perioada septem-
brie – decembrie 2012.

Interdependenţa drepturilor copilului, despre care aţi citit în capitolul I, are efecte 
şi asupra stabilirii obiectivelor monitorizării. Aşa cum uneori este foarte greu de 
trasat limite stricte între ariile de manifestare a diferitor drepturi, monitorul trebuie 
să decidă cît anume îşi propune să monitorizeze. De aceea, încă la primele etape 
ale acestui proces, este important să se informeze bine în legătură cu tema pe care o 
abordează şi să se consulte cu persoane care îl pot ajuta în acest sens.

În monitorizarea dreptului la odihnă şi recreare, copiii din grupul de 
lucru au decis să afle şi dacă mediile în care semenii lor îşi petrec timpul 
liber este lipsit de violenţă.

Pasul II. Stabilirea indicatorilor 

Cum ne vom da seama despre situaţia obiectului monitorizării?

Ceea ce ne permite să urmărim îndeaproape dreptul pe care îl monitorizăm sunt in-
dicatorii - nişte repere sau semne care ne ghidează observarea, ne ajută să descriem 
situaţia acelui drept şi să măsurăm schimbările care au loc în timp în domeniu. 

De fapt, indicatorul este o idee prin care încercăm să înţelegem fenomene complica-
te. El poate fi comparat cu un fragment de informaţie sau un punct de vedere. Pentru 
a obţine o imagine cît mai amplă despre starea lucrului monitorizat, este nevoie să 
utilizăm mai mulţi indicatori care, împreună, ne ajută să înţelegem un tablou mare. 

Indicatorii despre respectarea drepturilor copilului trebuie să „măsoare” gra-
dul în care statul îşi îndeplineşte obligaţiile de punere în practică a prevederilor 
Convenţiei. După cum am văzut în prima parte a ghidului, aplicarea Convenţiei este 
o activitate complexă, care implică mulţi factori. De aceea şi indicatorii pentru mo-
nitorizarea respectării drepturilor copilului trebuie să se refere la mai multe aspecte 
şi să cuprindă informaţie diversă. 

Indicatorii pentru monitorizarea drepturilor copilului:
 z Se bazează pe cele patru principii fundamentale ale Convenţiei: 

nondiscriminarea, interesul superior al copilului, supravieţuirea şi 
dezvoltarea, participarea.

-	 Culeg informaţii care pot fi organizate separat pe diferite grupuri de co-
pii, adică dezagregate, pentru a vedea cum se respectă drepturile lor (de 
exemplu: copii de vîrstă şcolară şi preşcolară, copii care locuiesc la sate şi 
în oraşe, fete şi băieţi, copii de diferite etnii etc.). Această caracteristică a 
indicatorilor este în mod special importantă pentru copiii din grupuri vulne-
rabile, cu oportunităţi reduse, din medii dezavantajate.

-	 Culeg informaţii despre faptul cum politicile şi procesele de luare a decizii-
lor care vizează copiii ţin cont de interesele superioare ale acestora, precum 
şi care sunt efectele implementării acestor politici asupra vieţii copiilor.

-	 Culeg informaţii despre asigurarea celor mai bune condiţii posibile pentru 
dezvoltarea copiilor.

-	 Colectează opiniile şi experienţele copiilor cu privire la drepturile lor şi la 
gradul în care acestea sunt respectate, măsurînd de asemenea nivelul de im-
plicare a copiilor în realizarea drepturilor lor. 

 z Permit observarea schimbărilor care au loc în timp în domeniul respectării 
drepturilor şi a progreselor făcute de stat în atingerea obiectivelor 
propuse (realizarea progresivă a drepturilor). Înregistrarea succeselor 
făcute stimulează fixarea unor noi obiective, prin care statul să asigure 
implementarea unor standarde mai înalte pentru copii.
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 z Oferă informaţii persoanelor şi instituţiilor care dezvoltă politici şi servicii 
pentru copii despre nevoile acestora, domeniile prioritare la un moment 
dat, eficienţa alocării de resurse ş.a. – informaţii utile pentru planificarea şi 
aplicarea politicilor/ serviciilor care răspund nevoilor diferitor grupuri de 
copii.

 z Consolidează/ stimulează responsabilitatea deţinătorilor de obligaţii să 
acţioneze în favoarea copiilor şi să ia măsuri pentru îmbunătăţirea vieţii 
lor.

Un mod de a descrie cum se descurcă statul cu responsabilităţile sale este aborda-
rea celor 3 tipuri de indicatori: de structură, de proces şi de rezultat. 

Indicatorii de structură arată angajamentul statului de a asigura drepturile. 
Statul stabileşte un drept, prin includerea acestuia în legi (adoptînd noi legi 
sau modificînd legile existente) astfel încît acestea să reflecte prevederile 
Convenţiei. De exemplu, un indicator de structură cu referire la dreptul de 
a fi protejat de violenţă este existenţa legislaţiei care interzice toate tipurile 
de abuz faţă de copii, inclusiv pedeapsa corporală, şi prevede sancţiuni 
eficiente şi adecvate. 

Indicatorii de proces arată eforturile statului în realizarea unui drept. Acest 
tip de indicatori identifică tot ceea ce întreprinde statul, la nivel naţional, 
regional şi local, pentru a-şi îndeplini angajamentele, adică a pune în apli-
care drepturile prevăzute în legislaţie. Eforturile statului se manifestă prin 
dezvoltarea de politici, strategii, programe, planuri de acţiuni, alocare de 
resurse necesare pentru implementarea acestora, instruirea specialiştilor 
pentru ca să-şi realizeze calitativ obligaţiile profesionale etc. De exemplu, 
indicatori de proces cu referire la dreptul de a fi protejat de violenţă sunt: 
numărul profesioniştilor instruiţi despre identificarea, raportarea şi asis-
tenţa cazurilor de abuz asupra copiilor; numărul serviciilor de asistenţă 
a copiilor victime ale abuzului; resursele financiare alocate de stat pentru 
campanii de informare despre consecinţele violenţei asupra copilului.

Indicatorii de rezultat arată realizarea unui drept în viaţa unui copil sau a 
unui grup de copii, într-un context dat. Acest tip de indicatori prezintă efec-
tul real al legilor şi programelor existente, adică măsura în care copiii chiar 
beneficiază de ele şi cum anume trăiesc ei în practică un drept sau altul. 
Mulţi indicatori din această categorie sunt măsurabili din punct de vede-
re statistic, dar şi informaţiile calitative despre ei sunt la fel de valoroase. 
De exemplu, indicatori de rezultat cu referire la dreptul de a fi protejat de 
violenţă sunt: numărul de sesizări de abuz asupra copiilor, înregistrate de 
asistentul social într-o anumită perioadă, informaţii divizate după vîrsta, 
sexul, mediul de trai al copiilor; informaţii de la copii despre calitatea co-
municării (ce şi cum se comunică, cum se simt partenerii de comunicare în 
acest proces ş.a.) lor cu adulţii şi semenii în diferite medii, cum ar fi familia, 
şcoala, instituţiile medicale, poliţie etc.

Copiii pot contribui la monitorizarea tuturor tipurilor de indicatori, rolul lor este 
totuşi crucial în ceea ce priveşte oferirea de informaţii despre indicatorii de rezultat. 
Iată de ce specialiştii din domeniul monitorizării drepturilor copilului consideră că 
oricine intenţionează să cerceteze situaţia indicatorilor de rezultat trebuie să con-
sulte în primul rînd copiii şi, în al doilea rînd, persoanele care îi reprezintă (părinţii, 
îngrijitorii). De exemplu, am obţine o informaţie mai apropiată de realitate, dacă 
am întreba despre calitatea comunicării din şcoală nu doar profesorii, dar şi elevii 
şi părinţii acestora. Fiecare dintre aceste categorii de persoane va avea punctul lor 
de vedere şi se va referi la anumite aspecte (adulţii vor menţiona tot ce întreprind 
pentru a face comunicarea cu copiii cît mai bună, iar copiii se vor referi la cum simt 
efectul acestor acţiuni – dacă înţeleg ce le spun adulţii, dacă sunt întrebaţi ce părere 
au în diferite situaţii, cum se simt în relaţiile cu profesorii etc.). Împreună, informa-
ţiile respective ne vor ajuta să înţelegem mai bine lucrurile. 

 Şi indicatorii elaboraţi de copiii din grupul de lucru, prezentaţi în capi-
tolul III al ghidului, sunt în majoritate indicatori de rezultat. Acest tip de 
indicatori sunt mai uşor de înţeles şi de observat de către copii, deoarece 
reflectă cel mai bine felul în care ei trăiesc drepturile „pe pielea lor”. 

Indicatorii de toate tipurile pot fi cantitativi sau calitativi, ambele categorii fiind 
utile, în egală măsură. 

Indicatorii cantitativi exprimă un număr, un procent sau o proporţie. De 
exemplu: număr de copii cu o anumită vîrstă care sunt vaccinaţi, din totalul 
de copii cu aceeaşi vîrstă; număr de calculatoare din şcoli, raportate la nu-
mărul de elevi; număr de copii de diferite etnii care frecventează şcoala, din 
numărul total de copii de diferite etnii. Indicatorii cantitativi ne spun ce se 
întîmplă la un moment dat cu referire la un drept. Ei însă nu explică neapărat 
impactul pe care îl are asupra copiilor legislaţia, politicile sau practicile într-
un domeniu şi, respectiv, de ce unii copii nu-şi realizează anumite drepturi. 

Aceste aspecte sunt măsurate prin indicatori calitativi. Indicatorii calitativi 
sunt necesari pentru a evalua gradul în care un copil sau un grup de copii 
consideră că drepturile lui/ lor au fost realizate (după ce statul a prevăzut 
aceste drepturi în legislaţie şi a întreprins mai multe acţiuni pentru a asigu-
ra aplicarea legilor). Indicatorii calitativi arată care este impactul încălcării 
unui drept asupra vieţii unui copil şi cum ar trebui rezolvate problemele pe 
care le întîlneşte acesta în realizarea drepturilor sale. De exemplu: modul în 
care activităţile şcolare şi extraşcolare organizate ţin cont de interesele şi 
nevoile copiilor; opiniile copiilor şi părinţilor/ îngrijitorilor acestora des-
pre utilitatea cunoştinţelor acumulate şi a competenţelor formate în şcoală 
etc.
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Elaborarea indicatorilor se poate face pe mai multe căi. Iată cîteva 
exemple, bazate pe dreptul la educaţie.

1. Prin măsurare sau numărare, obţinîndu-se un număr, un procent sau 
rată. 

De exemplu: numărul de copii şcolarizaţi din totalul de copii dintr-o 
localitate; numărul de copii din şcoală care dispun de manualele necesare 
pentru disciplinele obligatorii. 

2. Prin descriere cu ajutorul unei scale gradate. Scala poate lua diferi-
te forme: grad înalt --- mediu --- scăzut sau 5 – 4 – 3 – 2 – 1, în care 5 
înseamnă că ceea ce observăm se manifestă foarte mult, iar 1 – că nu se 
manifestă deloc.

De exemplu: măsura în care şcoala este dotată cu echipament sportiv 
potrivit pentru numărul de elevi din clase; dotarea bibliotecii şcolare sau 
publice cu literatură pentru copii. 

3. Prin clasificare în categorii care nu sunt graduale. 
De exemplu: Copiii sunt întrebaţi ce cercuri pe interese să fie create în 

şcoală: Da sau Nu? Cine ia decizia despre tema seratei organizate cu oca-
zia unei sărbători: elevii sau dirigintele? Există în şcoală un regulament în 
care se descriu procedurile de participare la concursuri? Da sau Nu?

4. Prin descriere în cuvinte a calităţilor unui lucru sau fenomen. Această 
descriere ar putea avea o anumită structură.

De exemplu: Cum este luată în considerare opinia copiilor despre meto-
dele de lucru şi stilul de comunicare ale profesorilor? Aţi putea răspunde 
la întrebare, descriind: cum v-aţi simţit pe durata unei lecţii, de ce credeţi 
că v-a plăcut/ nu v-a plăcut la lecție, aţi avut sau nu posibilitatea să adre-
saţi întrebări, ce impresie aveţi despre conţinutul prezentat la lecţie, cum 
aţi vrea să se desfăşoare o lecţie etc. 

Indicatorii fac mai uşoară nu doar monitorizarea respectării drepturilor copilului, 
dar şi organizarea acestei activităţi şi raportarea informaţiilor obţinute. În acelaşi 
timp, este important să fim conştienţi că nici o listă de indicatori nu poate fi conside-
rată completă, pentru că situaţia pe care încearcă să o măsoare este foarte diversă şi 
întotdeauna în schimbare. De aceea spiritul de monitor trebuie întotdeauna păstrat, 
astfel încît activitatea de monitorizare să nu se reducă la o colectare automată de 
date. Formulînd indicatori, întrebări de cercetare şi colectînd informaţii, analizaţi 
continuu sensul acestora şi contextul general observat.

În capitolul III veţi citi despre încercarea de a dezvolta în Moldova un sistem naţio-
nal de indicatori, la care şi copiii vor putea contribui cu informaţii. 

Pasul III. Identificarea surselor de colectare a informaţiilor                
       pentru indicatori 

Cine deţine informaţia de care avem nevoie?

La această etapă trebuie să precizăm sursele din care urmează să colectăm informa-
ţiile, precum şi cît de frecvent vom face acest lucru. 

Decizia despre sursele de informare potrivite pentru a completa cu date indicatorii 
este influenţată de:

-	 Cunoaşterea posibilităţilor noastre în acest sens – ce surse pot fi accesate în 
general şi la care dintre acestea avem acces noi;

-	 Tipul de informaţie de care avem nevoie – cine ne poate spune ceea ce ne 
interesează;

-	 Informaţiile existente – ce date din domeniul care ne interesează există deja 
şi ne pot fi de folos.

Astfel, în scopul culegerii datelor, se poate apela la experienţa de viaţă a copii-
lor sau la experienţa organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul 
drepturilor copilului sau pot fi solicitate informaţii instituţiilor guvernamentale cu 
atribuţii în domeniile care sunt obiectul monitorizarii. 

Informaţii utile despre respectarea drepturilor copilului pot fi aflate din:
 z propria experienţă şi din comunicarea cu alţi copii, ca persoane posesoare 

de drepturi

-	 activităţile de zi cu zi, interacţiunea cu diferite persoane sau medii (grupul 
de prieteni, mediul şcolar, cluburi ale copiilor şi tinerilor, centre pentru copii 
şi tineri);

-	 cazuri de expunere la situaţii dificile sau periculoase (abandon şcolar, con-
sum de droguri, trafic de copii, exploatare prin muncă, delincvenţă juvenilă 
etc.);

Prin acest ghid vrem să vă încurajăm să utilizaţi cît mai mult această sursă de 
informare, deoarece vă cunoaşteţi bine semenii, îi înţelegeţi mai bine decît o fac 
unii adulţi şi ştiţi ce şi cum să-i întrebaţi pentru a afla ce dificultăţi întîlnesc în 
realizarea drepturilor.

În acest proces este important să oferiţi posibilitate să-şi facă vocea auzită co-
piilor cu experienţă de viaţă cît mai diferită, în special, celor care rareori sunt 
ascultaţi sau sunt chiar „invizibili” pentru comunitatea în care trăiesc.
 z diverse materiale produse de copii – rapoarte, articole de ziar, expoziţii de 

desene sau fotografii etc.
 z comunicarea cu persoane care se ocupă de protecţia drepturilor copilului şi 

pot relata despre practicile în domeniu, precum şi alte persoane adulte din 
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anturajul copiilor – părinţi, profesori, grupuri de iniţiativă ş.a.
 z diverse documente şi rapoarte oficiale

-	 legislaţia internaţională şi naţională, regulamente, norme şi standarde de 
funcţionare a serviciilor, instituţiilor, organizaţiilor;

-	 rapoarte cu privire la activitatea serviciilor destinate protecţiei drepturilor 
copilului;

-	 statistici şi informaţii oferite de instituţiile locale şi centrale ale statului, cu 
rol în monitorizarea drepturilor copilului; 

-	 statistici făcute publice de institutele/ agenţiile de cercetare, relevante pen-
tru situaţia drepturilor copilului;

-	 rapoarte, cercetări, studii, evaluări ale organizaţiilor internaţionale şi ONG-
urilor active în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

 z date oficiale publicate în mijloacele de informare în masă şi pe Internet.

Informaţia de care avem nevoie pentru a vedea care este situaţia indicatorilor poate 
fi culeasă din mai multe surse concomitent. Acest lucru este chiar recomandabil, 
deoarece contribuie la obţinerea mai multor puncte de vedere şi permite verifica-
rea obiectivităţii informaţiilor. Ca rezultat, raportul de monitorizare va reflecta mai 
exact realitatea şi va fi credibil pentru cei care îl vor citi.

Cînd suntem la începutul activităţii de monitor, este bine să ne limităm la una – 
două surse de date, iar pe măsură ce căpătăm experienţă şi ne dezvoltăm capacităţile 
de analiză şi sinteză a informaţiilor – să utilizăm mai multe.

În scrierea şi publicarea oricărui text există regula de a indica sursa de unde am 
preluat anumite date. Astfel, dacă folosim rapoarte ale unor cercetări, date statistice 
sau cităm o persoană, este necesar să scriem şi cine este autorul raportului respectiv, 
în urma cărei cercetări au reieşit datele pe care le-am utilizat şi cîteva date relevante 
despre persoana, cuvintele căreia le reproducem (funcţia, vîrsta, sexul etc.).

Pasul IV. Elaborarea şi aplicarea metodelor de colectare  
         a datelor 

Cum vom aduna informaţia de care avem nevoie?

Metodele reprezintă moduri de a acţiona în efectuarea unei sarcini concrete. 
Agronomii utilizează metode pentru măsurarea roadelor, iar contabilii – pentru ela-
borarea bugetului şi raportarea cheltuielilor. Monitorizarea de asemenea operează 
cu metode speciale. Acestea ne ajută să identificăm situaţia indicatorilor sau schim-
bările care se produc în timp cu ei. 

Pentru completarea indicatorilor pot fi utilizate diverse metode de colectare a in-
formaţiei. Metodele de monitorizare pot fi cantitative (ancheta) sau calitative (stu-
diul de caz), de grup (discuţia de grup) sau individuale (interviul). Metodele se 
deosebesc şi după gradul de comunicare şi interacţiune cu oamenii: în interviu este 

nevoie de stabilit o relaţie de încredere cu persoana intervievată, aplicarea unui 
chestionar poate necesita un contact mai puţin intens, iar analiza de documente – 
deloc. Toate aceste metode pot fi utilizate separat sau în combinaţie (de exemplu, 
la aceeaşi temă, pot fi realizate un sondaj printre elevi, interviuri cu profesorii şi 
analiza unor documente oficiale).

Caracteristicile diferitor metode, prezentate în tabelele următoare, sunt importante 
pentru a înţelege că nici una dintre metodele de monitorizare nu este aplicabilă în 
orice situaţie şi că fiecare din ele este potrivită pentru un obiectiv sau altul.

Cea mai potrivită metodă este cea: 

•	 care studiază anume acel aspect sau temă pe care vrea să-l afle monitorul, 
oferă răspunsuri la întrebările cercetate, obţine informaţii utile şi destul de 
precise;

•	 care este potrivită pentru sursa de date pe care am identificat-o (dacă ne 
trebuie date statistice – putem face analiză documentară, dacă vrem să 
aflăm părerile copiilor sau ale unor specialişti – avem nevoie de discuţii cu 
aceştia);

•	 pentru aplicarea căreia monitorul dispune de capacităţile, timpul şi echipa-
mentul necesare.

Metodele cantitative Metodele calitative

Descriu „cîţi?” şi „cît de mult?” Descriu „cum?” şi „de ce?”
Utilizează mai mult întrebări închise, 
la care poţi răspunde prin „Da” sau 
„Nu”

Utilizează mai mult întrebări 
deschise

Oferă date numerice şi cer o analiză 
cantitativă

Oferă date despre opinii, valori, con-
vingeri, care pot fi analizate din dife-
rite puncte de vedere

Necesită participarea unui număr re-
lativ mare de persoane, selectate prin 
proceduri statistice speciale

Permit un număr mai mic de parti-
cipanţi, aleşi datorită faptului că pot 
oferi informaţia care ne interesează

Necesită cunoştinţe şi abilităţi de lu-
cru cu datele statistice

Necesită cunoştinţe şi abilităţi de lu-
cru cu informaţii de tip calitativ

Rezultatele pot fi generalizate pentru 
toate persoanele care au carateristici 
asemănătoare cu persoanele selectate 
– vîrstă, mediu de reşedinţă etc. 

Rezultatele nu pot fi generaliza-
te şi sunt caracteristice doar pentru 
participanţi

Culeg răspunsuri mai superficiale la 
subiecte delicate (de exemplu violen-
ţa, separarea de părinţi)

Oferă răspunsuri mai profunde la su-
biectele delicate



38 39

Metodele individuale Metodele de grup

Discuţia este mai uşor de ghidat, după 
ce este stabilită o relaţie apropiată, ba-
zată pe încredere 

Necesită abilităţi de facilitare din 
partea persoanei care colectează da-
tele, pentru a oferi tuturor persoane-
lor ocazii să se exprime, într-o atmo-
sferă pozitivă

Obţin informaţii detaliate la temă şi 
permit discutarea unor subiecte mai 
delicate

De obicei, subiectele delicate sunt 
mai dificil de abordat

Consumă relativ mult timp, în cazul 
cînd vrem să obţinem informaţii de la 
mai multe persoane 

Dacă participanţii sunt bine aleşi, adi-
că reprezintă diferite „voci”, se pot 
surprinde opinii foarte diverse, in-
clusiv ale persoanelor marginalizate 

De obicei, se concentrează pe experi-
enţa unei persoane şi nu sunt potrivite 
pentru a studia consensul dintre opini-
ile mai multor oameni

Produc informaţii de ansamblu asu-
pra unei teme, arătînd şi domeniile în 
care există opinii similare şi diferite 
ale participanţilor

Atunci cînd se decide asupra metodelor prin care vor fi adunate opinii şi idei de la 
copii, este important să se ţină cont de mai multe caracteristici ale acestora, printre 
care: vîrstă, nivel de încredere faţă de monitor, capacitatea de a-şi exprima opiniile, 
experienţa de a fi în situaţii de problemă etc. De exemplu, copiii care nu ştiu să 
scrie, nu vor putea completa un chestionar. De regulă, copiii mici nu rezistă unui in-
terviu de o oră. Ceea ce le-ar fi interesant este să se exprime prin desene sau să par-
ticipe la o activitate de grup, în care toţi să aibă posibilitatea de a-şi spune opiniile.

După o informare despre diverse metode şi specificul fiecăreia, avînd o listă de in-
dicatori şi decizia cine va fi sursa de informaţii, trebuie să dezvoltăm instrumentul 
prin care vom colecta datele. Aceasta înseamnă să formulăm întrebarea sau între-
bările de cercetare. 

Iată un exemplu din experienţa grupului de lucru pentru monitoriza-
rea drepturilor copilului. Unul dintre indicatorii stabiliţi de copii pentru 
monitorizarea dreptului la familie, prevăzut în art. 18 al Convenţiei, a 
fost: gradul de implicare a ambilor părinţi în creşterea şi educaţia co-
piilor. Monitorii au decis să desfăşoare interviuri cu copii de diferite vîr-
ste. Printre întrebările pe care le-au inclus ei în ghidul de discuţie au fost 
următoarele:

3. Cît de des obişnuieşti să petreci timpul liber împreună cu părinţii?
4. Care sunt activităţile pe care le faceţi de obicei împreună cu 

părinţii? 
5. Ce ai dori să faci împreună cu părinţii, dar pînă acum nu aţi făcut?

6. Despre ce discutaţi cel mai des în familia ta?
7. Despre ce ai dori să mai discuţi cu părinţii?
8. Cît de des vorbeşti cu părinţii despre dezvoltarea organismului 

tău?
9. Atunci cînd ai ceva pe suflet, te frămîntă ceva sau ai o problemă de 

rezolvat, cu cine din părinţi discuţi?
10. Cît de des părinţii tăi participă la adunările care se organizează la 

şcoală? Cine merge mai des, mama sau tata?
11. Cum te ajută părinţii la pregătirea temelor pentru acasă?
12. În ce măsură părinţii tăi te întreabă, se interesează de ceea ce faci 

tu la şcoală, activităţile de la ore? 
13. Cu cine dintre părinţi vorbiţi mai mult/ mai des despre ceea ce ţi 

se întîmplă zi de zi?
14. În ce mod părinţii încurajează activitatea ta în cerc, hobby-ul tău/ 

dorinţa ta de a te ocupa de.../ a frecventa...? 
Înainte de a face interviuri, copiii au exersat această metodă în cadrul 

grupului, adresînd întrebările planificate unui coleg, după care au analizat 
împreună această experienţă (cum a fost să propună participarea la inter-
viu, care întrebări au stimulat mai mult exprimarea, cum pot fi reformulate 
unele întrebări, ce întrebări ar trebui adăugate în ghid, cum este să discuţi 
atunci cînd se ajunge la anumite dificultăţi pe care le are persoana inter-
vievată etc.).

Culegerea informaţiilor pentru monitorizare se face periodic, de aceea se recoman-
dă ca şi notarea acestora să aibă loc cu regularitate. Înregistrarea datelor ne ajută 
să le păstrăm şi să evităm uitarea sau denaturarea lor. În plus, aceasta permite ac-
cesarea lor de toţi membrii echipei de monitori, dacă se lucrează în grup, precum 
şi de alte persoane interesate. Indiferent de metoda prin care sunt adunate datele, 
monitorii au nevoie de o schemă în care acestea să fie introduse şi păstrate, pentru 
a fi analizate (în capitolul III veţi găsi exemple de formulare pentru stocarea datelor 
monitorizării).

Iată cum a înscris unul dintre membrii grupului de lucru informaţia culeasă în 
cadrul monitorizării dreptului la sănătate.

Situaţia indicatorului 

Informaţiile prezentate pe panourile de informare plasate în şcoală şi 
instituţiile medicale este actualizată şi accesibilă pentru copii de dife-
rite vîrste.

Informaţia prezentată pe postere este de cele mai multe ori actualizată 
şi veridică, însă nu prea accesibilă pentru toate vîrstele. Pentru maturi 
ele prezintă interes, dar pentru copii ele nu sunt viu colorate, nu au 
ilustraţii şi deseori conţin termeni medicinali, sensul cărora copiii nu 
îl cunosc.

Surse şi metode 
de informare

Prin observare 
şi din discuţii cu 
diferiţi copii
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În continuare, sunt prezentate cîteva metode de cercetare, majoritatea dintre care 
au fost aplicate şi de copiii din grupul de lucru. Aplicarea oricărei dintre metodele 
descrise necesită anumite abilităţi, pe care aţi putea să le exersaţi mai întîi între voi, 
în cadrul grupului. Ţineţi minte că nu trebuie să folosiţi toate metodele odată, ci să o 
selectaţi pe cea care o să vă ajute cel mai bine să aflaţi informaţia pe care o căutaţi.

Analiza documentelor

Analiza documentelor constă în cercetarea atentă a conţinutului unor documente, cu 
scopul de a face concluzii despre diferite evenimente sau circumstanţe în care ele 
s-au produs. Ideea acestei metode constă într-o analiză critică a situaţiei reflectate 
în document, nu o simplă descriere a acestuia. 

Această metodă este folosită în studierea fenomenelor şi evenimentelor după ce ele 
au avut loc şi atunci cînd monitorul nu are acces direct la faptele pe care îşi propu-
ne să le studieze. Analiza documentelor poate oferi anumite răspunsuri la întrebări 
privind situaţia drepturilor copilului sau poate constitui un punct de plecare în reali-
zarea unor cercetări, dînd repere pentru analiza şi compararea datelor obţinute prin 
alte metode de cercetare. 

Documentele sunt nişte „produse sociale” care reflectă diverse activităţi ale oame-
nilor. Există o mare varietate de surse documentare care pot fi obiectul analizei – 
statistici, rapoarte oficiale, jurnale personale, istorii de viaţă, registre de evidenţă, 
scrisori oficiale, pagini Web, diverse publicaţii existente etc. 

În funcţie de forma de prezentare (limbaj, conţinut, cui se adresează), documentele 
pot fi expresive şi oficiale. Documentele expresive sunt fie personale – autobiogra-
fiile, biografiile, istoriile orale etc., fie publice – reportajele, articolele din ziare/ re-
viste, filmele documentare şi artistice, conţinutul emisiunilor de radio şi televiziune 
etc. Acest tip de documente utilizează un limbaj diversificat şi flexibil. 

Documentele oficiale reprezintă un domeniu mult mai vast de date şi informaţii. Ele 
au o formă standardizată, formală şi deseori includ coduri, indici, cifre statistice.

Analiza oricărui document, inclusiv profunzimea acesteia, se ghidează de principa-
lele întrebări ale monitorizării. În funcţie de obiectivele şi particularităţile studiului, 
analiza documentară scoate în evidenţă mai multe aspecte: autorul, data de elabora-
re, contextul în care a apărut, scopul pentru care a fost elaborat, mesajul transmis, 
acurateţea cu care a fost completat etc. Rezultatele analizei ar putea folosi scale de 
apreciere pentru anumite constatări (de exemplu: deloc, puţin, frecvent). În aceste 
cazuri, este important categoriile elaborate să fie clar delimitate de la începutul 
procesului de analiză. 

În capitolul III veţi găsi exemple de formulare pentru analiza documentară a unui 
text scris şi a unei imagini, pe care le puteţi adapta pentru obiectivele voastre de 
monitorizare.

Unii membri ai grupului de lucru au aplicat metoda analizei de docu-
mente în procesul monitorizării dreptului la participare. Ei au solicitat de 
la administraţia instituţiei şcolare Regulamentul despre drepturile şi obli-
gaţiile elevilor şi l-au studiat pentru a afla modul în care acest document 
tratează participarea copiilor la viaţa şcolii.

Ancheta pe bază de chestionar

Un chestionar reprezintă o listă structurată de întrebări. Ancheta pe bază de chesti-
onar este o metodă de obţinere a unor răspunsuri scrise la întrebări sau însărcinări 
formulate în corespundere cu tema studiată. Ancheta permite studierea opiniilor 
unui număr mare de persoane într-un timp relativ scurt şi analiza relativ rapidă a 
informaţiilor obţinute. Rezultatele analizei chestionarelor aplicate unui grup de per-
soane oferă o imagine generală referitor la cunoştinţele, opiniile, atitudinile acestor 
persoane. Adulţi sau copii, participanţii la anchetă se numesc respondenţi.

Chestionarul poate fi aplicat:

-	 prin autoadministrare – persoana primeşte chestionarul (îi este înmînat sau îl 
găseşte în cutia poştală, în reviste, pe Internet) şi înscrie singură răspunsurile;

-	 cu ajutorul operatorului de teren – care îi citeşte fiecare întrebare şi notează 
răspunsul, fără a influenţa şi sugera idei. Operatorul de teren poate asista o 
persoană sau un grup de persoane în completarea chestionarului.

Este bine ca mărimea chestionarului să fie potrivită pentru vîrsta, nivelul de educa-
ţie a respondentului şi să nu depăşească 20 de întrebări (maxim 3 pagini). Prea mul-
te întrebări pot produce plictiseală, oboseală, neatenţie, grabă. Ca rezultat, nu veţi 
fi sigur că răspunsurile oferite arată cu adevărat ce cred respondenţii despre tema 
studiată. De obicei, în completarea chestionarelor nu se fixează un timp limită, ci se 
oferă intervalul de timp necesar pentru fiecare respondent. În funcţie de numărul şi 
tipul întrebărilor, aplicarea chestionarului poate dura de la 10 minute pînă la o oră. 

Felul în care arată un chestionar de asemenea influenţează modul în care este com-
pletat. Redactaţi chestionarul cît mai atractiv din punct de vedere vizual: amplasare 
comodă în pagină, întrebări clar delimitate, spaţii suficiente pentru a înscrie răs-
punsurile, caractere suficient de mari, caractere diferite în funcţie de natura textului 
(întrebare, variante de răspuns, notiţe pentru operatorul de teren), variantele de răs-
puns la o întrebare să se conţină pe aceeaşi pagină.

Copiii din grupul de lucru au elaborat un chestionar şi l-au aplicat prin-
tre semenii lor, pentru a studia gradul de cunoaştere de către copii a drep-
turilor lor şi măsura în care aceste drepturi sunt respectate. Puteţi găsi 
raportul de studiu la adresa: 

http://www.childrights.md/ro/publications/Raportul_Copiilor_2009_Ro.pdf 
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Structura chestionarului

Chestionarul conţine o introducere pe care respondenţii sunt rugaţi să o citească 
şi care prezintă cîteva informaţii despre persoana sau organizaţia care face studiul 
(nume, scop), face referire la confidenţialitatea informaţiilor oferite de persoană și 
ideea că participarea sa este voluntară etc. 

Exemple:
Salut! Îţi propunem să completezi acest chestionar deoarece eşti beneficiar 

al Centrului de Resurse din .... . Opinia ta este foarte valoroasă pentru noi şi ne 
va ajuta să îmbunătăţim activităţile şi serviciile Centrului. Fiindcă acest ches-
tionar este anonim, nu trebuie să-l semnezi. Răspunde sincer la toate întrebă-
rile, fii sigur(ă) că nimeni nu va afla ce ai scris. Dacă pe parcurs îţi apar între-
bări, le poţi adresa persoanei care ţi-a propus să completezi acest chestionar.

Sursa: Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri, 
Raport de evaluare a centrelor de resurse pentru tineri

Te rugăm să completezi acest chestionar. Aşa vei ajuta la realizarea unui 
studiu despre copiii din Moldova. Nu este nevoie să-ţi scrii numele pe această 
foaie. Te asigurăm că nimeni nu va afla ce răspunsuri ai dat. Citeşte atent toate 
variantele de răspuns propuse şi încercuieşte varianta care ţi se potriveşte, iar 
acolo unde stă o linie – scrie răspunsul la întrebare. Îţi mulţumim pentru coo-
perare şi timpul acordat!

Sursa: CIDDC, Raport de studiu Situaţia copiilor rămaşi
fără îngrijire părinteacsă în urma migraţiei

Chestionarul trebuie să includă şi o secţiune cu întrebări demografice, care se re-
feră la informaţii generale despre persoanele care completează chestionarul şi sunt 
folosite pentru gruparea respondenţilor. Pot fi cerute diverse date despre respon-
denţi, cum ar fi: vîrsta, sexul, localitatea, instituţia de învăţămînt, studiile, etnia, 
limbile cunoscute, statutul ocupaţional (angajat, neangajat), starea civilă (căsătorit, 
necăsătorit) etc. Însă trebuie adresate doar întrebările, răspunsul la care este absolut 
necesar pentru studiu.

De regulă, întrebările demografice sunt plasate la începutul chestionarului, înainte 
de a trece la întrebările care ţin de tema studiată, dar pot fi plasate şi la sfîrşit. 

Exemple: 
Tu eşti: 1. fată  2. băiat
Cîţi ani ai (împliniţi)?  _____ ani
Îţi faci studiile în:
1. şcoală medie  4. colegiu 
2. gimnaziu  5. gimnaziu internat 
3. liceu  6. şcoală profesional-tehnică

Vîrsta:  q pînă la 11 ani q 12-15 ani q 16-18 ani  
Sexul: q feminin  q masculin
Locul de trai: q sat q oraş

Sursa: Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri

Corpul chestionarului este alcătuit din întrebări la tema studiată. Calitatea informaţiei 
pe care o veţi obţine din chestionare este în funcţie de calitatea formulării întrebărilor. 

Pentru a verifica dacă întrebările din chestionar sunt formulate clar şi aranjate într-o ordine po-
trivită, el trebuie încercat cu cîţiva oameni care au caracteristici asemănătoare cu grupul căruia 
i se adresează – acest exerciţiu se numeşte pilotare. Rugaţi participanţii să spună ce impresii 
au privind durata completării chestionarului şi felul cum sunt formulate întrebările. Dacă este 
nevoie, faceţi modificările care vor îmbunătăţi chestionarul. O bună pilotare a chestionarului 
va creşte calitatea acestuia: limbajul folosit, ordinea întrebărilor, mărimea etc.

Tipuri de întrebări 

După forma pe care o au:
 z Întrebări închise – care cer răspunsul „da”, „nu”, „nu ştiu” sau oferă cîteva 

variante dintre care persoana trebuie să aleagă una singură.

Exemplu 
Din cîte ştii, în şcoala ta profesorii discută cu elevii despre drepturile copilului?

____ Da
____ Nu
____ Nu ştiu

 z Întrebări deschise – care cer un răspuns desfăşurat şi persoana răspunde cu 
propriile cuvinte.

Exemplu 
Ce opinie aveţi despre modul în care sunt respectate drepturile copilului  

în localitatea dvs.?
____________________________________________________________

 z Întrebări mixte (semiînchise sau semideschise) – în afară de alegerea unei 
variante de răspuns, persoanei i se oferă posibilitatea de a scrie varianta 
proprie, care nu se conţine printre variantele propuse.

Exemplu 
Ce activităţi de timp liber practici? 

1. cerc sportiv 4. voluntar în organizaţii 
2. club de dezbateri      neguvernamentale de tineret
3. cerc de dans  5. alte___________________
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 z Întrebări cu scale – respondentul este rugat să aprecieze o afirmaţie 
propusă, exprimîndu-şi opinia prin marcarea unui nivel de pe scală. 
Rezultatele pot fi analizate şi prezentate cantitativ. Este foarte important să 
adăugăm pe scală toate variantele posibile, pentru a nu forţa respondentul 
să aleagă o variantă care nu-i convine.

Scalele pot avea un număr diferit de niveluri:

-	 scala cu patru niveluri: „acord total; acord; dezacord; dezacord total” obligă 
respondentul să aleagă o anumită poziţie faţă de afirmaţie. 

-	 scala cu cinci niveluri are varianta „neutru” sau „nu ştiu” între „acord” şi 
„dezacord”. 

-	 scala cu zece niveluri. 

Exemple 

Cît de des primeşti informaţii despre drepturile copilului de la: 
(0 – niciodată, 1 – rar, 2 – des, 3 – de cele mai multe ori)

Cei de vîrsta ta – prieteni, colegi, vecini   0......1......2......3
Părinţi       0......1......2......3
Fraţi, surori      0......1......2......3
Profesori       0......1......2......3
Televizor       0......1......2......3
Radio       0......1......2......3
Ziare, reviste      0......1......2......3
Alte surse (numeşte) _________________  0......1......2......3

Cum apreciezi starea ta de sănătate? 
____ Excelentă
____ Bună
____ Satisfăcătoare 
____ Rea
____ Foarte rea

Apreciază cu o notă de la 1 la 10, utilitatea cunoştinţelor obţinute în cadrul 
orelor de clasă, unde 10 reprezintă valoarea maximală a utilităţii, iar 1 cea 
minimală. 

Deloc important  Foarte important

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

După informaţia la care se referă:

 z Întrebări de cunoştinţe – măsoară nivelul de cunoştinţe al persoanelor într-
un domeniu sau altul, interesele lor şi, indirect, valori sau comportamente.

Exemple 
Ce tipuri de violenţă cunoaşteţi?
Cînd a avut loc...?
Definiţi termenul....

 z Întrebări de opinie – se referă la părerile, aşteptările, motivaţia persoanelor 
în legătură cu fenomenele din jurul lor. Informaţia conţinută în răspunsuri 
poate fi obţinută doar prin comunicarea directă cu persoana, iar verificarea 
ei este aproape imposibilă.

Exemple 
Ce impresie v-a făcut...?
Ce credeţi despre...?
De ce te pasionează...?

 z Întrebări factuale – culeg date obiective despre persoană şi evenimente 
care s-au produs: cînd s-a născut, ce studii are, ce filme a vizionat etc. 
Veridicitatea răspunsului poate fi verificată prin alte metode, deoarece se 
referă la situaţii obiective.

Reguli de formulare a întrebărilor într-un chestionar
 z Aranjaţi întrebările într-o consecutivitate logică. Conţinutul chestionarului, 

ca al oricărui alt text, trebuie să fie bine închegat, ideile să vină firesc una 
după alta. Întrebările pot fi grupate după teme. 

Exemplu
Într-un studiu realizat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale 

„Viitorul” despre tinerii din Moldova, chestionarul avea cîteva părţi: oportuni-
tăţi educaţionale, oportunităţi de angajare pentru tineri, viziuni de viitor, sănă-
tate, participarea activă a tinerilor, politici de tineret, comportamentul asocial 
şi delicvenţa.

Sursa: UNICEF, Tinerii din Moldova - 2008

 z Fiţi atenţi ca ordinea întrebărilor să nu influenţeze emoţional respondentul. 
La început trebuie plasate întrebări neutre, pentru a stabili o relaţie de 
încredere cu respondentul, şi doar după aceasta – întrebările mai dificile, 
care implică o mai mare deschidere, care ating teme mai personale sau 
delicate.
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 z Întrebările trebuie să abordeze tema de la general la specific. 

Exemplu 

1. Ai auzit vreodată de infecţia HIV sau de boala SIDA?
a) da
b) nu
c) îmi vine greu să răspund

2. Poate o persoană care are un aspect sănătos (arată sănătos) să fie 
HIV-infectată?

a) da
b) nu
c) nu ştiu

3. Poate o persoană să se infecteze cu HIV luînd masa împreună cu o per-
soană HIV-infectată?

a) da
b) nu
c) nu ştiu

 z Fiecare întrebare trebuie să conţină o singură întrebare, adică să nu aibă 
mai mult de un singur sens. Dacă întrebarea este prea mare, separaţi-o în 
două sau chiar mai multe întrebări. 

Exemple 
Cît de mulţumit(ă) eşti de activităţile şcolare şi extraşcolare?
Cum apreciezi accesibilitatea, calitatea serviciilor medicale din localitate?

 z Întrebările trebuie să fie formulate cît mai concis posibil, pentru a evita 
oboseala şi dificultăţile de înţelegere din partea persoanelor chestionate. 

Exemplu 
Eşti de acord cu modificarea codului penal în sensul înăspririi pedepselor 

pentru infracţiunile care, în ultimul timp, s-au înmulţit?

 z Folosiţi un limbaj cît mai simplu, fără cuvinte prea dificile, neologisme, 
jargoane, abrevieri.

Exemple 
Care sunt impedimentele pentru valorificarea potenţialului uman în 

Republica Moldova? 
Ce părere ai despre CDC?

 z Formulaţi clar ideile, evitînd cuvintele şi expresiile vagi, inexacte, care pot 
fi înţelese diferit de diferiţi respondenţi.

Exemplu 
Cît de frecvent citeşti ziare/ reviste?
q Foarte des   	 	 q Zilnic 
q Deseori 	 	 	 q De cîteva ori pe săptămînă
q Uneori		 	 	 	 q O dată pe săptămînă
q Rar	 	 	 	 	 q De cîteva ori pe lună
q Niciodată 	 	 	 q Niciodată

 z Asiguraţi-vă că întrebările închise menţionează toate variantele posibile, 
aşa încît respondentul să o găsească printre ele pe cea care reflectă poziţia 
sau opinia sa.

Exemplu 
Care este starea dvs. civilă?
1. Necăsătorit(ă)
2. Căsătorit(ă)
3. Divorţat(ă) 
4. Văduv(ă) 

 z Fiţi atenţi ca întrebările să nu fie îndrumătoare, adică să nu sugereze 
răspunsul (corect sau dorit de cel care administrează chestionarul).

Exemple 
Consideri că fumatul printre tineri este o problemă în localitatea ta? 
Mulţi oameni consideră că este necesară reforma în domeniul serviciilor 

de asistenţă medicală. Dvs. sunteţi mulţumit de calitatea serviciilor medicale 
actuale?

Crezi că pentru o mai bună aplicare a Convenţiei privind Drepturile Copilului 
este nevoie ca oamenii să fie informaţi despre prevederile acesteia?

 z Evitaţi formulările negative.

Exemple 
De ce nu frecventezi cercul de dans?
Nu consideraţi că elevii nu ar trebui să facă ordine pe terenul din jurul şcolii?

 z Evitaţi sau formulaţi atent întrebările prea personale (legate de evenimente 
de viaţă triste, boli, consum de substanţe, violenţă în familie, venituri, 
achitarea taxelor şi impozitelor etc.). Riscul este ca persoana să se simtă 
jenată, să piardă interesul de a răspunde sau încrederea în cei care fac 
studiul. Dacă decideţi să includeţi astfel de întrebări, pentru ca persoana să 
dea răspunsuri sincere, nu cereţi prea multe date de identificare a persoanei 
şi plasaţi întrebările pe la mijlocul chestionarului, pentru a fi adresate cînd 
deschiderea de a comunica despre sine va fi mai mare. 
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 z Evitaţi întrebările care vor atrage inevitabil răspunsuri „favorabile” pentru 
respondent. Toţi oamenii vor să apară într-o lumină bună, de aceea au 
tendinţa să dea răspunsul care este în conformitate cu ceea ce se doreşte.

Exemple: 
Te-ai sacrifica pentru Patrie?
Ai minţit vreodată?
Aveţi prejudecăţi rasiale?

 z Evitaţi invocarea unei autorităţi, organizaţii de prestigiu în favoarea a 
ceva. Respondenţii vor vrea să răspundă asemănător cu acea persoană sau 
instituţie. 

Exemplu: 
Sunteţi de acord cu decizia Curţii Supreme de Justiţie de a...?

 z Evitaţi întrebările care se bazează prea mult pe memoria respondentului. 
Cu cît mai mult timp trece de la producerea evenimentului pînă la 
chestionarea despre el – cu atît este mai mare probabilitatea să apară 
răspunsuri greşite sau chiar persoanele să nu dea deloc răspunsuri.

Exemplu: 
Ce aţi mîncat săptămîna trecută la mesele de prînz?

 z Evitaţi întrebările la care respondentul nu cunoaşte răspunsul. Ştiind 
cine este sursa, include doar întrebări factuale la care persoanele sunt 
competente să dea un răspuns.

Exemplu: 
Este probabil ca un copil să nu cunoască Ce procent din venitul familiei 

este cheltuit lunar pentru alimentaţia membrilor ei?

Pagina Web: 
http://www.savethechildren.net/romania/resurse/Opinii_ale_elevilor.PDF 
prezintă o cercetare realizată de organizaţia „Salvaţi Copiii” din România 
în baza unui chestionar completat de copii. 

Interviul

Interviul este o metodă de cercetare care constă într-o discuţie dintre două persoa-
ne, un intervievator şi un intervievat, condusă şi înregistrată de intervievator, şi 
se realizează cu scopul de a obţine, prin întrebări şi răspunsuri, informaţii verbale 
referitoare la o temă. 

Interviul este un mod eficient de a studia şi a înţelege lucruri care ţin de interiorul 
persoanei – sentimente, motive, opinii, atitudini, convingeri, interese, intenţii, as-
piraţii, valori etc. Această metodă permite obţinerea unor informaţii numeroase şi 
variate într-un timp relativ scurt.

Desfăşurarea unui interviu presupune o relaţie directă şi bazată pe încredere. De 
aceea este nevoie ca între intervievator şi intervievat să se stabilească un raport 
de egalitate. O importanţă mare o au abilităţile intervievatorului de a relaţiona cu 
persoana pe care o intervievează. Este necesar ca această persoană să fie motiva-
tă pentru o convorbire cît mai deschisă şi sinceră. Pentru aceasta, intervievatorul 
trebuie să aibă o atitudine pozitivă, să se implice emoţional, dar fără a exagera, în 
relatările persoanei, să arate căldură. Aceste comportamente sunt necesare chiar 
dacă manifestările sau opiniile persoanei intervievate sunt foarte diferite de modul 
de a fi al intervievatorului. 

Interviul oferă o imagine mai profundă şi informaţii care explică unele aspecte con-
statate prin intermediul altor metode, îndeosebi cele cantitative. De exemplu, după 
ce am constatat prin analiză documentară (consultarea registrului clasei) un număr 
mare de absenţe într-o anumită clasă, prin interviuri cu copiii putem afla ce îi de-
termină să lipsească şi ce poate fi întreprins pentru a îmbunătăţi frecvenţa elevilor. 

De asemenea, prin interviu pot fi scoase la iveală momente foarte personale sau 
delicate, pe care oamenii nu sunt dispuşi să le împărtăşească în cadrul altor metode 
(anchetă, discuţie de grup).

Un bun intervievator:
- are în minte obiectivele interviului 
- cunoaşte întrebările pe care trebuie să le adreseze
- este un ascultător activ
- este respectuos faţă de ideile şi valorile intervievatului
- este interesat să afle ceea ce relatează omul intervievat
- poate încuraja oamenii să vorbească 
- poate lua notiţe fără a deranja intervievatul sau reţine principalele idei 

discutate pentru a le înscrie după interviu 
- este conştient de importanţa comunicării nonverbale şi atent la limba-

jul corpului şi la tonul vocii (limbajul corpului este important şi la telefon: 
oamenii aud cînd zîmbiţi!)
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Ghidul de interviu

Interviul se realizează conform unui ghid de interviu – o listă de teme şi întrebări 
care organizează discuţia – elaborat în prealabil de intervievator, în corespundere cu 
subiectul care urmează să fie discutat cu o persoană concretă. 

Întrebările cuprinse în interviu trebuie:

-	 să acopere pe cît posibil domeniul cercetat; 

-	 să fie ordonate logic, pe teme, pentru o bună desfăşurare a discuţiei şi o me-
morare mai uşoară a ideilor expuse; 

-	 să meargă de la simplu la complex, asigurînd astfel colaborarea persoanei 
intervievate şi evitînd oboseala sau inhibarea acesteia. 

Ghidul de interviu vă ajută să abordaţi toate punctele-cheie ale studiului, fără a 
omite vreun aspect sau a devia prea mult de la subiectul principal. Totodată, intervi-
evatorul trebuie să rămînă flexibil şi să se adapteze stilului de comunicare al persoa-
nei pe care o intervievează. De exemplu, unii oamenii răspund strict la întrebarea 
care le este adresată, iar alţii oferă multe detalii şi informaţii suplimentare fără a fi 
întrebaţi despre ele. În primul caz, intervievatorul are sarcina să ajute persoana să 
se exprime, dîndu-i întrebări de clarificare, iar în al doilea – să lase persoana să vor-
bească, fiind atent la părţile de informaţie de care este interesat şi, dacă este nevoie, 
să adreseze întrebări care readuc discuţia la tema de bază.

De felul cum este alcătuit ghidul de interviu depinde în mare parte succesul intervi-
ului. De aceea pentru elaborarea ghidului trebuie de rezervat suficient timp.

Ghidurile de interviu pot avea diverse forme. Cele mai simple conţin numai cîteva 
teme, în timp ce ghidurile mai complexe conţin liste lungi de teme şi întrebări speci-
fice. Mărimea şi forma ghidului sunt determinate de tipul cercetării. Se recomandă 
ca ghidul să nu depăşească zece întrebări. 

Ghidul poate fi prezentat intervievatului cu puţin timp înainte, pentru a-i oferi po-
sibilitatea să-şi organizeze gîndurile. Intervievatorul poate avea în faţă ghidul cu 
întrebări ca să se asigure că nu i-a scăpat nimic. Indiferent dacă intervievatorul con-
sultă sau nu în timpul discuţiei ghidul, este important ca el să cunoască foarte bine 
scopul pe care îl urmăreşte şi întrebările pe care trebuie să le adreseze.

Pe ghidul de interviu nu se fac notiţe, pentru că lungimea răspunsurilor nu poate fi 
anticipată şi nici nu trebuie limitată. 

Întrebările din ghidul de interviu 

Deoarece instrumentul de bază al intervievatorului este întrebarea, este bine ca 
acesta să cunoască tipurile de întrebări şi să le poată adresa în momente potrivite. 

Începeţi cu întrebări deschise uşoare, mai generale şi continuaţi cu întrebările mai 
specifice, conform ghidului. Orice întrebare dificilă sau delicată trebuie lăsată pen-
tru a doua parte a interviului, cînd între cei doi s-a închegat o relaţie de încredere. 

Interviul presupune libertatea intervievatorului de a dirija convorbirea. Deşi sunt 
aşezate într-o ordine prestabilită, succesiunea în care sunt adresate întrebările poate 
fi schimbată pe parcursul discuţiei. Intervievatorul poate să folosească întrebări 
suplimentare, dacă acestea sunt necesare, iar atunci cînd obţine o informaţie impor-
tantă fără să adreseze întrebarea specifică, nu este nevoie să o repete.

Întrebările de deschidere au rolul să „spargă gheaţa”, produc un efect relaxant şi o 
atmosferă liberă. Ele se prezintă sub forma unor întrebări generale şi uzuale, care 
nu stînjenesc oamenii şi se referă la lucruri despre care, în general, ei vorbesc cu 
plăcere. 

Exemple: 
Ce emisiuni TV îţi plac cel mai mult? 
Cum aţi petrecut sărbătoarea.../ vacanţa? 
Cîţi copii aveţi?

Întrebările introductive ajută intervievatorul şi intervievatul să intre în temă și să 
dea un ritm discuţiei. 

Exemple: 
Ce activitate pe care o desfăşuraţi în Centrul pentru copii vă place cel mai 

mult? 
Cît de des faci sport? 
Ce înseamnă pentru tine participarea?

Folosiţi cît de des puteţi întrebările deschise, care pun oamenii în situaţia de a-şi 
exprima liber ideile, opiniile, sentimentele, motivaţiile etc., fără a le propune nişte 
răspunsuri pregătite. 

Exemple: 
Povesteşte-mi despre colaborarea grupului de educatori de la egal la egal 

cu administraţia şcolii.
Ce crezi despre...?
Cum te-a ajutat să...?
Cum crezi, care este rolul...?
Cum ai caracteriza...?
Ce ţi-a plăcut cel mai mult la...?

Adresaţi cînd este nevoie întrebări de clarificare.

Exemple: 
Ce te face să zici că a fost o colaborare eficientă?
Spune-mi mai multe despre această şedinţă/ experienţă...?
Ce ai în vedere cînd spui că aţi stabilit o relaţie bună/ de parteneriat...?
Cum se manifestă acest obstacol?
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Evitaţi:

-	 cuvintele complicate, termenii profesionali;

-	 întrebările închise, care limitează discuţia; 

-	 întrebările multiple, care sunt neclare şi produc confuzie; 

-	 întrebările care sugerează răspunsul; 

-	 întrebările „De ce?”, care reduc spontaneitatea, produc răspunsuri de apă-
rare sau de acuzare a celorlalţi, de aceea trebuie înlocuite cu cele de tipul: 
„Cum?”, „Care?”, „Ce?”.

Exemplu:
în loc de: De ce nu vă implicaţi în organizarea seratei? – Cum am putea 

încuraja copiii să participe la organizarea seratelor? 

Reguli pentru desfăşurarea interviului 

-	 Se recomandă să conveniţi împreună cu persoana asupra locului şi perioadei 
de timp în care urmează să se desfăşoare interviul, astfel încît ambii să vă 
simţiţi confortabil pe parcursul discuţiei.

-	 Începeţi prin a vă prezenta şi a spune cîteva cuvinte despre contextul în care 
are loc convorbirea voastră: numele organizaţiei cu care colaboraţi (dacă 
este cazul), o scurtă prezentare a scopului monitorizării pe care o desfăşu-
raţi, cît va dura aproximativ discuţia ş.a. 

-	 Încă de la început, este necesar să-i spuneţi persoanei foarte clar, simplu şi 
pe înţelesul ei care este scopul interviului şi cum vor fi utilizate informaţiile 
pe care le va oferi. 

-	 Asiguraţi persoana de respectarea confidenţialităţii informaţiilor pe care le 
va expune, subliniaţi faptul că participarea sa la interviu este voluntară. În 
cazul cînd la interviu participă adulţi în calitate de reprezentanţi ai unor 
instituţii publice, numele acestora poate fi menționat, deoarece ei exprimă 
opiniile oficiale ale instituţiilor respective. Nu este permisă prezenţa la in-
terviu a altor persoane, fără acordul prealabil al intervievatului.

-	 Pentru ca respondentul să vă împărtăşească experienţa şi opiniile, este nevo-
ie să stabiliţi o relaţie de încredere cu el. Cel mai important lucru pe care îl 
puteţi face este să-i arătaţi persoanei că o ascultaţi şi că sunteţi interesat de 
ceea ce spune. Ţineţi minte despre rolul comunicării nonverbale – menţineţi 
un contact vizual potrivit, iar mîinile – relaxate.

-	 În calitate de intervievator, arătaţi respect pentru opiniile persoanei inter-
vievate, excludeţi prejudecăţile şi ironia legate de: vîrsta, sexul, etnia, ex-
perienţele din familie sau de la şcoală, grupul de apartenenţă sau valorile 
acesteia.

-	 Adaptaţi-vă limbajul astfel ca intervievatul să înţeleagă întrebările şi ter-
menii pe care îi folosiţi. Anumite cuvinte dificile care nu pot fi evitate, tre-
buie explicate pe parcursul discuţiei. De asemenea, puteţi utiliza întrebări 
ajutătoare sau exemple ipotetice, care nu influenţează răspunsurile date de 
persoană.

- Dacă persoana intervievată simte un disconfort în legătură cu anumite între-
bări, încercaţi să le adresaţi mai tîrziu, cînd ea manifestă mai multă deschi-
dere. Dacă însă intervievatul nu doreşte să răspundă, nu insistaţi. În schimb, 
aţi putea formula întrebări care să explice rezerva, reţinerea persoanei de a 
răspunde.

- Este important să ţineţi minte că intervievatorul nu dă sfaturi, nu recomandă, 
nu face aprecieri privind opiniile exprimate şi nu-şi exprimă propriile opinii 
în legătură cu tema în discuţie. Pentru a respecta aceste reguli, evitaţi să fa-
ceţi afirmaţii evaluative, să vă exprimaţi, verbal sau prin gesturi, acordul sau 
dezacordul cu opiniile expuse de intervievat. 

- Mulţumiţi-i persoanei pentru timpul acordat şi opiniile exprimate.

Analiza relatărilor persoanei participante la interviu necesită:

 z notarea ideilor din discuţie, care trebuie realizată imediat după încheierea 
acesteia. Pentru a lua notiţe mai rapid, utilizaţi abrevieri, înscrieţi doar 
răspunsurile, notaţi ideea principală, fără cuvintele de legătură etc.

 z înregistrarea discuţiei cu un dictafon/ reportofon, care se face doar cu 
acordul intervievatului, şi apoi transcrierea ideilor pe hîrtie. Dacă aveţi 
impresia că reportofonul va inhiba discuţia, amintiţi-i persoanei despre 
faptul că veţi respecta confidenţialitatea celor expuse în cadrul interviului 
şi explicaţi-i că aveţi nevoie să înregistraţi discuţia pentru a nu „pierde” 
nici o idee din cele care vor răsuna. 

Membrii grupului de lucru au realizat interviuri cu copii şi cu părinţi 
din comunităţile lor pentru a monitoriza respectarea dreptului la familie.

Discuţia focus-grup (sau interviul de grup)

Numită şi interviu de grup, discuţia focus-grup este o metodă de cercetare calitati-
vă, care constă într-o discuţie liberă şi informală dintre membrii unui grup, care este 
moderată de o persoană pregătită în acest sens. 

Discuţia focus-grup reprezintă metoda cel mai des utilizată în cercetarea calitativă, 
deoarece într-un interval de timp relativ scurt (1-2 ore) poate oferi informaţii multe 
şi detaliate la tema abordată. Interviul de grup dă participanţilor oportunitatea de a 
exprima sentimente, opinii şi atitudini referitor la anumite subiecte, de a prezenta 
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modul în care gîndesc, simt şi reacţionează faţă de o anumită situaţie, de a se plasa 
în situaţii imaginare pentru a spune ce reacţii ar putea avea într-un caz sau altul (în-
trebări de tipul „Ce-ar fi dacă...?”). Uneori, pe parcursul discuţiei, apar şi idei sau 
teme de interes, discutarea căror nu a fost luată în considerare iniţial.

Discuţia focus-grup contribuie la studierea preferinţelor şi motivaţiilor persoanelor, 
la formularea unor explicaţii ale comportamentelor acestora, la înţelegerea facto-
rilor care le influenţează deciziile. Această metodă ajută la identificarea punctelor 
comune, dar şi a diferenţelor de opinie pe care le au diferite persoane sau categorii 
de persoane într-un anumit domeniu. 

Spre deosebire de interviu, discuţia focus-grup are o dinamică deosebită, de care 
trebuie să se ţină cont, astfel încît fiecare participant să se simtă liber să-şi exprime 
opiniile, indiferent dacă acestea sunt sau nu în acord cu cele „dorite” sau cu cele 
expuse de ceilalţi participanţi. Termenul „dinamică de grup” se referă la toate pro-
cesele care au loc în interiorul unui grup şi care influenţează structura lui, regulile 
conform căror funcţionează, modul în care comunică membrii lui, legătura emoţi-
onală dintre aceştia etc.

Faptul că la discuţia de grup participă mai multe persoane poate conduce la momen-
te tensionate, datorate diferenţelor de opinii şi stiluri de comunicare. În grup pot 
exista persoane care să le domine pe celelalte, afectînd astfel echilibrul discuţiilor. 
Aceste situaţii trebuie depăşite cu tact de către moderator, astfel încît nici unul din-
tre participanţi să nu se simtă ofensat sau incomod.

Organizarea unui focus grup înseamnă mai mult decît adunarea mai multor oameni 
care să discute la o temă. Acesta este un tip aparte de grup, alcătuit în funcţie de 
scopul urmărit, avînd o anumită mărime şi în care se discută conform unor reguli. 
Reuşita focus-grupului ţine în special de libertatea de exprimare a persoanelor care 
participă. 

Orice activitate de grup trebuie să se conducă de anumite reguli. 
Regulile discuţiei focus grup pot fi anunţate participanţilor sau elaborate 
împreună cu ei:

- Vorbiţi clar şi concis, aşa încît fiecare să-şi poată exprima opinia
- Valorează sinceritatea şi părerea fiecăruia 
- Vorbiţi pe rînd şi respectaţi-vă reciproc ş.a.

O discuţie focus-grup eficientă depinde şi de componenţa grupului. Mărimea unui 
grup trebuie să fie între 6 şi 12 participanţi: suficient pentru a avea o bună dinamică 
a grupului şi pentru ca fiecare să-şi exprime părerea. Participanţii trebuie să aibă cel 
puţin o caracteristică în comun, care să unească grupul (vîrsta, zona de reşedinţă, 
faptul că frecventează aceeaşi școală sau cerc etc.) şi o legătură cu tema discutată 
– o oarecare experienţă în domeniu sau cel puţin să fie interesaţi de ea. De obicei, 
sunt invitate să participe la un focus-grup persoane despre care monitorii ştiu că pot 
să le ofere informaţiile care îi interesează. 

În determinarea componenţei grupului, va trebui să decideţi dacă participanţii să 
aibă cam aceeaşi vîrstă sau nu, să fie separaţi după sex sau nu, să fie din aceeaşi lo-
calitate sau nu. Toate acestea depind de scopul urmărit şi modul în care aţi planificat 
cercetarea.

Persoanele trebuie invitate din timp la discuţia focus-grup, ceea ce poate fi făcut 
personal, prin telefon sau printr-o scrisoare. Este important invitaţia să conţină in-
formaţii generale despre contextul în care se desfăşoară discuţia, scopul ei şi durata 
aproximativă, locul, data şi ora cînd va avea loc, cum vor fi utilizate informaţiile 
oferite de respondenţi.

Informaţiile obţinute în cadrul unei discuţii focus-grup, ca şi a unui interviu, nu sunt 
reprezentative pentru toţi oamenii, adică părerile şi comentariile exprimate nu pot 
fi extrapolate majorităţii, ci arată nişte tendinţe proprii doar unei anumite categorii 
de persoane, care au caracteristici similare cu participanţii la focus-grup. Focus-
grupurile şi interviurile cuprind un număr redus de subiecţi – de la cîteva pînă la 
cîteva zeci de persoane, în timp ce pentru asigurarea reprezentativităţii anchetei, la 
realizarea ei trebuie să participe sute sau chiar mii de persoane.

Ghidul de discuţie focus-grup

Moderatorul trebuie să pregătească din timp şi să urmărească pe parcursul discuţiei 
o listă de întrebări. Setul de întrebări reiese din scopul studiului şi trebuie să fie for-
mulate astfel încît să stimuleze o discuţie productivă. De multe ori sunt suficiente 
cinci – opt întrebări bine formulate la o temă (revedeţi sugestiile de formulare a 
întrebărilor pentru interviu).

În ghid, întrebările trebuie bine structurate şi ordonate logic. Aceasta nu înseamnă 
însă că discuţia va urma strict ordinea acestora. În cadrul discuţiei, întrebările tre-
buie să vină în mod firesc una după alta. De exemplu, dacă o temă sau un aspect 
de care sunteţi interesaţi apare în discuţie mai devreme decît în ghidul de care vă 
conduceţi, profitaţi de disponibilitatea persoanelor şi adresaţi întrebările cu referire 
la subiectul respectiv. 

Pentru a fi eficient ca moderator, este important să fiţi flexibili şi în acelaşi timp, să 
repartizaţi timpul aşa încît să adresaţi toate întrebările planificate.

Utilizaţi cît mai multe întrebări deschise, acestea încurajează participanţii să dezba-
tă subiectele propuse, să exprime păreri şi să audă diferite puncte de vedere.

Exemple: 
Ce credeţi despre...?
Ce v-a plăcut cel mai mult la...?
Cum v-a ajutat...?
Cum credeţi, care este impactul...?
Cum aţi caracteriza...?
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Evitaţi:

-	 propoziţiile care încep cu „Cît de mult...?”, pentru că acestea tind să limiteze 
răspunsurile;

-	 întrebările închise, la care se poate răspunde doar prin „da” sau „nu”;

-	 să folosiţi prea des întrebarea „De ce?”, pentru că este prea directă şi deseori 
trezeşte dorinţa participanţilor de a se justifica. 

Reguli pentru desfăşurarea unei discuţii focus-grup

-	 Asiguraţi amplasarea spaţială confortabilă şi „egală” a participanţilor, pre-
ferabil în cerc. Aveţi grijă ca oamenii să se poată vedea şi auzi reciproc.

-	 Salutaţi participanţii, prezintaţi-le tema discuţiei şi scopul pentru care v-aţi 
reunit în grup. Menţionaţi că scopul vostru nu este atingerea unui consens 
asupra subiectului pe care îl veţi aborda, ci explorarea diferitor puncte de 
vedere asupra acestuia.

-	 Discuţia va începe cu prezentarea moderatorului şi apoi a fiecărui partici-
pant. Moderatorul ar putea menţiona un element sau o experienţă prin care 
să dea discuţiei o notă informală (de exemplu: vîrstă, hobby, ocupaţie etc.) 
şi să încurajeze participanţii să spună despre sine un lucru asemănător. Chiar 
dacă persoanele se cunosc, numele lor pot fi scrise pe fişe sau ecusoane, 
pentru a facilita comunicarea în grup. Asiguraţi participanţii că nu veţi folo-
si numele lor reale atunci cînd veţi prezenta raportul discuţiei. 

-	 Din start, trebuie să anunţaţi clar rolul pe care îl veţi avea ca moderator. Vă 
aflaţi acolo pentru a dirija discuţia în scopul constatării opiniilor persoane-
lor care fac parte din grup. 

-	 Propuneţi grupului, pe rînd, întrebările din ghid şi moderaţi discuţia astfel 
încît toţi participanţii, inclusiv cei mai tăcuţi şi rezervaţi, să-şi poată ex-
prima opiniile. Nu are importanţă ordinea în care participanţii intervin în 
discuţie, ceea ce contează este să se implice toţi. Participanţii mai retraşi pot 
fi stimulaţi să se exprime prin adresarea de întrebări directe. 

Tehnici de sondare, utile moderatorului pentru stimularea respondenţilor
- Repetarea întrebării
- Repetarea ultimei replici exprimate sau a răspunsului care a răsunat
- Sugerarea faptului că moderatorul cunoaşte puţin despre subiectul dis-

cutat şi este interesat să afle mai multe lucruri
- Precizarea anumitor detalii
- Privirea în aşteptare sau un semn de invitaţie cu capul, pentru a obţine 

un răspuns de la persoana care nu şi-a expus opinia
- Adresarea cît mai multor întrebări de tipul „Cînd?”, „Ce?”, „Unde?”, 

„Care?” şi „Cum?”

- Comentarii neutre: „Altceva?”, „Încă?” 
- Menţionarea faptului că discuţia are scopul să exploreze toată gama de 

idei la temă, de aceea exprimarea diferitor opinii şi experienţe este binevenită 

-	 Priviţi în ochi persoana care vorbeşte pentru a o încuraja, astfel încît ea să 
simtă că ceea ce spune este important. 

-	 Ţineţi minte că rolul de moderator exclude oferirea de sfaturi şi aprecierea 
ideilor exprimate de respondenţi. 

-	 Moderatorul trebuie să aplaneze eventualele stări tensionate din grup. Există 
situaţii cînd, printre participanţi sunt lideri de grup, care au tendinţa de a-şi 
impune poziţia. Se întîmplă şi ca discuţia să devieze de la tema pentru care 
s-a reunit grupul. Dacă discuţiile ar putea conduce la conflicte între parti-
cipanţi, interveniţi calm şi respectuos, dar ferm. Amintiţi scopul pe care îl 
aveţi – să aflaţi diferite opinii la temă, şi nu să vă convingeţi unii pe alţii. 
Este important să nu utilizaţi şi nici să nu toleraţi utilizarea de către ceilalţi 
a unor expresii jignitoare sau agresive. 

-	 La final, oferiţi fiecărui participant ocazia să facă anumite comentarii de 
încheiere asupra temei.

-	 La începutul sau la încheierea discuţiei, rugaţi participanţii să completeze 
cu date personale un formular pe care l-aţi pregătit în prealabil, în care să 
indice vîrsta, sexul, ocupaţia, zona de reşedinţă şi alte informaţii care pot fi 
utile în studiu. Spuneţi-le respondenţilor că aceste informaţii nu vor fi făcute 
publice şi că aveţi nevoie de ele pentru a dispune de o caraterizare generală 
a grupului.

De obicei, focus-grupurile sunt înregistrate pe bandă audio pentru analize ulterioa-
re. Explicaţi necesitatea acestei proceduri şi cereţi consimţămîntul participanţilor 
pentru aceasta. Asiguraţi persoanele că veţi păstra confidenţialitatea celor discutate. 

Studiul de caz

Studiul de caz este metoda care permite prezentarea pe scurt, uneori în detaliu, a 
unei situaţii concrete în care se află o persoană, un grup, fenomen sau instituţie. De 
regulă, sunt identificate problemele specifice situaţiei studiate şi posibilele căi de 
soluţionare a acestora. Studiul de caz se concentrează pe examinarea unui fenomen 
în contextul de viaţă real în care el se produce.

Această metodă de cercetare este complexă, deoarece necesită utilizarea mai multor 
metode, cantitative şi calitative, de culegere şi analiză a informaţiilor. Datele pot fi 
adunate prin interviu cu persoana care este obiectul studiului de caz, interviuri cu 
persoane care o cunosc, observarea comportamentului acestei persoane, consulta-
rea documentelor care o privesc etc. Din acest motiv, deseori studiul de caz este 
numit strategie de cercetare.
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Obiect al studiului de caz poate fi aproape orice – o situaţie concretă, un fenomen, 
un proces, o activitate, o persoană, un grup de persoane, o organizaţie, o decizie, o 
inovaţie, un produs, un serviciu sau orice altceva ne poate interesa la un moment dat 
în domeniul de care ne ocupăm.

Studiile de caz sunt de cîteva tipuri:

-	 studiul de caz individual pune accent pe o persoană şi se concentrează pe 
„istoria” ei, adică faptele care au avut loc anterior în viaţa acesteia, eveni-
mentele care au influenţat-o, percepţiile, atitudinile şi acţiunile sale. Toate 
acestea se folosesc pentru a identifica factori determinanţi, procese, experi-
enţe şi alte informaţii care ajută cercetătorul să atingă scopul urmărit. Mai 
multe studii de caz individuale, care analizează situaţia mai multor persoa-
ne, formează un set de studii de caz, cu ajutorul căruia pot fi descoperite 
anumite trăsături comune.

-	 studiul de caz despre comunităţi analizează una sau mai multe comunităţi 
locale. El studiază relaţiile dintre membrii acesteia şi descrie aspectele prin-
cipale ale vieţii în comunitate. De obicei, acest tip de studiu de caz are un 
caracter descriptiv.

-	 studiul de caz axat pe un grup (familie, grup profesional etc.) are ca scop 
descrierea şi analizarea relaţiilor şi activităţilor din cadrul acestuia. 

-	 studiul de caz al unei organizaţii, instituţii poate aborda diverse teme: pune-
rea în practică a unor strategii sau politici, elemente de management, cultura 
organizaţiei, procese de schimbare etc.

-	 studiul de caz axat pe evenimente, roluri, relaţii analizează interacţiuni 
umane, conflicte de rol, stiluri de management, tipuri de manageri ş.a.

Calităţile studiului de caz

Un studiu de caz trebuie să întrunească următoarele caracteristici:

-	 să fie real, adică să reflecte o situaţie, un proces, un fenomen, un eveniment 
petrecut în activitatea unei persoane sau într-o organizaţie;

-	 să abordeze o situaţie cu adevărat importantă, un proces relevant, un feno-
men complex, un eveniment semnificativ;

-	 să fie informativ, să includă informaţii care să facă utilă folosirea sa în di-
verse activităţi pentru potenţialii utilizatori – reprezentanţi media, factori de 
decizie, manageri de servicii etc.;

-	 să stimuleze interesul celor implicaţi pentru situaţia prezentată, analiza şi 
interpretarea acesteia.

Aplicarea studiului de caz

Studiul de caz poate fi realizat de către o singură persoană sau în echipă. Persoanele 
implicate trebuie să aibă o înţelegere comună despre scopul cercetării şi ceea ce au 
de făcut. Pentru aceasta, se recomandă ca întreaga echipă să fie implicată în stabili-
rea obiectivelor urmărite şi a planului studiului de caz, adică a felului în care se va 
desfăşura cercetarea. 

Planul studiului de caz conţine detalii despre modalităţile care trebuie utilizate pen-
tru a culege informaţiile precum şi reguli generale care trebuie urmate de către 
monitori. În cazul realizării studiului în echipă, planul contribuie şi la creşterea 
încrederii reciproce a persoanelor implicate.

Prezentarea rezultatelor unui studiu de caz urmează o anumită structură:

1. Introducerea este partea care conţine informaţii de bază despre planul stu-
diului, etapele parcurse de cercetător, motivele pentru care se realizează 
cercetarea.

2. Metodologia include întrebările-cheie ale cercetării, o scurtă descriere a me-
todelor prin care au fost culese informaţiile, cum s-a făcut analiza şi inter-
pretarea informaţiilor, perioada de timp în care s-a realizat studiul, dificultă-
ţile întîlnite în acest proces.

3. Concluzionarea reprezintă principalele constatări şi concluzii ale studiului. 

Copiii din grupul de lucru au realizat studii de caz în procesul de mo-
nitorizare a muncii copilului. Pentru alcătuirea studiilor de caz, ei au ob-
servat copiii care muncesc, mai exact, ce munci îndeplinesc, cît timp lu-
crează, cum arată aceşti copii. În discuţiile cu copiii, monitorii au aflat ce 
vîrstă au aceştia, ce îi face să muncească, care sunt consecinţele faptului 
că lucrează, ce program de lucru au, dacă sunt remuneraţi, dacă au con-
tract de muncă etc. 

Observaţia

Observaţia este metoda de cercetare prin care sunt studiate evenimente în desfă-
şurarea lor reală sau manifestări comportamentale fireşti ale persoanei în condiţii 
obişnuite de viaţă. A observa înseamnă a cunoaşte, a examina un obiect sau proces, 
a face constatări legate de ceea ce privim. Observatorul este doar un „fotograf“ al 
faptului. 

Nu orice tip de informaţie poate fi obţinută cu ajutorul observaţiei. Această metodă 
permite culegerea de date despre diferite comportamente verbale şi nonverbale, 
relaţii interpersonale, activităţi, obiecte etc. şi nu oferă informaţii privind aspecte 
interioare ale persoanei, cum sunt: motivaţia, intenţiile, aşteptările.
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În observaţie monitorul nu comunică direct cu persoanele sau situaţiile care alcă-
tuiesc obiectul studiului său. Informaţiile pe care le adună pe această cale pot fi 
folosite separat sau împreună cu cele obţinute prin alte metode.

Un avantaj al observaţiei este că se înregistrează comportamentele chiar în momen-
tul desfăşurării lor, ceea ce înlătură posibilele greşeli de memorie sau cele datorate 
dorinţei respondentului de a se prezenta într-o lumină favorabilă, care sunt posibile 
în cazul interviului şi anchetei.

Metoda observaţiei poate avea ca obiect: 

-	 Comportamentul verbal al persoanelor – modul în care se desfăşoară o con-
versaţie între doi interlocutori, cuvinte şi expresii utilizate, grad de partici-
pare şi durata de implicare în discuţie etc.; 

-	 Comportamentul nonverbal al persoanelor – expresia facială, privirea, reac-
ţiile, acţiunile întreprinse de oameni;

-	 Situaţii concrete obişnuite sau mai puţin obişnuite, noi – flux de copii care 
vizitează un centru din comunitate, atmosfera din sălile de clasă pe durata 
pauzelor, felul cum comunică profesorul cu elevii la lecţie, certuri între co-
pii, mediul/ condiţiile în care copiii muncesc etc.

-	 Obiecte – disponibilitatea cărţilor în bibliotecă, modul de utilizare a echipa-
mentului în clubul de sport din comunitate etc.

-	 Conţinutul unor mesaje – analiza unor comunicate de presă, a mesajelor 
transmise în emisuni sau în campanii de informare din mass-media etc.

În funcţie de tipul cercetării şi obiectivele pe care le urmăreşte, observaţia are dife-
rite caracteristici:

-	 Precizia – se poate situa de la forme foarte riguroase, structurate pînă la 
forme difuze, nestructurate;

-	 Concentrarea – de la observarea unei manifestări foarte înguste a compor-
tamentului pînă la manifestări globale;

-	 Durata – poate varia de la o observaţie spontană pînă la una pe durate mari 
de timp;

-	 Nivel de conştientizare a prezenţei observatorului de către subiectul ob-
servat – poate avea următoarele variante: observator prezent şi neimplicat, 
observator prezent şi implicat, observator ascuns neimplicat, observator as-
cuns şi implicat;

-	 Volumul de informaţii oferit subiectului – poate varia de la dezvăluirea 
completă a scopului observaţiei, pînă la absenţa informaţiei.

Reguli pentru o bună observaţie

-	 Stabilirea precisă, clară a scopului urmărit – observaţia se realizează pe baza 
unui plan dinainte stabilit, în care este menţionat aspectul sau comporta-
mentul ţintit de monitor. 

-	 Caracterul observabil al lucrului studiat – informaţia căutată trebuie să poa-
tă fi obţinută prin observare. Aspecte ale vieţii private ale oamenilor nu pot 
fi obiectul acestei metode, pentru că nu sunt accesibile. De exemplu, comu-
nicarea dintre părinţi şi copii în familie este inaccesibilă pentru observare şi 
poate fi studiată în cadrul interviurilor cu ambele părţi. 

-	 Caracterul planificat – urmărirea obiectivului propus în planul iniţial, chiar 
dacă poate apărea dorinţa de a îndrepta atenţia asupra unor aspecte mai 
spectaculoase. 

-	 Durată relativ scurtă – comportamentul sau fenomenul studiat poate fi ob-
servat dacă se desfăşoară într-un interval de timp relativ scurt. Observaţia pe 
o perioadă de ani, de exemplu, devine prea costisitoare. Atunci alte metode 
sunt mai potrivite pentru a obţine datele necesare.

-	 Notarea imediată a observaţiilor – pentru a evita omiterea sau denaturarea 
informaţiilor, este foarte important ca observaţiile să fie notate în proces sau 
imediat după încheierea observării. 

-	 Veridicitatea datelor – înregistrarea doar a faptelor observate şi nu a presu-
punerilor observatorului, părerilor, comentariilor acestuia. 

Pentru înregistrarea datelor obţinute din observaţie se apelează la un formular de 
observare. Acesta poate specifica mai multe aspecte, printre care: cine este obser-
vatorul, care este obiectul observaţiei, cînd are loc, unde se desfăşoară, cum se 
înregistrează datele. 

Dacă cerinţele de date pentru atingerea scopului studiului sunt cunoscute şi pot 
fi incluse în anumite categorii bine definite/ clare, acestea trebuie incluse în for-
mular. Specificarea detaliată a informaţiilor care vor fi obţinute şi a modalităţilor 
de înregistrare a acestora sunt caracteristici ale observaţiei structurate. Atunci cînd 
informaţiile sunt înregistrate în mod liber, fără o specificare detaliată, observatorul 
notează toate elementele pe care le consideră de interes în raport cu scopul cercetă-
rii. Acest tip de observaţie se numeşte nestructurată.

Procedeele de notare a faptelor observate trebuie stabilite de la început şi cunos-
cute de observator. Avînd în minte obiectivul observării şi conţinutul formularului, 
monitorul face mai uşor notiţele necesare. Este important observatorul să nu aprobe 
sau dezaprobe comportamentele observate. 

Grupul de lucru a folosit ca metodă observaţia atunci cînd a monitorizat 
dreptul la protecţie faţă de violenţă la şcoală, în cercul prietenilor, pe stra-
dă. Ei s-au condus de indicatorii stabiliţi şi au descris frecvenţa şi formele 
de manifestare ale diferitor tipuri de abuz. 
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Metodele creative

Uneori pentru noi toţi imaginile sunt mai expresive decît cuvintele. Însă sunt şi 
persoane pentru care, din anumite motive, activităţile bazate pe limbaj nu sunt po-
trivite. Printre aceste persoane ar putea fi copiii mici, oamenii care nu pot scrie, cei 
cărora nu le place să completeze chestionare, cei care au dificultăţi să vorbească ş.a. 

Avem diferite stiluri de exprimare, iar metodele creative sunt cele care ne oferă po-
sibilităţi nonverbale de comunicare. În plus, aceste tehnici sunt foarte interesante. 
Informaţiile astfel colectate pot completa date culese prin alte metode sau pot fi 
analizate separat. 

Desenul, posterul, colajul, fotografia, aplicate individual sau în grup, pot fi folosite 
pentru a reda vizual experienţe ale copiilor: felul în care văd ei anumite situaţii sau 
cum şi-ar dori să fie ele schimbate.

Propunînd unor copii să deseneze sau să reprezinte printr-un colaj locul ideal pen-
tru joacă, putem înţelege mai bine ce elemente sunt importante pentru ei şi ce le 
lipseşte. De exemplu, dacă am întreba un copil ce face în timpul liber şi el ne-ar 
spune că-i place să joace fotbal – am obţine un fel de informaţie. Dacă l-am ruga să 
deseneze ce face în timpul liber şi el ar reprezenta doi copii cu o minge în mijlocul 
străzii, fiind înconjuraţi de maşini – am avea o imagine mai completă despre expe-
rienţa acestui copil.

Fotografierea poate fi o metodă utilă mai ales dacă ne interesează cum văd copiii 
comunitatea în care trăiesc. Ei ar putea face poze ale locurilor unde se simt în sigu-
ranţă, în care le place să petreacă timpul, unde cred că trebuie de făcut schimbări 
sau pentru a arăta care sunt, în opiniile lor, problemele din comunitate. Aplicarea 
acestei metode trebuie să urmeze principiile etice ale monitorizării, printre care 
solicitarea acordului persoanelor de a fi fotografiate şi informarea lor despre cum 
vor fi utilizate pozele.

La fel ca în cazul celorlalte metode, utilizarea metodelor creative necesită o anumi-
tă pregătire şi respectarea unor reguli. Monitorii trebuie să decidă ce întrebare de 
cercetare vor adresa, să planifice cum vor fi înregistrate comentariile/ ideile copiilor 
şi analizate informaţiile rezultate. De asemenea, este important ca autorii desenelor, 
posterelor, fotografiilor să explice ce au prezentat în lucrările lor, pentru ca monito-
rii să se asigure că au înţeles mesajul transmis prin imagini şi să utilizeze în analiză 
semnificaţia oferită de copii creaţiilor lor, nu propriile interpretări.

Tipul de date colectate prin metode creative oferă şi posibilităţi interesante de pre-
zentare a lor. De exemplu, fotografiile digitale pot fi combinate într-o prezentare 
electronică, fără a le imprima pe hîrtie.

Abordarea participativă în colectarea informaţiilor de la copii
În ultimii ani, metodele participative sunt tot mai des folosite în edu-

caţie, evaluarea programelor unor organizaţii, realizarea de cercetări ş.a. 
Totuşi, încă nu toţi înţeleg pe deplin sensul cuvîntului „participativ”. 
Faptul că luăm parte la o activitate nu o transformă într-o activitate par-
ticipativă. Metodele de colectare a informaţiilor sunt participative dacă 
oferă copiilor oportunitatea de a-şi împărtăşi ideile despre lucrurile care îi 
privesc şi iau în consideraţie aceste opinii.

Participative sunt metodele care: 
- se interesează în special de aspectele calitative ale temei cercetate;
- pun accentul şi pe proces, nu doar pe rezultatul final, încurajînd ex-

primarea şi comunicarea, interacţiunea şi implicarea activă a persoanelor; 
- stimulează participanţii să fie mai mult decît simple surse de infor-

maţii, dezvoltîndu-i prin ocazia de a reflecta asupra diferitor lucruri, a 
analiza şi înţelege mai bine anumite realităţi şi a elabora propuneri pentru 
îmbunătăţirea acestora;

- încurajează reflecţia, creativitatea şi discuţia şi sunt accesibile pentru 
toţi copiii, inclusiv cei care nu merg la şcoală sau cei care întîlnesc anu-
mite dificultăţi în viaţă.

Pentru a afla mai multe despre cum se lucrează cu grupuri de copii, se 
aplică diferite metode de colectare a informaţiilor, inclusiv cele participa-
tive, consultaţi ghidurile de la următoarele adrese electronice:

http://www.childrights.md/files/publications/GHID_profesionisti.pdf -
în limba română şi 
http://www.funkydragonjunior.co.uk/attachments/062_E%20CARs%20
pack%20final.pdf -
 în limba engleză. Puteţi citi mai multe cercetări interesante, realizate 
de copii cu suportul organizaţiei Children’s Research Centre din Marea 
Britanie, aici - 
http://childrens-research-centre.open.ac.uk/research.cfm -
în limba engleză.
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Pasul V. Organizarea şi analiza informaţiilor 

Cum extragem concluzii din informaţiile culese?

Organizarea informaţiilor, analiza rezultatelor şi formularea concluziilor sunt paşi 
prin care oferim un sens tuturor datelor obţinute în procesul de monitorizare. Chiar 
dacă aceste acţiuni sunt uneori dificile, de fapt, ele sunt experienţe zilnice ale oa-
menilor – toţi ne analizăm activitatea, observăm asemănări şi diferenţe, cautăm 
explicaţii, tragem anumite concluzii etc. 

Durata acestui proces depinde de volumul informaţiilor culese, iar modul în care se 
procedează – de natura datelor şi numărul de metode aplicate. Chestionarele ne ofe-
ră mai mult date cantitative, iar discuţiile individuale sau de grup – date calitative. 
Fiecare tip de informaţie va necesita un anumit fel de analiză. Dacă au fost utilizate 
cîteva metode, monitorii pot lucra în grupuri mai mici, analizînd separat datele pro-
venite din fiecare metodă. În acest mod, ei se vor concentra mai uşor şi vor observa 
tendinţele care reies din răspunsurile participanţilor. De exemplu, aceleaşi persoane 
ar trebui să citească toate interviurile sau toate chestionarele aplicate şi să extragă 
de acolo informaţiile relevante. După ce au analizat în profunzime diferite aspecte, 
monitorii se reunesc şi discută care sunt cele mai importante constatări, pe care 
trebuie să le includă în raportul de monitorizare. 

După ce colectau date despre modul în care se respectă un drept în 
comunitatea lor, copiii din grupul de lucru discutau în cadrul unui atelier 
pentru a elabora raportul de monitorizare. Divizaţi în grupuri mici, ei ana-
lizau informaţiile, extrăgeau principalele idei, formulau concluzii. După 
aceasta, copiii se reuneau, revedeau aceste idei şi conveneau asupra con-
cluziilor care intrau în raportul prezentat din partea grupului.

Analiza informaţiei cantitative 

Informaţia cantitativă este reprezentată de răspunsurile şi comentariile verbale care 
pot fi transformate în cifre şi numărate (de exemplu: „da”, „nu” sau „nu ştiu”, apre-
cieri pe o scală (de la 1 la 5), alegerea anumitor categorii etc). 

- Calculaţi frecvenţa pentru fiecare întrebare studiată: număraţi activităţile, 
persoanele, lucrurile care posedă aceeaşi caracteristică. 

Există două moduri de a număra manual răspunsurile din chestionare: 

-	 a citi fiecare chestionar pe rînd, notînd pe o foaie separată codul/ răspun-
surile pentru fiecare întrebare;

-	 a citi răspunsurile la aceeaşi întrebare din toate chestionarele, numărîn-
du-le concomitent.

- Frecvenţa poate fi exprimată în procente – proporţia din total a activităţilor, 
obiectelor, persoanelor care posedă o anumită caracteristică. Procentajele 

sunt utilizate deseori pentru a prezenta starea de lucruri la moment sau 
schimbările produse în timp într-un anumit domeniu. 

- Analizaţi întrebările studiului concomitent cu anumite caracteristici ale res-
pondenţilor: sex, vîrstă, mediul de reşedinţă, instituţia de învăţămînt, lo-
calitate ş.a. Veţi afla ce spun despre acelaşi lucru fetele şi băieţii, copiii de 
diferite confesiuni religioase sau de diferite etnii etc.

- Calcularea mediei este utilizată pentru a sintetiza rezultatele studiului. 
Media rezultă din împărţirea sumei răspunsurilor numerice la o anumită 
întrebare la numărul de răspunsuri/ participanţi. De exemplu, în cazul în-
trebărilor care necesită o exprimare mai nuanţată a opiniei (1 = nu sunt 
de acord, 2 = sunt parţial de acord, 3 = sunt de acord), este mai clar dacă 
spuneţi că media pentru o anumită întrebare este de 2.25, decît dacă spuneţi 
cîţi respondenţi au ales să răspundă „1”, cîţi – „2” sau „3”. Media aritmetică 
are proprietăţi matematice care o fac utilă pentru realizarea multor procedee 
statistice. 

- Găsiţi o modalitate de a include într-un tabel cît mai multe rezultate statisti-
ce calculate (medii, frecvenţe, rate). Aceasta va contribui la prezentarea de 
sinteză a constatărilor monitorizării. 

- Dacă volumul datelor cantitative este mic sau nu aveţi abilităţi de utilizare 
a computerului pentru analiza lor, puteţi opta pentru organizarea manuală 
a datelor. Dar dacă volumul depăşeşte 300 de persoane sau este necesară o 
analiză sofisticată, este bine să apelaţi la programe speciale, cum este SPSS 
(Pachet Statistic pentru Ştiinţe Sociale). 

Analiza informaţiei calitative

Informaţia calitativă este reprezentată de răspunsurile verbale obţinute în cadrul 
interviurilor, discuţiilor de grup, atelierelor cu utilizarea metodelor creative sau la 
întrebările deschise din chestionare etc. Există mai multe abordări ale cercetării 
calitative. Iată nişte reguli generale:

- Citiţi rapid răspunsurile, ideile, comentariile adunate.

- Aranjaţi toată informaţia într-o ordine de lucru – după categoriile de par-
ticipanţi sau după unele caracteristici demografice ale participanţilor. De 
exemplu, dacă aţi organizaţi discuţii focus-grup cu elevii şi profesorii, veţi 
lucra mai întîi cu toate transcrierile uneia dintre categorii.

- Scrieţi pe foi separate principalele idei reieşite din răspunsurile oferite de 
participanţi la întrebările cercetării. Puteţi detalia aceste idei pe grupuri de 
participanţi – fete şi băieţi, copii din sate şi copii din oraşe, copii de la gră-
diniţă, copii care merg la şcoală etc. Faceţi un semn şi pe textul din interviu 
sau chestionar, pentru a-l găsi mai uşor dacă veţi vrea să includeţi citatul sau 
comentariul în raport, pentru a confirma o concluzie.
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- Încercaţi să găsiţi sub-teme în interiorul informaţiilor oferite de participanţi 
la o întrebare. De exemplu, în relatările despre felul în care opiniile lor sunt 
luate în considerare de către adulţi, copiii se pot referi la părinţi, profesori, 
medici, lucrătorii centrelor din comunitate şi alte persoane. 

- Va fi nevoie să parcurgeţi de mai multe ori toată informaţia. Uneori, partici-
panţii vor oferi răspunsuri la anumite întrebări atunci cînd îi veţi întreba cu 
totul altceva. 

- Asiguraţi-vă că toate ideile care spun lucruri asemănătoare se află la un loc, 
pe foi separate de hîrtie.

- Scrieţi un rezumat pentru fiecare pagină cu comentarii, în care să descrieți 
cum a răspuns fiecare grup de participanţi la acea întrebare. De exemplu, 
veţi obţine cîteva rezumate: despre opiniile copiilor care au pînă la 12 ani la 
o întrebare, despre opiniile adolescenţilor la acelaşi subiect, despre opiniile 
părinţilor, despre opiniile profesorilor etc. 

- Încercaţi să comparaţi rezumatele: prin ce se aseamănă şi prin ce se deose-
besc. Descrieţi ceea ce observaţi. Mai tîrziu veţi încerca să explicaţi anumite 
lucruri sau să faceţi unele recomandări. 

- Dacă veţi folosi computerul pentru organizarea informaţiilor calitative, vă 
va fi mai simplu să operaţi cu fragmentele de text, aranjîndu-le şi rearanjîn-
du-le pînă credeţi că aţi obţinut categoriile potrivite de idei. 

- Informaţiile vizuale (desenele, fotografiile) pot fi considerate date calitative 
şi analizate ca atare. Este important ca fiecare element să fie trecut prin ace-
leaşi întrebări de analiză (recitiţi textul de la pag. 40 despre metoda analizei 
de documente).

Pasul VI. Elaborarea raportului de monitorizare şi  
         prezentarea lui 

Cui, în ce formă şi cu ce scop vom prezenta rezultatele monitorizării?

Raportul asupra monitorizării unui drept este o prezentare a constatărilor rezultate 
în urma activităţii de monitorizare. Conţinutul raportului trebuie să reflecte cele mai 
importante idei la care aţi ajuns în procesul monitorizării.

La etapa de pregătire a raportului de monitorizare, aveţi sarcina să organizaţi totali-
tatea de informaţii de care dispuneţi cît mai concis, util şi interesant. În acest proces, 
trebuie să vă ghidaţi nu doar de obiectivele monitorizăii, ci şi de publicul căruia îi 
vor fi prezentate rezultatele (în capitolul I aţi citit despre mai multe persoane şi in-
stituţii interesate de asemenea informaţii). 

O dată ce ştiţi cine este auditoriul sau ţinta voastră, este nevoie să decideţi şi în ce 
formă să fie prezentate rezultatele, ce să includă prezentarea, cît de voluminoasă să 
fie aceasta şi ce stil să aibă. 

Rapoartele pot fi diferite după scop, grad de complexitate, mijloace folosite şi alte 
carateristici. Ceea ce este comun pentru toate rapoartele bune este logica sau pre-
zenţa unei structuri. Într-un raport trebuie spus cine a făcut monitorizarea, cu ce 
scop, cît a durat aceasta, ce metode s-au folosit pentru a colecta şi a analiza informa-
ţiile, după care – formulate constatările şi concluziile. Rezultatele prezentate pot fi 
redate după întrebările cercetate sau cele mai importante constatări ale monitoriză-
rii. Un raport include de regulă analiza diferitor aspecte ale cercetării efectuate şi a 
legăturilor dintre aceste idei. Raportul trebuie să includă un sumar al tuturor ideilor 
şi opiniilor exprimate de participanţi în perioada de colectare a informaţiilor. Ideile 
din raport pot fi însoţite de citate din discuţiile purtate. 

Există mai multe modalităţi interesante şi atractive de prezentare a rezultatelor unei 
monitorizări. 

Sursa: adaptat după Funky 
Dragon, Partnership Support 
Unit and Authors (2011) 
Children as Researchers. 
Resource Pack.

La această adresă puteţi vedea un raport adresat Comitetului pentru 
Drepturile Copilului, care a fost elaborat de o organizaţie de copii din 
Ţara Galilor: 

http://www.funkydragonjunior.co.uk/english/efunkychildrep(f).pdf. 
Raportul este în limba engleză şi prezintă într-un mod neobişnuit datele 
unei cercetări cantitative. 

Acest raport prezintă rezultatele unei cercetări realizate de copii din 
Marea Britanie, precum şi metodele aplicate de ei: http://www.getready-
forchange.org.uk/images/uploads/GRFG_submission_to_UN_2008.pdf

Indiferent de forma pe care aţi decis să o ia raportul, mai întîi va fi nevoie să elabo-
raţi o variantă scrisă a lui. Acest exerciţiu vă va ajuta să vă ordonaţi ideile şi să vă 
pregătiţi pentru prezentarea lui.
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Sugestii pentru elaborarea rapoartelor de monitorizare

 z Prima variantă a raportului nu este niciodată şi cea finală. Faceţi pauze, 
căutaţi comentarii constructive din partea altor persoane şi planificaţi mai 
multe redactări. 

 z Raportul trebuie să comunice un mesaj pe înţelesul cititorilor. Folosiţi în 
prezentarea rezultatelor acelaşi limbaj pe care l-ar folosi şi publicul căruia 
vă adresaţi. Evitaţi frazele lungi şi cuvintele dificile. 

 z Structura raportului trebuie să fie simplă. Împărţiţi informaţia pe capitole 
tematice relativ egale ca volum şi daţi-le titluri care să sugereze conţinutul 
lor.

 z Spuneţi cîte ceva despre contextul în care a fost elaborat raportul: cine sunt 
autorii, cu ce scop l-au elaborat, de la cine au fost obţinute informaţiile etc.

 z Raportul va fi mult mai interesant dacă includeţi citate, exemple scurte care 
să descrie faptele prezentate, fotografii care să transmită mesajul raportului 
(utilizate doar cu acordul participanţilor) ş.a. Astfel veţi oferi anumite 
explicaţii şi veţi da rezultatelor un aspect mai personalizat, mai credibil.

 z Dacă raportul va fi util mai multor categorii de persoane, pot fi elaborate 
cîteva variante ale lui, destinate diferitor grupuri de persoane şi instituţii 
(copii, părinţi, ministere, organizaţii internaţionale etc.). În acest mod, vă 
asiguraţi că raportul va avea un volum acceptabil. Cu cît un raport este mai 
scurt, cu atît este mai probabil să fie citit. 

 z Raportul scris poate opera cu trei elemente de bază: cuvinte, cifre şi 
imagini. Pentru a face raportul mai explicit şi mai atractiv, includeţi în el 
diferite elemente, într-un mod echilibrat. Cele mai importante constatări 
pot fi prezentate în diverse moduri, pentru a fi înţelese de mai multe 
persoane. Deseori este necesar de comentat rezultatele care sunt prezentate 
prin cifre. 

Un raport poate avea diferite scopuri. Unul din ele este de a oferi informaţii, a ajuta 
pe cineva să înţeleagă anumite aspecte. Decideţi care dintre informaţiile pe care le 
deţineţi pot fi valoroase, noi, relevante pentru publicul căruia vă adresaţi.

Iată ce au răspuns membrii grupului de lucru la întrebarea: 
„De ce faceţi rapoarte de monitorizare?”

- Pentru a informa  - Pentru a soluţiona o problemă
- Pentru a impresiona - Pentru a dovedi ceva
- Pentru a obţine o acţiune din partea cuiva - Pentru a pune în evidenţă ceva

Procesul de monitorizare este şi un punct de plecare pentru anumite acţiuni care 
vor contribui la elaborarea strategiilor de rezolvare a problemelor identificate în do-
meniul drepturilor copilului. Atunci cînd rezultatele unei monitorizări sunt împăr-
tăşite altor persoane, pe lîngă informarea acestora, are loc şi sensibilizarea opiniei 
publice, adică o creştere a gradului de conştientizare a oamenilor referitor la temă. 
Printr-o prezentare eficientă a informaţiilor noastre celor care sunt responsabili 
pentru asigurarea drepturilor, îi putem influenţa să acţioneze. Aceasta înseamnă să 
facem pledoarie sau advocacy. 

Activitatea de advocacy pentru drepturile copilului

Realizarea drepturilor necesită desfăşurarea unui proces de negociere între cei care 
vor să vadă drepturile realizate şi cei care au puterea de a le transforma în realitate. 
Această activitate este advocacy. În limba engleză, advocacy înseamnă acţiunea de 
a pleda pentru ceva, de a susţine sau apăra activ o idee, o cauză, o propunere.

În limba română această activitate se numeşte a face pledoarie sau a-ţi face vocea 
auzită, adică a promova o idee sau a o introduce pe agenda publică, a influenţa, a 
susţine o decizie care afectează o parte a societăţii. 

O campanie de advocacy se bazează pe o comunicare reuşită, care are loc atunci 
cînd oamenii potriviţi adresează mesaje potrivite într-un loc potrivit şi la timpul 
potrivit.

Există diferite domenii de intervenţie şi instrumente pentru a face pledoarie: întru-
niri oficiale/ neoficiale cu autorităţi sau alţi factori de decizie, apariţii în mass-me-
dia, colectare de semnături pentru petiţii adresate instituţiilor şi persoanelor abilita-
te, conferinţe de presă şi multe altele. Fiecare dintre acestea este potrivit în funcţie 
de situaţia concretă: împrejurări, persoane care trebuie influenţate şi cele care influ-
enţează, resurse disponibile etc. 

Copiii din grupul de lucru au folosit diferite modalităţi pentru a-şi pre-
zenta munca şi a-şi face vocea auzită: 

- rapoarte scurte pe drepturi separate şi unul după un an de activitate, 
distribuite factorilor de decizie;

- buletin electronic informativ pentru publicul larg interesat de dreptu-
rile copilului;

- interviuri pentru diferite posturi de televiziune şi radio, articole în 
ziare locale şi naţionale;

- scrisoare oficială adresată Ministerului Educaţiei;
- discurs în prezenţa avocatului parlamentar pentru protecția drepurilor 

copilului;
- prezentarea într-o conferinţă de presă a rezultatelor studiului despre 

cunoaşterea drepturilor de către copii;
- informarea prin discuţii a membrilor familiei, altor rude, prietenilor şi 

colegilor, organizarea de activităţi interactive în cadrul orelor de educaţie 
civică şi dirigenţie. 

La început s-ar putea să vă pară dificil să staţi în faţa unor adulţi cu putere de deci-
zie şi să-i faceţi să vă asculte. Şi în această activitate vă ajută dacă exersaţi aplica-
rea diferitor tehnici de comunicare cu persoane din cadrul grupului vostru sau din 
afara acestuia. În plus, datorită cercetării, veţi cunoaşte destul de bine tema despre 
care veţi vorbi reprezentanţilor diferitor instituţii. Ceea ce vă va creşte şi mai mult 
încrederea în sine este şi faptul că veţi vorbi din partea tuturor copiilor care v-au 
împărtăşit din exeprienţele lor. 
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Citiţi mai multe despre strategiile de a ne face vocea auzită la umătoa-
rele adrese electronice. Ghiduri în limba română veţi găsi aici:

http://credo.md/arhiva/documente/advocacy.pdf
http://www.advocacy.ro/index.php/cercetare_publicatii/afisare/ro/6/
în limba rusă aici:
http://credo.md/arhiva/documente/UcebnicAdvocacyRu.pdf
în limba engleză aici:
http://www.sasanet.org/curriculum_final/downlaods/CA/Working%20

Papers%20&%20Case%20Studies/WP2%20-%20Advocacy_Manual.pdf
http://www.apha.org/NR/rdonlyres/A5A9C4ED-1C0C-4D0C-A56C-

C33DEC7F5A49/0/Media_Advocacy_Manual.pdf

2.4. Ce poate face dificilă activitatea de monitorizare 
desfăşurată de copii 

Ca orice activitate, în anumite momente şi monitorizarea poate fi dificilă. Din expe-
rienţa copiilor care au monitorizat realizarea drepturilor lor, aceste dificultăţi sunt 
legate de următoarele situaţii. 

Esenţa activităţii de monitorizare a drepturilor

Monitorizarea drepturilor copilului de către copii este un lucru nou şi neobişnuit 
pentru mulţi oameni, și adulţi şi copii. Implicarea în această activitate, necesită 
cunoştinţe din ambele domenii: drepturi şi procesul prin care realizarea acestora 
este monitorizată. Totodată, monitorizarea este o activitate de cunoaştere şi solicită 
abilităţi specifice cercetării, adică aplicarea de metode pentru colectarea şi analiza 
informaţiilor. Pentru a creşte încrederea copiilor să se implice în activităţi de mo-
nitorizare a drepturilor este nevoie ca ei să fie pregătiţi pentru această experienţă. 
Copiii ar putea să se informeze, de sine stătător sau cu ajutorul unor adulţi, cu refe-
rire la diferite subiecte care ţin de drepturile copilului, legislaţia naţională şi inter-
naţională din acest domeniu, indicatori de monitorizare, metode de cercetare, căi de 
a-şi face vocea auzită, persoane şi instituţii responsabile de respectarea drepturilor 
ş.a. Majoritatea competenţelor practice trebuie exersate înainte de a fi aplicate cu 
scopul monitorizării drepturilor şi în acest caz ajutorul unor persoane cu experienţă 
este foarte util. 

Capacităţile în evoluţie ale copiilor 

Participarea copiilor în diverse activităţi, inclusiv în monitorizare, necesită asigu-
rarea unor condiţii care să ţină cont de vîrsta şi gradul de maturitate ale copiilor. 
Astfel, copiii au nevoie de informaţii adaptate pentru nivelul lor de înţelegere, oca-
zii şi timp suficient pentru a-şi dezvolta abilităţile, o comunicare pe înțelesul lor 

cu adulții cu care interacţionează şi încredere din partea acestora. Materialele in-
formative adaptate pentru copii sunt foarte utile în susţinerea acestora să participe. 
Copiii sunt interesaţi de activităţi dinamice, iar adulţii îi pot ajuta să-şi organizeze 
lucrul într-o manieră atractivă, rămînînd totodată concentraţi asupra obiectivelor de 
monitorizare. Copiii vor să obţină cît mai repede rezultate, de aceea este important 
să comunice cu persoane şi instituţii responsabile de drepturile copilului şi să rapor-
teze cazurile de încălcare a drepturilor pe care le întîlnesc. 

Modul în care adulţii percep activitatea de monitorizare desfăşurată de copii

Suportul familiei, al profesorilor şi al altor adulţi din jurul copiilor este foarte im-
portant pentru implicarea acestora în activităţile de monitorizare. Dacă adulţii nu 
înţeleg pe deplin esenţa drepturilor copilului şi beneficiile implicării copiilor în mo-
nitorizare, ei pot fi ostili, din cauză că îşi văd autoritatea ameninţată sau pot ignora 
rezultatele copiilor, din cauză că nu le consideră importante. 

Pentru a-şi oferi suportul şi a încuraja copiii, părinţii şi alţi adulţi din comunitate, 
precum şi reprezentanţii autorităţilor de diferite niveluri, au nevoie de informare 
privind drepturile copilului, participarea reală a lor şi beneficiile pe care le aduce 
aceasta copiilor și comunității în general. Totodată, şi copiii trebuie să aibă abilităţi 
necesare pentru a-şi face cunoscută activitatea pe care o întreprind ca monitori, să 
negocieze anumite roluri şi responsabilităţi în relaţia cu diferiţi adulţi. Cunoscînd 
mai îndeaproape cum face un copil monitorizare şi cum această activitate îl ajută să 
se dezvolte, adulţii vor fi mai deschişi să-l susţină, îi vor aprecia eforturile şi îl vor 
vedea ca partener. 

Accesul limitat sau dificil la informaţii

Deseori copiilor le este dificil să obţină informaţii deţinute de diverse organiza-
ţii sau să comunice cu specialişti din domeniul protecţiei copilului. De regulă, in-
formaţiile şi documentele referitoare la situaţia drepturilor copilului sunt adresate 
adulţilor. Majoritatea adulţilor folosesc un limbaj profesional inaccesibil copiilor 
şi nu sunt pregătiţi să comunice prin metode care să fie înţelese de copii cu diferite 
experienţe de viaţă. 

Mulţi copii continuă să locuiască în instituţii (şcoli de tip internat, instituţii medi-
cale de tip închis, instituţii de pre-detenţie sau penitenciare) în care accesul este 
permis doar în anumite condiţii. Fără ajutorul unui adult, monitorizarea drepturilor 
acestor grupuri de copii poate fi dificilă.

În aceste cazuri, un adult care ştie să lucreze cu copiii ar putea să-i înveţe cum se fac 
solicitările oficiale de informaţii, să intermedieze stabilirea unor întîlniri cu autori-
tăţile, să obţină acordul managerilor unor instituţii de a comunica cu copiii plasaţi în 
acestea, să contribuie la explicarea unor concepte mai complicate şi la producerea 
de materiale informative adaptate nivelului de înţelegere al copiilor. 
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2.5. Sugestii pentru adulţii care vor să susţină copiii în 
monitorizarea drepturilor lor

Copiii consideră valoros suportul adulţilor apropiaţi în toate activităţile pe care le în-
treprind. Susţinerea din partea părinţilor a fost menţionată de toţi membrii grupului de 
lucru drept unul din principalii factori care au contribuit la participarea lor. Bazîndu-se 
pe propria experienţă, monitorii din grupul de lucru au elaborat mai multe recomandări 
pentru părinţii copiilor implicaţi în activităţi şi proiecte în care învaţă despre drepturi.

Ce motive are un părinte să-şi susţină copilul în monitorizarea drepturilor?

-	 Participînd, copilul îşi dezvoltă potenţialul:

-	 capătă mai multă încredere în propriile forţe, devine mai sigur de sine;

-	 îşi formează diferite abilităţi (de comunicare, de exprimare liberă, de 
vorbire în public, de lucru în echipă, aplicare a strategiilor de advocacy, 
participare etc.);

-	 are motivaţia de a se implica şi în alte activităţi, ceea ce îi va dezvolta în 
continuare capacităţile, talentele, abilităţile;

-	 învaţă să-şi apere şi să-şi solicite drepturile;

-	 respectă şi drepturile altora, inclusiv ale părinţilor;

-	 simţindu-şi drepturile respectate, copilul îşi îndeplineşte mai conştiin-
cios obligaţiile. 

-	 Susţinerea pe care copilul o simte din parte părinţilor contribuie la o relaţie 
tot mai bună cu aceştia, bazată pe respect şi încredere reciprocă.

Din spusele părinţilor, copiii din grupul de lucru:

Cunoştinţe ... sunt mai informaţi, îşi ştiu drepturile şi cum să le protejeze, cunosc 
persoane şi organizaţii responsabile în acest domeniu. 

Abilităţi 
... îşi organizează independent timpul, au un program. 
... au văzut noi metode de învăţare, au cunoscut oameni noi, a fost 
ceva diferit de ceea ce fac la şcoală, s-au format ca echipă şi acest 
lucru a influenţat schimbarea lor. 

Încredere în sine ... sunt mai încrezuţi în forţele proprii, pot spune „Eu”, ştiu ce vor, 
sunt mai activi.

Atitudine prosocială 

... au devenit mai maturi, privesc mai profund lucrurile, le analizează 
din diferite puncte de vedere, se gîndesc înainte de a spune ceva. 
... sunt mai responsabili pentru acţiunile lor.
... au devenit mai toleranţi în comunicarea cu diferiţi copii. 
... învaţă mai uşor datorită participării la proiect, şi-au schimbat şi 
caracterul.
... comunică mult între ei, au devenit prieteni, cer sfaturi unii de la 
alţii, fac schimb de idei şi păreri. 

Sursa: Peter Dixon (2010) Executive Summary: Review of „Children Monitoring their Rights” Moldova.

Cum poate un părinte să-şi susţină copilul care monitorizează drepturile?

-	 Oferindu-i suport emoţional şi moral, prin încurajări: „E bine ceea ce 
faci…”, „Poţi conta pe mine…” etc. 

-	 Acordîndu-i mai mult timp liber acasă, dîndu-i mai puţine sarcini, astfel în-
cît copilul să reuşească să-şi îndeplinească temele de la şcoală şi activităţile 
în proiect. 

-	 Ajutîndu-l să stabilească relaţii/ contacte cu alţi adulţi din comunitate (pri-
mar, asistent social, medic).

-	 Însoţindu-l la primar, asistent social, director de şcoală, medic etc., cînd co-
pilul are nevoie de informaţii. Astfel copilul va fi mai sigur pe sine, va avea 
mai puţine emoţii şi va fi exclusă situaţia cînd nu este luat în serios. 

-	 Ajutîndu-l în procesul de monitorizare, colectare a datelor, analiză a acestora.

-	 Manifestînd interes faţă de lucrul, procesul şi rezultatele obţinute de copil 
şi de întregul grup.

-	 Susţinîndu-l material în măsura posibilităţilor (de exemplu, dacă trebuie să 
se deplaseze în altă localitate). 

-	 Explicînd la adunările de părinţi despre scopul/ activitatea copilului de mo-
nitorizare. În acest mod mai mulţi părinţi vor obţine informaţii veridice des-
pre drepturi şi vor înţelege mai bine esenţa monitorizării lor.

-	 Explicînd profesorilor despre participarea copilului, drepturi şi monitorizare. 

Copiii din grupul de lucru au apreciat drept valoroasă şi interesantă experienţa în 
cadrul proiectului şi consideră importantă crearea de posibilităţi pentru implicarea 
cît mai multor copii în asemenea activităţi. Pentru a încuraja organizaţiile locale şi 
naţionale să susţină monitorizarea drepturilor copilului de către copii, ei sugerează 
o listă de aspecte pentru reflecţie celor care vor să facă activitatea copiilor cît mai 
eficientă.

Constituirea grupului de copii

Înainte de implicarea propriu-zisă a copiilor, este nevoie ca organizaţia sau grupul 
de iniţiativă să desfăşoare o muncă de pregătire, care constă în analiza situaţiei din 
comunitate cu privire la copiii şi tinerii din ea, principalele probleme cu care se 
confruntă aceştia în domeniul drepturilor şi a participării ş.a. şi în elaborarea unei 
strategii proprii de acţiune.

R  Informarea despre oportunitatea de implicare trebuie făcută pe larg, printr-
un anunţ, scris pe înţelesul copiilor, bine structurat şi care să conţină sufici-
entă informaţie pentru ca un copil să înţeleagă ce i se propune şi să poată lua 
o decizie. Anunţul s-ar putea referi la următoarele aspecte:
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-	 Informaţii despre organizaţia care a lansat anunţul: denumire, domeniul de 
activitate, experienţa de lucru cu copiii, durata proiectului organizat;

-	 Scopul organizării activităţii/ grupului;

-	 Metodele de lucru ale organizaţiei sau cele care vor fi folosite în activitate;

-	 Rolurile, sarcinile pe care le vor avea participanţii; 

-	 Cerinţele pentru participanţi: date sau informaţii pe care trebuie să le prezin-
te pentru a participa (de exemplu: Curriculum Vitae, scrisoare de motivare);

-	 Indicarea clară a faptului că pot participa toţi copiii, indiferent de vîrstă, 
etnie, sex, limbă vorbită, religie, stare de sănătate, stare materială, reuşită 
şcolară, statut familial, experienţă de lucru în alte proiecte;

-	 Date de contact ale organizaţiei şi ale persoanei care poate oferi explicaţii 
suplimentare cu referire la întregul proces etc.

R  Pentru a asigura accesul copiilor din diferite grupuri la informaţia despre 
posibilitatea de implicare în activitatea de monitorizare, această informaţie 
trebuie distribuită prin cît mai diverse căi: 

-	 Afişe în toate şcolile din comunitate, inclusiv şcolile internat;

-	 Afişe în alte instituţii în care copiii îşi petrec timpul: case de creaţie, şcoli de 
sport, şcoli muzicale, case de cultură, terenuri de joacă, centre pentru copii 
şi tineri ş.a.;

-	 Prezentarea anunţului şi a explicaţiilor necesare, de către profesori, educa-
tori şi alţi adulţi din instituţiile pentru copii;

-	 Plasarea anunţului în Internet;

-	 Plasarea anunţului în mass-media locală etc.

R Criteriile de selecţie a copiilor care se înscriu să participe trebuie să cores-
pundă cu articolul 2 al Convenţiei – nondiscriminarea – şi să asigure faptul 
că grupul constituit va include copii care reprezintă diferite grupuri din co-
munitate sau regiune:

-	 Copii care vorbesc limbi diferite

-	 Fete şi băieţi 

-	 Copiii cu şi fără experienţă de participare în alte activităţi sau proiecte

-	 Copii cu diferite vîrste

-	 Copii din sate şi din oraşe

Organizarea întîlnirilor de lucru

Participarea copiilor necesită multă pregătire în perioada care precede convocarea 
lor. Şi pe parcursul activităţii, monitorii au nevoie constant de suport şi ghidare, 

forma acestora variind în funcţie de capacităţile în evoluţie ale copiilor. A ţine cont 
de capacităţile în evoluţie ale copiilor înseamnă că, pe măsură ce copiii cresc, îşi 
dezvoltă diferite abilităţi şi se pot descurca de sine stătător, adulţii trebuie să le ofere 
tot mai puţină îndrumare.

R  Programul de lucru al grupului de copii ar trebui să îmbine activităţile de 
învăţare cu cele de comunicare şi intercunoaştere, consolidare a grupului, 
creştere a încrederii în forţele proprii şi cu activităţile de recreare.

R  Activitatea copiilor necesită respectarea unor reguli. Regulile de lucru în 
grup, inclusiv cele care vizează activitatea copiilor în afara şedinţelor, tre-
buie să fie stabilite împreună cu ei. În acest mod, copiii se simt co-autori şi 
le respectă. Regulile sunt utile atunci cînd sunt formulate ca nişte compor-
tamente care fac ca fiecare membru al grupului să se simtă confortabil şi 
care îi ajută pe toţi să-şi atingă obiectivele. Poate fi nevoie ca grupul să fie 
informat şi despre regulile stabilite în incinta localului în care se întruneşte.

R  Pentru a asigura o participare adevărată a copiilor, este nevoie ca aceştia să 
fie informaţi din start despre programul de activitate şi obiectivele pe care 
le urmăreşte acesta. Astfel participanţii sunt conştienţi de procesul prin care 
trec, sunt ajutaţi să-şi dozeze forţele şi să-şi autoanalizeze activitatea. Pe 
parcurs, conţinutul programului, metodele şi ritmul de lucru trebuie adapta-
te, în conformitate cu gradul de înţelegere manifestat de copii, stilurile lor 
de învăţare, necesităţile apărute. În acest context, este extrem de utilă eva-
luarea exerciţiilor, atelierelor de instruire şi altor întruniri cu participarea 
copiilor.

R  Este recomandabil ca aspectele teoretice şi cele complicate să fie abordate 
în prima parte a zilei, cînd capacitatea de concentrare şi de lucru este mai 
mare. O înţelegere mai bună a informaţiilor teoretice este favorizată de com-
binarea acestora cu activităţile practice (sarcini în grupuri mici, elaborare 
de postere, simulare, prezentare etc.), care permit exersarea abilităţilor. 

R  Utilizarea în activităţile de instruire a materialelor de birotică (foi, markere, 
clei, foarfece ş.a.) face mai uşoară înţelegerea diferitor teme şi transformă 
învăţarea într-o ocupaţie distractivă. În plus, desenele, colajele şi alte meto-
de creative care plac copiilor, necesită asemenea tip de materiale. Şi utiliza-
rea unor mijloace tehnice, precum computerul, proiectorul ar putea facilita 
activitatea grupului.

R  Informarea este un aspect important al participării. Fiecare copil are nevoie 
să primească materiale informative legate de drepturile sale şi alte subiecte 
care ţin de activitatea grupului. În acest mod, copiii pot reveni la diverse 
informaţii de cîte ori simt nevoia. Limbajul acestor materiale trebuie adap-
tat la vîrsta şi pregătirea copiilor. Portofoliul, în care fiecare copil să adune 
documente, materiale informaţionale primite sau elaborate, diferite rezultate 
ale muncii ş.a. este una dintre modalităţile prin care copiii pot fi încurajaţi 
să-şi formeze abilităţi de autoorganizare. 
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R  Condiţiile fizice în care are loc învăţarea de asemenea influenţează calitatea 
acesteia, de aceea este important ca spaţiul în care se află copiii să respecte 
norme igienice elementare şi să le pună la dispoziţie toate lucrurile care 
răspund nevoilor de bază (sală spaţioasă, luminoasă, curată, călduroasă pe 
timp de iarnă; apă, pahare; mobilier comod, potrivit vîrstei copiilor; veceu, 
lavoare, săpun, apă caldă etc.).  

R  Perioada de desfăşurare a atelierelor grupului de copii trebuie să ţină cont 
de programul acestora. În funcţie de context, întîlnirile ar putea dura de la 
cîteva ore pînă la maxim 3 zile şi pot fi desfăşurate după lecţii, în zilele de 
odihnă, în timpul vacanţelor, cu excepţia zilelor de sărbătoare, cînd copiii 
preferă să-şi petreacă timpul cu familia.

R. Părinţii copiilor au nevoie să fie informaţi destul de amplu despre conţinu-
tul activităţii copiilor şi rolurile lor ca părinţi în raport cu această activitate. 
Este important de oferit părinţilor şi oportunităţi să se întîlnească şi să dis-
cute diferite aspecte de care sunt interesaţi în legătură cu implicarea copiilor 
lor în proiect. 

La fiecare atelier al grupului de lucru copiii erau invitaţi printr-o scri-
soare, în care erau informaţi unde va avea loc întîlnirea, cît va dura şi ce se 
va discuta. Scrisoarea era însoţită de un formular numit „Acordul părinţi-
lor”, pe care părinţii sau îngrijitorul erau rugaţi să-l completeze cu numele 
lor şi să-l semneze. În acest mod, părinţii confirmau că au citit scrisoarea 
de invitaţie a copilului lor, sunt informaţi despre activitatea acestuia şi 
sunt de acord ca el să participe la atelier. 

Organizarea activităţilor de grup în timpul liber. Măsuri speciale de protecţie.

Respectarea pauzelor pentru recrearea copiilor (şi adulţilor) este una dintre con-
diţiile unei bune activităţi. Ceea ce oferă mai multe oportunităţi este valorificarea 
timpului liber al grupului prin organizarea de activităţi recreative. De fiecare dată, 
supravegherea unui adult este obligatorie.

R  Jocurile de cunoaştere, de prevenire a conflictelor între semeni, de dezvol-
tare a comunicării şi consolidare a grupului este unul dintre domeniile care 
necesită o atenţie din partea adulţilor şi timp special alocat. Alte activităţi 
pentru relaxarea şi înviorarea copiilor sunt plimbările în aer liber, vizionarea 
de filme, discoteca, activităţile sportive. 

R  Activităţile de recreare ar putea fi integrate în programul de formare sau 
practicate în pauzele dintre sesiunile de învăţare. Drept repere pentru adulţi 
în acest sens ar trebui să servească atmosfera din grup şi felul în care se simt 
şi comunică între ei membrii acestuia. Oricum, toate activităţile de recreare 
necesită o anumită planificare, pentru a corespunde cu interesele copiilor.

R Indiferent de modul de organizare a timpului liber al copiilor, printre aspec-
tele cele mai importante de care trebuie de ţinut cont sunt: 

- Desemnarea unui sau mai multor adulţi în calitate de supraveghetori 
(în funcţie de numărul de copii, dar este bine să fie cel puţin 2 pentru un 
grup de 30 de copii), care să corespundă următoarelor cerinţe: 

- Să aibă calificare în domeniul activităţilor cu copiii;

- Să trateze copiii în mod egal;

- Să nu folosească violenţa în scopul disciplinării;

- Să fie comunicabili.

- Asigurarea securităţii fizice şi emoţionale a copiilor;

- Corespunderea activităţilor (jocuri, filme) cu vîrsta şi gradul de maturi-
tate al copiilor;

- Evitarea locurilor unde se consumă alcool, tutun şi se foloseşte violenţa.

Experţii internaţionali includ printre cerinţele faţă de facilitatorii, su-
praveghetorii şi alţi adulţi care lucrează cu copiii:

- Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor expuse de copii în timpul şe-
dinţelor de lucru şi a discuţiilor neformale.

- Respectarea vieţii personale a copiilor şi a familiilor din care provin ei. 
- Evitarea oricărei forme de abuz şi de manipulare a copiilor.
- Capacitatea de a discuta despre diferite lucruri într-un limbaj şi prin 

modalităţi care sunt înţelese de copii.
- Utilizarea unei varietăţi de metode creative şi participative, aşa încît 

diferiţi copii (fete şi băieţi, cu vîrste diferite, care trăiesc în condiţii diferi-
te şi au experienţe diferite) să se simtă liberi să se exprime.

- Flexibilitatea de a schimba direcţia discuţiei în cazul în care copiii 
sunt mai interesaţi de un subiect neaşteptat/ neplanificat, dar care contri-
buie la bunăstarea emoţională a grupului şi/ sau obiectivul activităţii.

Comunicarea cu membrii grupului între întîlniri

Copiii au nevoie de suportul adulţilor şi în perioadele dintre şedinţele de grup. 
Menţinerea legăturii le fortifică sentimentul de apartenenţă, le conferă încredere şi 
îi ajută să depăşească eventuale dificultăţi în procesul de monitorizare.

R Este bine să fie folosite mai multe mijloace de comunicare cu grupul 
(Internet, telefon, scrisori, întruniri neformale de susţinere/ consultare), pre-
cum şi să existe mai multe persoane responsabile de menţinerea comunicării 
cu membrii grupului. Aceasta va oferi copiilor posibilităţi variate, datorate 
stilurilor diferite de comunicare pe care îl au atît copiii, cît şi adulţii. 
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R Stabilirea unei sarcini sau „teme pentru acasă” îi ajută pe copii să-şi struc-
tureze activitatea. Chiar dacă aceasta este stabilită şi discutată în cadrul ate-
lierului, pentru copii este util să aibă şi o descriere pe hîrtie a sarcinilor. 
Aceasta poate fi oferită la şedinţă sau expediată printr-o scrisoare mai tîrziu. 
Scrisoarea expediată după ședință oferă posibilitatea de a pune la dispoziţia 
copiilor materiale informative sau fişe de lucru de care aceştia au nevoie, dar 
care nu erau disponibile în cadrul întîlnirii. 

R „Tema pentru acasă” trebuie să ofere un cadru pentru acţiunile monitorilor 
(obiective, limite în timp, direcţii de activitate, sugestii) dar în acelaşi timp, 
să fie flexibilă, aşa încît să poată fi realizată în funcţie de situaţia concre-
tă a fiecărui copil (capacităţi, timp disponibil, specificul comunităţii etc.). 
Stabilirea unui volum minim de sarcini de realizat şi posibilitatea alegerii 
între cîteva opţiuni sunt moduri prin care putem oferi copiilor şi un standard 
şi o anumită libertate de decizie.

R Pentru a facilita activitatea copiilor, este important ca organizaţia care o 
susţine să comunice nu doar cu părinţi, ci şi cu profesori, asistenţi soci-
ali, autorităţi şi alţi adulţi din comunitate cu care interacţionează monitorii. 
Informarea opiniei publice despre iniţiativele grupului de copii creşte încre-
derea faţă de ei, predispunerea de a-i trata cu seriozitate şi deschiderea spre 
comunicare.

R  Activitatea pe care o desfăşoară copiii pe perioadele dintre întîlniri trebuie 
discutată şi analizată în cadrul şedinţelor grupului, cu scopul de a le oferi 
suportul de care au nevoie. Prezentarea lucrului realizat şi extragerea de 
lecţii din experienţa proprie şi cea a colegilor îi ajută pe copii să-şi planifice 
mai bine activitatea, să se autoevalueze, să înveţe.

iii. instruMente pentru MonitoriZAreA 
drepturiLor CopiLuLui

Această parte a ghidului conţine mai multe informaţii şi instrumente utile pentru 
activitatea de monitor, pe care le puteţi consulta pe tot parcursul muncii voastre. 

3.1. Instituţii, organizaţii şi agenţii responsabile de drep-
turile copilului în Moldova

1. Reprezentanţe ale agenţiilor internaţionale 

Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii Moldova (UNICEF) 
Telefon: (022) 22 00 34; 

Pagina web: http://www.unicef.org/infobycountry/moldova.html

Programul Naţiunilor Unite privind HIV/ SIDA Moldova (UNAIDS)

Telefon: (022) 44 66 60; Pagina web: www.unaids.md

Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie Moldova (UNFPA) 

Telefon: (022) 21 40 02; Pagina web: http://www.unfpa.md

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova (UNDP)
Telefon: (022) 22 00 45; Pagina web: www.undp.md

Organizaţia Mondială a Sănătăţii Moldova (OMS) 
Telefon: (022) 23 73 48, 23 37 83; 

Pagina web: http://www.who.int/countries/mda/en/

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie în Moldova (OIM)

Telefon: (022) 23 29 40, 23 29 41; Pagina web: www.iom.md

Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR)
Telefon: (022) 27 08 65, 27 18 53; 

Pagina web: http://www.unhcr.org/refworld/country/MDA.html
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2. Instituţii de nivel naţional

2.1 La nivel central

Comisia parlamentară protecţie socială, sănătate şi familie

 Telefon: (022) 26 85 07;

Comisia parlamentară drepturile omului şi relaţii interetnice

 Telefon: (022) 26 83 90;

Comisia parlamentară cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media

 Telefon: (022) 23 22 71;
 Pagina web: http://www.parlament.md/LastructuredeParlament/
Comisiipermanente/tabid/84/Default.aspx 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei al Republicii Moldova 

 Telefon: (022) 29 93 01; Pagina web: http://mpsfc.gov.md

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 

 Telefon: (022) 23 33 48; Pagina web: www.edu.md

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

 Telefon: (022) 23 47 97; Pagina web: www.justice.gov.md

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

 Telefon: (022) 72 99 07, 26 88 18; 

 Pagina web: www.ms.gov.md

Secretariatul Consiliului Naţional pentru protecţia drepturilor copilului 

 Telefon: (022) 25 04 53; E-mail: office@ms.gov.md

Biroul Naţional de Statistică 

 Telefon: (022) 40 30 00; Pagina web: www.statistica.md

Avocatul parlamentar pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

(în cadrul Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova)

 Telefon: (022) 23 48 00; Pagina web: www.ombudsman.md

Inspecţia muncii

 Telefon: (022) 27 75 51; Pagina web: www.inspectiamuncii.md

2.2 Instituţii la nivel local 

Secţiile Raionale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

Direcţiile Raionale Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului mun. Chişinău
Telefon: (022) 24 72 02; 

Pagina web: http://www.chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=463 

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport mun. Chişinău

Telefon: (022) 20 16 01; Pagina web: http://www.chisinauedu.md

2.3. Organizaţii neguvernamentale

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii 

Centrul de Asistenţă Psihosocială a Copilului şi Familiei „AMICUL”

Telefon: (022) 75 88 06; 75 67 87 ; E-mail: office@cnpac.org.md; 

Pagina web: www.cnpac.org.md

Centrul de resurse în domeniul prevenirii abuzului faţă de copii

Pagina web: http://amicel.cnpac.org.md/

Promo-LEX

Telefon: (022) 45 00 24; 49 26 84; Pagina web: www.promolex.md

Centrul „La strada” 

Linia Fierbinte antitrafic: 

0 800 77777 (apel gratuit pe teritoriul Republicii Moldova) 

(+ 373 22) 23 33 09 (pentru apel din străinătate)

Telefonul de încredere pentru femei: 0 8008 8008 (apel gratuit în Republica 
Moldova)
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3.2. Exemple de indicatori de monitorizare a drepturilor 
copilului

Adulţi din diferite ţări, care activează în domeniul educaţiei, sănătăţii, protecţiei 
sociale au dezvoltat diferiţi indicatori pentru a măsura felul în care sunt respectate 
drepturile copilului. Participarea copiilor la acest proces este o practică mai nouă 
în lume. Toate aceste experienţe sunt utile atunci cînd ne implicăm în activitatea de 
monitorizare, pentru că ne inspiră, ne ajută să înţelegem mai bine anumite procese 
din viaţa copiilor şi ne sugerează unele idei.

În continuare veţi găsi produsele mai multor grupuri de persoane care au încercat să 
elaboreze indicatori pentru monitorizarea drepturilor copilului. În primul rînd sunt 
redaţi cei elaboraţi de grupul de copii care au monitorizat drepturile proprii pe par-
cursul a doi ani. Listele de indicatori păstrează formulările utilizate de copii şi ur-
mează ordinea în care grupul a abordat drepturile pe care a ales să le monitorizeze.

Dreptul la educaţie (art.28-29)

-	 Numărul de copii din clasele a I-a – IX-a care frecventează şcoala din numă-
rul total de copii din oraş/ sat

-	 Disponibilitatea manualelor şcolare pentru fiecare elev

-	 Prezenţa în biblioteca şcolii a literaturii suplimentare conform programei 
şcolare

-	 Nivelul de dotare a şcolii cu echipament sportiv

-	 Existenţa laboratoarelor de chimie/ biologie/ fizică

-	 Numărul de calculatoare raportate la numărul de elevi din şcoală

-	 Accesul copiilor la Internetul şcolii

-	 Corespunderea suprafeţei clasei cu numărul de elevi din clasă

-	 Corespunderea mobilierului din clasă cu vîrsta elevilor

-	 Prezenţa cadrelor didactice calificate pentru fiecare disciplină şcolară

-	 Prezenţa unui diriginte unic pentru fiecare clasă

-	 Numărul de cazuri de violenţă din partea profesorilor înregistrate în şcoală

-	 Frecventarea de către profesori a orelor (adică realizarea tuturor lecţiilor aşa 
cum sunt în orar)

-	 Prezenţa cazurilor de corupţie în procesul educaţional

-	 Gradul de respectare a duratei orei

-	 Numărul de lecţii care sunt înlocuite cu lecţii la alte discipline (de exemplu, 
matematică în loc de artă plastică)

-	 Numărul de ore de la care copiii sunt forţaţi să lipsească (de exemplu, pentru 
că trebuie să meargă la concursuri, festivaluri, olimpiade etc.)

-	 Accesibilitatea materialului predat pentru vîrsta elevilor

Dreptul la protecţie faţă de orice formă de violenţă (art.19)

Violenţă verbală, emoţională

-	 Folosirea poreclelor între copii

-	 Numirea de către profesori a elevilor cu porecle

-	 Luarea în derîdere a sentimentelor şi opiniilor copiilor de către adulţi şi 
semeni

-	 Respectarea programării în locuri publice (magazin, medic etc.)

-	 Prezenţa cazurilor de intimidări şi ameninţări bazate pe statutul social, ma-
terial, etc. în şcoală şi alte locuri publice

-	 Prezenţa cazurilor de farse umilitoare (glume urîte) între copii

-	 Prezenţa cazurilor de etichetare a copiilor (de exemplu, deştept, slab, bun, 
rău, obraznic, talentat, eminent etc.)

-	 Prezenţa cazurilor de comparare a copiilor între ei, de către familie, profe-
sori şi alte persoane

-	 Prezenţa cazurilor de descriere a comportamentului unui copil în public, 
fără permisiunea lui

-	 Utilizarea cuvintelor vulgare, jignitoare între copii, copii şi părinţi, elevi şi 
profesori

-	 Folosirea vocii ridicate sau a ţipetelor de către adulţi: profesori, părinţi

-	 Învinuirea copiilor de anumite acţiuni

-	 Utilizarea de către adulţi şi copii a cuvintelor care trezesc sentimente de 
spaimă, durere, respingere

-	 Utilizarea de către adulţi şi copii a cuvintelor care duc la subaprecierea dem-
nităţii copilului

-	 Intimidarea copilului, de către alţi copii sau adulţi, pentru obţinerea unor 
favoruri

-	 Ameninţarea copiilor, de către adulţi şi copii

Neglijare

-	 Oferirea temelor de acasă care mai apoi nu sunt verificate

-	 Oferirea sarcinilor de către profesor fără ca ele să fie explicate
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-	 Neglijarea de către profesori a sentimentelor, emoţiilor elevilor

-	 Cazuri în care profesorii neglijează opinia, ideea, personalitatea elevilor

-	 Închiderea într-o cameră sau izolarea copilului ca pedeapsă

-	 Neglijarea de către părinţi a necesităţilor copilului

-	 Numărul de elevi din familiile social vulnerabile, care se alimentează gratis 
la cantina şcolii

-	 Cazuri cînd părinţii elevilor pot veni la adunările de părinţi, la sărbătorile de 
la şcoală, dar nu vin

-	 Numărul de cazuri în care sunt neglijaţi copiii care sunt pacienţi la medic/ 
spital

Violenţă fizică 

-	 Aplicarea forţei fizice (bătaie, lovire, îmbrîncire) ca mod de soluţionare a 
conflictelor între copii

-	 Utilizarea forţei fizice de către profesori (lovirea, îmbrîncirea, aruncarea de 
obiecte) ca metodă de disciplinare a elevilor la ore

-	 Pedepsirea copiilor de către părinţi şi alţi adulţi prin lovire, pălmuire etc. 

-	 Provocarea durerii cu ajutorul ţigărilor, chibritelor aprinse de către alţi copii 
sau adulţi cu scopul pedepsirii, umilirii

-	 Cererea de la copii a unor sume de bani, alimentelor (de exemplu, chiflă, măr) 
sau a unor obiecte de valoare (de exemplu, telefon mobil) utilizînd forţa fizică

Dreptul la participare (art.12)

-	 Gradul de implicare a elevilor în alegerea orelor opţionale

-	 Gradul de respectare a părerii copilului în discuţiile care au loc la diferite 
discipline şcolare şi la ora de dirigenţie (copiii sunt încurajaţi să-şi exprime 
propria opinie la temele discutate, toţi copiii au posibilitatea să se exprime 
şi profesorii ascultă şi acceptă aceste păreri, fără discriminări)

-	 Copiii au posibilităţi de a-şi exprima opinia despre metodele de lucru şi 
stilul de comunicare ale profesorilor (prin discuţii sau cu ajutorul chestio-
narelor sau a unei boxe, copiii sunt întrebaţi ce cred despre cum lucrează un 
profesor sau altul cu ei, de exemplu: cum să aleagă temele de discuţie la ora 
de clasă, dacă să facă oral sau în scris evaluarea cunoştinţelor etc.)

-	 Nivelul de participare a elevilor la luarea deciziilor ce ţin de viaţa clasei în 
afara orelor: alegerea şefului de clasă şi a adjuncţilor lui, dacă sunt; reparti-
zarea diferitor responsabilităţi în clasă; activităţile de timp liber organizate 
cu toată clasa, cum ar fi excursiile; pregătirea scenetelor pentru serbare etc.

-	 În activităţile şcolare şi extraşcolare se poate implica orice copil, indiferent 
de reuşita şcolară, nota la purtare, starea materială, felul cum se îmbracă, 
reputaţia familiei, experienţa de participare în alte activităţi, dacă este sau 
nu preferat de profesor etc.

-	 Existenţa unor structuri de consultare a opiniei copilului (de exemplu, senat, 
consiliu, parlament, grup) în şcoală, comunitate, în cadrul Centrului comu-
nitar pentru copii, a cercurilor pe interese etc.

-	 În organele de autoconducere din şcoală, comunitate (de exemplu, senat, 
consiliu, parlament) se poate implica orice copil, indiferent de reuşita şcola-
ră, nota la purtare, starea materială, reputaţia familiei, experienţa de partici-
pare în alte activităţi, dacă este sau nu preferat de profesor etc. 

-	 Consultarea copiilor în planificarea conţinutului şi metodelor de organizare 
şi desfăşurare a activităţilor şcolare şi extraşcolare (copiii sunt întrebaţi care 
este părerea lor despre ce va fi organizat şi cum se va desfăşura activitatea şi 
adulţii ţin cont de aceste păreri)

-	 Regulamentul şcolar despre drepturile şi obligaţiile elevilor se referă şi la 
modul în care copiii pot participa la viaţa şcolii, este cunoscut de către elevi 
şi a fost consultat cu ei

-	 Gradul de corespundere a cercurilor existente în şcoală cu interesele copii-
lor (copiii aleg să frecventeze cercurile pentru că le sunt interesante aceste 
activităţi, nu pentru că insistă profesorii, au note mari la aşa fel de activităţi 
sau pur şi simplu nu au altă posibilitate de a-şi petrece timpul liber; copiii 
sunt întrebaţi la ce cerc vor să meargă şi cu ce vor să se ocupe acolo, ce vor 
să discute)

-	 Participarea voluntară a copiilor în activităţile şcolare şi extraşcolare exis-
tente (este alegerea copiilor de a se implica în activitate, nu decizia părinţi-
lor sau a profesorilor)

-	 Susţinerea iniţiativelor copiilor de organizare a unor activităţi/ evenimente, 
unde copiilor le revine un rol important în organizare (de exemplu, informa-
rea altor copii despre HIV/SIDA în calitate de educator de la egal la egal; 
înfiinţarea unui ziar al şcolii; organizarea unei serate etc.) sau a iniţiativelor 
copiilor de creare a cercurilor pe interese (de exemplu, copiii vor să facă 
break-dance, nu croşetare şi adulţii organizează aşa un cerc)

-	 Existenţa acasă şi la şcoală a posibilităţilor de alegere a activităţilor/ ocu-
paţiilor/ hobby-urilor/ responsabilităţilor indiferent de sex (de exemplu: şi 
băieţii pot avea sarcina de a uda florile, şi fetele pot aranja băncile pentru o 
activitate)

-	 Existenţa posibilităţilor de alegere a activităţilor casnice, în discuţii dintre 
membrii (prezenţi ai) familiei

-	 Posibilitatea de a lua independent decizii sau de a fi consultat în privinţa 
acestor decizii în viaţa privată, acasă, la şcoală, în viaţa publică (de exemplu: 
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alegerea prietenilor, activităţilor de timp liber, stilului în îmbrăcăminte, mo-
dului de petrecere a vacanţei, hobby-urilor)

-	 Informaţia despre desfăşurarea anumitor activităţi este făcută publică din 
timp (toţi copiii din clasă, şcoală sau familie află ce obiective are activita-
tea, în ce condiţii se va desfăşura, unde va avea loc, cît va dura, ce avantaje/
dezavantaje va aduce implicarea în activitate etc.)

-	 În activităţile extraşcolare organizate există nişte criterii de apreciere (ba-
rem) conform cărora vor fi apreciaţi copiii care vor participa la ele, aceste 
criterii de apreciere au fost consultate din timp cu elevii şi sunt respectate 
pe parcurs (toţi copiii cunosc din timp după ce criterii vor fi evaluaţi acei 
care vor participa la activitate şi cum se va decide cine şi ce loc a ocupat, şi 
aceste criterii sunt respectate)

-	 Existenţa resurselor umane (profesori, lucrători ai Centrelor de Resurse sau 
Case de cultură, pregătiţi să comunice cu copii şi tineri), materiale (sală, 
rechizite, hîrtie, scaune, mese etc.) şi financiare (bani) destinate pentru acti-
vităţile de participare în şcoală, în comunitate

-	 Existenţa unor metode, căi, mecanisme de evaluare (de exemplu, prin dis-
cuţii sau completare de chestionare) a activităţilor şcolare şi extraşcolare în 
care au participat copiii, după finalizarea lor, pentru a ajuta copiii să facă 
nişte concluzii din aceste activităţi, sau pentru a analiza ce a reuşit şi ce 
poate fi îmbunătăţit pe viitor în organizarea activităţilor

Dreptul la protecţie faţă de exploatarea economică (art.32)

-	 Cazuri în care copiii lipsesc de la ore pentru a munci în următoarele domenii:

-	 Munci agricole

-	 Şantier (construcţie)

-	 Păscutul animalelor

-	 Gospodăria sau pămîntul profesorilor 

-	 Concerte, spectacole

-	 Servicii/ localuri publice (magazin, bar)

-	 Locuri ascunse (beciuri, garaje)

-	 Cazuri în care copiii abandonează şcoala pentru a pleca la muncă peste ho-
tare (munci sezoniere de toamnă şi primăvară)

-	 Cazuri în care copiii muncesc neavînd vîrsta minimă (15 ani) şi/ sau fără 
acordul legal al părinţilor

-	 Cazuri de respectare a numărului de ore de lucru:

- 24 ore/ săpt.: 15-16 ani

- 35 ore/ săpt.: 16-18 ani

- Cazuri în care copiii muncesc pe timp de noapte

- Gradul în care munca copilului este remunerată conform înţelegerilor iniţiale

- Cazuri în care copiii gestionează, beneficiază de banii pe care i-au primit ca 
plată pentru muncă

- Cazuri în care copiii muncesc pentru a-şi întreţine familia (din diferite mo-
tive, fiind singurul membru din familie care lucrează)

- Cazuri în care copii ai căror părinţi sunt plecaţi peste hotare muncesc în 
gospodăria proprie pentru a o întreţine sau în alte locuri contra bani sau 
produse, pentru a-şi asigura surse de existenţă

- Cazuri în care copiii sunt constrînşi să cerşească (în transport, locuri publi-
ce, pe stradă, umblînd din casă în casă)

- Cazuri cînd copiii sunt lipsiţi de odihnă, comunicarea cu prietenii, cercuri pe 
interese pentru că sunt nevoiţi să muncească

- Cazuri cînd copiii sunt utilizaţi să muncească în contul datoriilor părinţilor

- Cazuri în care copiii muncesc ca servitori în case

- Cazuri în care opinia copilului nu a fost luată în considerare referitor la con-
diţiile în care se desfăşoară munca lui

- Cazuri în care munca la care a fost supus copilul a avut consecinţe negative 
asupra sa (s-a îmbolnăvit, nu a frecventat şcoala etc.)

- Cazuri în care se respectă măsurile de protecţie în muncile deosebit de pe-
riculoase îndeplinite de copii (cască, ochelari de protecţie, mănuşi, mască, 
apă potabilă, dopuri pentru urechi)

- Cazuri în care copiii sunt supuşi violenţei fizice, emoţionale, sexuale, negli-
jării la locul de muncă

- Cazuri în care părinţii aplică violenţa pentru a forţa copilul să muncească

- Cazuri în care creaţia (produsul muncii) unui copil este utilizată sub numele 
altei persoane

- Cazuri cînd au fost aplicate sancţiuni persoanelor care au angajat copii ilegal

- Cazuri în care profesorii forţează, constrîng copiii să muncească în schim-
bul unor favoruri (note mari, atitudine binevoitoare)

- Cazuri în care copiii lucrează în condiţii antisanitare şi periculoase – în sub-
terane, în stradă, în medii unde se fumează etc.

- Cazuri în care copiii vînd în stradă sau pe drumurile dintre localităţi lucruri 
personale sau furate/ transmise de altcineva



88 89

Timp liber, recreare şi activităţi culturale (art.31)

- Numărul de ore zilnic/ săptămînal de care dispun copiii de diferite vîrste 
pentru odihnă şi timp liber (află şi ce cred copiii despre această situaţie)

- Existenţa unei oferte de servicii variate de petrecere a timpului liber, din 
care copiii pot să aleagă activităţi bazate pe interesele şi aşteptările lor

- Gradul în care copiii pot alege independent genul de activitate din timpul 
lor liber (părinţii, fraţii mai mari, profesorii nu decid în locul copiilor şi nu-i 
influenţează cumva în alegerea modului de petrecere a timpului liber)

- Existenţa în locurile destinate petrecerii timpului liber pentru copii a resur-
selor umane specializate/ calificate (persoane cu pregătire în domeniul pe 
care îl propune cercul de interes sau activitatea) şi pregătite să comunice 
prin metode speciale cu copiii (sunt binevoitori, vorbesc de la egal la egal 
cu copiii, au un limbaj pe înţelesul copiilor, sunt răbdători cînd explică ceva 
etc.)

- Orarul instituţiilor în care copiii îşi petrec timpul liber este în concordanţă 
cu regimul zilei unui copil

- Gradul în care se respectă de către angajaţi orarul de lucru afişat în locurile 
destinate timpului liber al copiilor (în casa de cultură, bibliotecă, centrul de 
resurse, şcoala de arte sau secţia de sport, cercurile pe interese din şcoală 
etc.)

- Prezenţa condiţiilor fizice care asigură protecţia şi siguranţa copiilor (în 
preajma locurilor unde copiii îşi petrec timpul liber nu sunt rîpe, gunoişti, 
şosele pe care circulă maşini, stîlpi de înaltă tensiune etc.) 

- Gradul de informare al părinţilor şi al copiilor despre tehnicile de securi-
tate în locurile unde îşi petrec timpul liber (existenţa în local a planului de 
evacuare în cazuri extreme şi cunoaşterea acestuia de către copii şi adulţi; 
cunoaşterea şi respectarea regulilor de securitate)

- Existenţa condiţiilor igienico-sanitare în locurile unde îşi petrec timpul liber 
copiii (cabine de duş lîngă sălile de sport şi de dans, lavoar)

- Gradul în care locul unde copiii îşi petrec timpul liber este non-violent (co-
piii se respectă reciproc, comunică frumos unii cu alţii, nu sunt bătăi, jigniri, 
tachinări, nu dispar lucruri personale etc.; între copii şi adulţii care sunt 
acolo există înţelegere şi comunicare respectuoasă)

- Gradul în care locul unde copiii îşi petrec timpul liber este non-discrimina-
toriu (copiii se acceptă unii pe alţii, adulţii au aceeaşi atitudine faţă de toţi 
copiii care frecventează un cerc sau se află în spaţiul respectiv)

- Accesibilitatea locurilor de petrecere a timpului liber pentru toţi copiii, in-
diferent de:

- starea materială (activităţile de timp liber sunt cu plată sau fără plată)

- statutul pe care îl au în şcoală (de exemplu: cercurile sunt frecventate 
şi de copii cu o reuşită şcolară mică, nu doar de elevii eminenţi etc.)

- sex (de exemplu: pe stadion vin şi fete, nu doar băieţi)

- etnie (de exemplu: copiii de origine rroma nu sunt acceptaţi; se vor-
beşte doar o limbă şi cei care nu o cunosc, nu pot frecventa localul)

- limita de vîrstă (de exemplu: sunt acceptaţi la cercul de dans doar 
copii începînd cu vîrsta de 12 ani, iar pentru copiii mai mici care vor 
să frecventeze un cerc de dans – asemenea cerc nu există)

- Adaptarea locurilor de petrecere a timpului liber pentru copiii cu nevoi spe-
ciale (de exemplu: în parcuri, centre/ cluburi sunt rampe sau lifturi pentru 
deplasarea copiilor în scaune cu rotile; este spaţiu suficient pentru ca o per-
soană în scaun cu rotile să se deplaseze prin casa de cultură, în sala de festi-
vităţi din şcoală, în cinematograf, în locul rezervat spectatorilor pe stadion; 
există veceu adaptat în localuri, duş adaptat în cluburi sportive etc.)

- Activităţile oferite de către localurile pentru copii sunt divizate pe diferite 
vîrste ale copiilor (de exemplu, copiii de clasa a I şi a VIII formează echipe 
de fotbal separat; partenerii de dans au aproximativ aceeaşi vîrstă etc.)

- Prezenţa materialelor şi a echipamentului potrivite, în stare bună, calitative 
şi care respectă tehnica securităţii, necesare pentru desfăşurarea activităţilor 
de timp liber (bănci în parcuri, teren cu nisip, scrînciob, teren de fotbal, 
poartă cu plasă pentru fotbal, mingi, hîrtie şi vopsele pentru desen etc.)

- Modul în care echipamentul oferit este utilizat în activităţi (cine decide cum 
şi cînd este folosit echipamentul; adultul pune la dispoziţia copiilor întreg 
echipamentul disponibil, aşa încît toţi copiii să poată beneficia de el etc.)

- Prezenţa unei persoane adulte care are grijă de starea echipamentului şi re-
paraţia acestuia atunci cînd este nevoie

- Prezenţa unor avize/ afişe pentru informarea detaliată a copiilor despre ac-
tivităţile de timp liber propuse în localuri (de exemplu, la începutul func-
ţionării unui cerc sau a unei activităţi, ca şi pe parcurs, copiilor li se pun la 
dispoziţie informaţii despre genul de activitate desfăşurat, orarul care va fi 
urmat, echipamentul necesar pentru a frecventa cercul etc.)

- Măsura în care copiii sunt implicaţi în elaborarea şi evaluarea activităţilor 
de timp liber care sunt coordonate de adulţi (copiii sunt întrebaţi ce, cum, 
cînd vor să se întîmple şi de opiniile lor se ţine cont)

- Măsura în care iniţiativele copiilor de petrecere a timpului liber sunt luate în 
consideraţie de către adulţi (copiii propun să fie organizată o activitate/ cerc 
sau vor chiar ei să o coordoneze şi adulţii îi susţin să facă asta)

- Existenţa resurselor financiare în bugetul administraţiei publice locale pen-
tru activităţile de timp liber destinate copiilor şi cheltuirea lor anume în 
acest scop
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- Cazuri de schimbare a destinaţiei locurilor de odihnă pentru copii în scopuri 
comerciale sau în alte scopuri

Sănătate şi servicii de asistenţă medicală (art.24)

-	 Gradul de respectare a normelor sanitare în locurile unde copiii îşi petrec tim-
pul – şcoală, grădiniţă, centre, săli de sport (podea spălată la timp, prezenţa 
urnelor, starea veceurilor, existenţa lavoarelor, săpunului şi a uscătoarelor)

-	 Prezenţa şi funcţionarea în şcoală a cabinetului medical echipat cu utilaj şi 
preparate pentru acordarea primului ajutor medical

-	 Prezenţa zilnică a lucrătorului medical în şcoală

-	 Cazuri în care lucrătorul medical din şcoală nu acordă ajutor medical unui 
copil bolnav sau nu îl direcţionează spre un alt serviciu medical, dar îl tri-
mite acasă

-	 Cazuri în care profesorul nu crede copilul care îi spune că se simte rău, este 
bolnav şi nu-i permite să plece de la lecţie la medic

-	 Existenţa punctului medical (sau a centrului medicilor de familie, a unei 
farmacii) în localitate

-	 Gradul de dotare cu echipament necesar (instrumente, medicamente) a cabi-
netelor din spitale (în localităţile unde există spitale)

- Disponibilitatea în farmacii a medicamentelor de prim ajutor, care pot fi 
cumpărate fără reţeta medicului

- Prezenţa în spitale, centrele medicilor de familie a personalului medical ca-
lificat, care este pregătit să trateze copiii

- Gradul de respectare a normelor igienice la acordarea asistenţei medicale în 
centrul medicilor de familie, punctul medical, cabinetul stomatologic, spital 
(seringi, vată, produse de unică folosinţă, dezinfectarea instrumentelor după 
utilizare, medicii se spală pe mîini)

- Respectarea programării făcute la medic (în punctul medical, centrul medi-
cilor de familie, spitale), adică pacienţii sunt primiţi conform listei în care 
s-au înscris din timp

- Lucrătorul medical (asistentul medical din şcoală sau medicii din spital, din 
centrul medicilor de familie) respectă programul de lucru afişat (adică nu 
lipsesc în timpul programului de lucru sau nu pleacă înaintea orei de termi-
nare a acestuia)

- Accesul la ajutorul medical (de urgenţă, la medicul de familie, la spital) este 
egal pentru toţi copiii, indiferent de sex, confesiune, vîrstă, stare socială, 
stare materială a familiei, dacă are relaţii cu medicul sau nu etc.

- Existenţa unui serviciu medical de urgenţă (salvarea) în localitate

- Cazuri în care urgenţa există, dar nu vine la timp sau nu are echipamentul 
potrivit

-	 Cazuri de acordare a asistenţei medicale de urgenţă şi specializată în alte 
instituţii decît în cele unde copilul are viza de reşedinţă (ceea ce este datoria 
medicilor)

-	 Existenţa serviciilor medicale de care pot beneficia copiii care fac abuz sau 
sunt dependenţi de alcool, droguri şi tutun

-	 Prezenţa în raion/ municipiu a Centrelor de sănătate prietenoase tinerilor/ 
Clinicilor prietenoase tinerilor (fostele Centre de planificare a familiei) şi a 
persoanelor calificate pentru a acorda servicii în aceste centre

-	 Existenţa în localitate a unor centre de susţinere pentru tinerele mame

-	 Lucrătorul medical asigură în prestarea serviciilor medicale:
- informarea copilului (îi explică clar despre starea lui de sănătate şi 

tratamentul pe care trebuie să-l urmeze)
- intimitatea condiţiilor în care are loc consultaţia sau anumite proce-

duri medicale (într-un spaţiu separat, doar în prezenţa medicului sau 
asistentului medical)

- confidenţialitatea (conţinutul consultaţiei oferite copilului sau date 
personale despre copil nu sunt transmise altor persoane)

- respectul pentru emoţiile copilului (medicul acceptă îngrijorarea sau 
teama copilului, nu-l ia în derîdere, nu strigă la el, nu-l înjoseşte sau 
neglijează)

-	 Cazuri în care medicii cer/ iau bani pentru acordarea unor servicii gratuite

-	 Prezenţa panourilor informative despre diferite boli şi cum poate fi preveni-
tă îmbolnăvirea, care sunt plasate în şcoală, instituţiile medicale şi diferite 
locuri publice (magazine, biblioteci, staţii de transport în comun etc.)

-	 Informaţiile prezentate pe panouri informative este actualizată şi accesibilă 
pentru copii de diferite vîrste

-	 Prezenţa orelor care abordează teme legate de sănătate, care dezvoltă abi-
lităţile copiilor de a avea un mod de viaţă sănătos şi a se proteja de diverse 
boli şi care sunt predate de specialişti (profesori de biologie sau educaţie 
pentru sănătate, lucrători medicali)

-	 Implicarea adolescenţilor în activităţi de informare cu tematici legate de sănă-
tate (alimentaţie sănătoasă, boli infecţioase, HIV/SIDA şi alte infecţii cu trans-
mitere sexuală, consum de tutun, alcool, droguri etc.), desfăşurate de persoane 
informate în acest domeniu (medic, profesor de biologie, psiholog, ginecolog)

-	 Prezenţa în şcoală sau în localitate a psihologului calificat (cu studii în do-
meniu), care acordă consiliere în mod confidenţial şi adaptat în funcţie de 
vîrsta copiilor

-	 Accesibilitatea pentru copii a sălilor de sport sau fitness în localitate
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Îndrumarea părinţilor şi dezvoltarea capacităţilor copilului (art.5)

-	 Existenţa la şcoală a unor ore de pregătire a viitorilor părinţi (dirigenţie, 
educaţie civică)

-	 Existenţa unor cursuri/ servicii de îndrumare a tinerilor părinţi

-	 Existenţa unui psiholog în localitate care să ofere consiliere tinerilor şi adul-
ţilor privind relaţiile din familie

-	 Existenţa unor centre de îndrumare, ajutor a părinţilor care se află în dificul-
tate (sunt violenţi, consumă substanţe dăunătoare etc.)

-	 Gradul în care adunările cu părinţii care se organizează în şcoli îi ajută pe 
părinţi să-şi îndeplinească obligaţiile

-	 Cazuri în care statul asigură un ajutor material familiilor în care sunt copii 
cu nevoi speciale

Responsabilităţile ambilor părinţi (art. 18)

-	 Gradul de implicare a părinţilor în procesul de educaţie a copiilor (impli-
carea la pregătirea temelor, încurajarea activităţilor preferate, a frecventării 
cercurilor pe interese, prezenţa la adunările de părinţi etc.)

-	 Numărul aproximativ de ore în care ambii părinţi îşi petrec timpul cu copiii

-	 Cît de des părinţii şi copiii vorbesc despre diferite lucruri care ajută copiii în 
dezvoltarea lor fizică şi emoţională (emoţii, dezvoltarea organismului (in-
clusiv sexuală), problemele vieţii etc.)

-	 Existenţa unor servicii care ar pregăti părinţii să-şi asume responsabilitatea 
de a-şi îngriji şi educa copiii

-	 Existenţa în localitate a unor servicii sau instituţii de îngrijire a copiilor ai 
căror părinţi muncesc avînd un program îndelungat/ nocturn de lucru sau un 
loc de muncă îndepărtat de casă, de aceea se întorc tîrziu.

Guvernul Moldovei a decis să elaboreze un sistem de indicatori unic pentru ţară, 
cu scopul de a face mai uşoară colectarea sistematică de date. Mai multe categorii 
de persoane, inclusiv copiii, vor putea contribui cu informaţii privind diferiţi indi-
catori. Fiind alcătuiţi în formatul „structură-proces-rezultat”, aceşti indicatori vor 
permite colectarea informaţiilor din mai multe puncte de vedere (recitiţi despre 
tipurile de indicatori la pag. 32-33). Aceste informaţii vor fi stocate împreună şi 
vor prezenta schimbările care au loc în timp în ceea ce priveşte implementarea în 
practică a Convenţiei. 

Citiţi sugestii de întrebări care să vă ajute la formularea de indicatori la 
adresa electronică: 

http://ebookbrowse.com/ghid-practic-pentru-monitorizarea-drepturi-
lor-copiilor-pdf-d125823339

Iată o variantă de indicatori, propusă de un grup de experţi pentru a fi incluşi în 
acest sistem naţional.

Indicatori pentru monitorizarea respectării art. 29 – scopurile educaţiei

Structură

-	 Existenţa în legislaţia naţională şi în politici a scopurilor educaţiei, prevă-
zute în Convenţie

-	 Respectarea drepturilor copilului este un criteriu în politicile de atestare a 
cadrelor didactice

-	 Existenţa prevederilor legale privind dreptul la formarea continuă a cadrelor 
didactice 

-	 Politica de promovare şi protecţie a drepturilor copilului este un criteriu de 
acreditare a instituţiilor educaţionale (publice şi private)

-	 Prevederi legale privind consultarea elevilor, profesorilor şi a părinţilor/ în-
grijitorilor despre sistemul de educaţie (conţinuturile educaţiei, metodele de 
predare, mediul şcolar etc.)

Proces

-	 Curriculumul educaţional conţine la toate nivelurile de instruire, gradual, în 
funcţie de capacităţile în continuă dezvoltare ale copilului: 

-	 oportunităţi de a face alegeri, a lua decizii, a exersa independenţa, de-
mocraţia şi drepturile omului

-	 în domeniile: sănătate, sexualitate şi sănătate reproductivă, relaţii soci-
ale, mediere, ecologie, soluţionarea conflictelor, toleranţa şi respectul 
pentru diversitate

-	 administrarea banilor, legislaţie, participare în viaţa comunităţii, viaţa 
de adult

-	 Curriculumul de formare iniţială şi continuă a profesioniştilor din sistemul 
educaţional reflectă scopurile educaţiei stipulate în art.29 

-	 Proporţia din numărul de ore din curriculumul de formare iniţială şi conti-
nuă a profesorilor care se referă la scopurile educaţiei stipulate în art.29 

-	 Procentul profesioniştilor* din sistemul educaţional care au primit in-
struire privind scopurile educaţiei şi metodologiile interactive de predare  
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(dezagregat* pe tip de instituţie educaţională; rural/ urban; nivel de educa-
ţie: preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional; privat/ public)

-	 Numărul instituţiilor acreditate care prestează servicii de instruire în domeniul 
scopurilor educaţiei stipulate în art.29 

-	 Proporţia de resurse financiare din bugetul total pentru formarea continuă alo-
cate pentru componenta scopurile educaţiei 

-	 Procentul din bugetul public alocat pentru educaţie, dezagregat pentru mobilier, 
training, întreţinere, personal, echipamente, materiale didactice

-	 Existenţa unui mecanism de raportare şi investigare a plîngerilor în legătură cu 
conţinuturile şi metodele de învăţare (proceduri, instituţii etc.)

-	 Existenţa mecanismului de implicare a copiilor şi părinţilor/ îngrijitorilor în lu-
area deciziilor privind curriculum, administrarea disciplinei şcolare, activităţile 
extraşcolare, de recreare etc.

-	 Existenţa mecanismului de consultare a profesorilor în dezvoltarea curriculu-
mului şcolar

Rezultat

-	 Informaţii calitative furnizate de copii şi părinţi/ îngrijitori despre utilitatea cu-
noştinţelor acumulate şi a competenţelor formate 

-	 Gradul de satisfacţie a copiilor şi părinţilor/ îngrijitorilor dezagregate pe gru-
puri de copii referitor la conţinuturile şi metodele de predare, mediul şcolar, 
securitatea

-	 Informaţii calitative furnizate de copii şi părinţi/ îngrijitori despre activităţile 
extracurriculare (corespunderea cu interesele copiilor, utilitatea, echipamentul, 
securitatea, pregătirea adultului) 

-	 Informaţii calitative despre experienţa de participare în procesele decizionale 
privind curriculumul şcolar, administrarea disciplinei, activităţile extraşcolare

-	 Ratele de şcolarizare a copiilor cu necesităţi speciale segregaţi pe rural/ urban

-	 Ratele de repetare, absenteism şi abandon şcolar în nivelurile de educaţie pre-
şcolar, primar, gimnazial

-	 Numărul de plîngeri înregistrate şi examinate în legătură cu conţinuturile şi 
metodele de învăţare (proceduri, instituţii etc.)

-	 Procentul copiilor care pot să explice cel puţin 3 drepturi la sfîrşitul ciclului 
primar, 7 drepturi la sfîrşitul ciclului gimnazial, 10 drepturi la sfîrşitul ciclului 
liceal

*profesioniştii din sistemul educaţional sunt învăţătorii, profesorii, diriginţii, psihologii şcolari, edu-
catorii, asistenţii sociali, directorii instituţiilor

*dezagregare înseamnă în acest caz separare, descompunere a informaţiilor pe părţi componente 

Indicatori pentru monitorizarea respectării art 19 – protecţia faţă de abuz şi 
neglijare

Structură

-	 Existenţa legislaţiei care interzice toate tipurile de abuz faţă de copii, inclusiv 
pedeapsa corporală, şi prevede sancţiuni eficiente şi adecvate

-	 Existenţa legislaţiei pentru protecţia copiilor victime ale abuzului (fizic, psiho-
logic, sexual), neglijării, relelor tratamente, în toate mediile:

-	 familial – părinţi, reprezentanţi legali sau alte persoane de îngrijire

-	 educaţional

-	 instituţii de îngrijire

-	 instituţii de detenţie

-	 comunitate

-	 Existenţa prevederilor legale care oferă copiilor victime ale violenţei şi exploa-
tării dreptul la asistenţă psihologică şi servicii psihoterapeutice

-	 Existenţa prevederilor legale care obligă instituţiile care prestează servicii copi-
ilor (de educaţie, de sănătate, de timp liber, de asistenţă socială, de îngrijire) să 
deţină politici de protecţie a copilului, bazată pe principiul participării copilului 

-	 Prevenirea tuturor formelor de abuz este o prioritate a politicilor de protecţie a 
copilului

-	 Existenţa unui cadru de reglementare a procedurilor legale în care sunt implicaţi 
copiii victime, martori, sensibil la particularităţile copilului

Proces

-	 Existenţa standardelor minime de calitate pentru programele de prevenire şi 
serviciile de asistenţă ale copiilor victime şi martori ale violenţei

-	 Numărul şi acoperirea geografică a serviciilor specializate de asistenţă a copii-
lor victime ale abuzului (servicii de stat şi nestatale)

-	 Existenţa mecanismului intersectorial de identificare, referire şi asistenţă a co-
piilor victime şi martori ai violenţei

-	 Existenţa unui registru naţional de evidenţă a cazurilor de abuz

-	 Diversitatea modalităţilor de solicitare a ajutorului de către copii, adaptate par-
ticularităţilor lor

-	 Numărul/ proporţia profesioniştilor (dezagregaţi pe specializare, rural/ urban: 
profesori, educatori, asistenţi sociali, medici, poliţişti, judecători, procurori, jur-
nalişti) care au beneficiat de instruire privind identificarea, raportarea şi asisten-
ţa cazurilor de abuz 
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-	 Cota din bugetul public alocată pentru campanii de conştientizare, studii pri-
vind violenţa faţă de copii şi servicii de protecţie a copiilor victime ale violenţei

-	 Numărul de servicii de consiliere parentală acreditate (validate), dezagregate pe 
rural/ urban

-	 Numărul de părinţi/ îngrijitori care au beneficiat de programe de educaţie paren-
tală, conform standardelor, dezagregat pe vîrstă, sex, rural/ urban

-	 Numărul de instituţii care implementează politica de protecţie a copilului

-	 Numărul/ proporţia de copii care au beneficiat de programe de informare 

-	 Prevenirea abuzului este parte a curriculumului obligatoriu pentru pregătirea 
profesioniştilor (profesori, educatori, asistenţi sociali, medici, poliţişti, judecă-
tori, procurori, jurnalişti)

-	 Proporţia sentinţelor pronunţate din numărul total al dosarelor de abuz asupra 
copilului investigate

-	 Numărul de servicii de audiere legală a copiilor dotate conform standardelor, 
inclusiv acoperirea geografică

Rezultat

-	 Numărul/ proporţia copiilor referiţi la registrul naţional de evidenţă a cazurilor 
de abuz din numărul total de copii, dezagregat pe categorii de vîrstă, sex, rural/
urban, tip de servicii oferite, tip de abuz

-	 Informaţii calitative de la copiii din diferite medii (familie, şcoală, instituţii 
medicale etc.) despre calitatea comunicării cu adulţii şi semenii

-	 Copiii şi părinţii/ îngrijitorii recunosc tipurile, semnele şi consecinţele violenţei

-	 Informaţii calitative despre înţelegerea de către populaţia adultă a pedepsei cor-
porale ca formă de violenţă

-	 Informaţii calitative de la copii şi adulţi despre instituţiile/ serviciile la care se 
pot adresa 

-	 Informaţii calitative despre diverse modalităţi de sesizare a cazurilor de abuz

-	 Numărul de sesizări înregistrate prin helpline dezagregat pe tipuri de abuz, vîr-
stă, sex, rural/ urban, tipul de helpline 

-	 Numărul de sesizări de abuz înregistrate de unitatea de asistenţă socială, deza-
gregat pe tipul de intervenţie (inclusiv referire) 

-	 Informaţii calitative furnizate de profesionişti despre funcţionarea mecanismu-
lui intersectorial de identificare, referire şi asistenţă a copiilor victime şi martori 
ai violenţei

Indicatori pentru monitorizarea respectării art. 12 – dreptul la participare

Structură

-	 Existenţa legislaţiei care asigură obligativitatea consultării copiilor în ela-
borarea actelor normative, politicilor şi serviciilor care îi vizează

-	 Existenţa legislaţiei care obligă luarea în considerare a opiniei copilului în 
procedurile administrative, civile şi penale

-	 Participarea copilului la luarea deciziilor în diferite medii (familie, instituţie 
educaţională, de sănătate, de îngrijire, comunitate) este parte a politicilor 
privind dezvoltarea, protecţia şi îngrijirea copilului

-	 Existenţa legislaţiei care asigură copiilor dreptul de a depune, direct sau 
printr-un reprezentant legal, plîngeri referitoare la diferite aspecte ale vieţii 
(familie, educaţie, sănătate, angajare, asistenţă socială, îngrijire alternativă, 
transport, emigrare, justiţie, planificare, mediu etc.), inclusiv acces la con-
siliere şi advocacy

-	 Legislaţia prevede condiţii prietenoase copilului în procedurile administra-
tive, civile şi penale

-	 Politicile de protecţie a copilului ale instituţiilor care prestează servicii 
copiilor (de educaţie, de sănătate, de timp liber, de asistenţă socială, de 
îngrijire) sunt bazate pe principiul participării copilului şi alte principii ale 
Convenţiei

Proces

-	 Existenţa standardelor minime de consultare a copiilor în elaborarea, presta-
rea, evaluarea serviciilor adresate copiilor şi familiei

-	 Existenţa procedurilor de consultare a copiilor în elaborarea şi monitoriza-
rea actelor normative şi a politicilor care îi vizează

-	 Existenţa mecanismelor care asigură luarea în considerare a opiniei copilu-
lui în procedurile administrative, civile şi penale

-	 Drepturile copilului, în special dreptul la participare, este parte a curriculu-
mului de formare iniţială şi continuă a profesioniştilor (profesori, educatori, 
asistenţi sociali, medici, poliţişti, judecători, procurori, jurnalişti)

-	 Numărul profesioniştilor care au primit instruire, dezagregat pe specializa-
re, rural/ urban, tip de instituţie

-	 Numărul părinţilor care au acces la informaţii în domeniul participării, dez-
agregat pe rural/ urban, tip de instituţie

-	 Dezvoltarea competenţelor de participare ale copiilor este componentă obli-
gatorie a curriculumului şcolar
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-	 Bugetul alocat pentru iniţiative de participare iniţiate şi implementate de 
grupuri de copii, inclusiv Consilii Şcolare, organe de autoconducere ale co-
piilor, ONG de tineret etc.

-	 Existenţa unui mecanism de raportare şi investigare a plîngerilor în legătură 
cu conţinuturile şi metodele de învăţare (proceduri, instituţii etc.)

-	 Instituţia Avocatul copilului dispune de mecanisme de consultare a copiilor 
şi de examinare a plîngerilor individuale

Rezultat

-	 Informaţii calitative furnizate de copii despre cum este luată în considerare 
vocea lor în procedurile administrative, civile şi penale

-	 Informaţii calitative furnizate de copii despre felul în care opiniile lor se 
regăsesc în cadrul normativ şi de politici la toate nivelurile

-	 Satisfacţia copiilor privind luarea în considerare a opiniei lor în toate su-
biectele care îi vizează, în diferite medii (familie, instituţie educaţională, de 
sănătate, de îngrijire, comunitate)

-	 Opiniile copiilor privind respectarea drepturilor lor sunt incluse în raportul 
prezentat Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului

-	 Numărul de plîngeri primite de către Avocatul copilului, dezagregate pe ti-
pul de probleme, sex, rural/ urban, vîrstă

-	 Proporţia membrilor organelor de autoconducere ale copiilor care fac parte 
din diferite grupuri vulnerabile

-	 Proporţia în care organele de autoconducere şi alte iniţiative de implicare 
a copiilor în procesele decizionale reprezintă diferite grupuri de copii, în 
special pe cei mai vulnerabili

-	 Informaţii calitative furnizate de copii despre felul în care curriculumul şi 
metodele de predare contribuie la formarea competenţelor de participare

-	 Numărul de organe/ structuri decizionale şi consultative la toate nivelurile 
în care copii au statut de membri/ observatori

3.3. Exemple de fişă de monitorizare pentru colectarea şi 
stocarea informaţiilor

Acest instrument a fost propus de CIDDC copiilor din grupul de lucru pentru apli-
care în monitorizarea diferitor drepturi. Monitorii dispuneau de o listă de indicatori 
cu referire la un drept, dintre care selectau cel puţin 15 pentru a-i monitoriza în 
decurs de 1-2 luni. Informaţiile adunate în formulare erau apoi analizate şi stăteau 
la baza rapoartelor de monitorizare elaborate de copii.

 

Monitorizez Drepturile Copilului în comunitate

Numele, prenumele monitorului ______________________________________________

Comunitatea _____________________________________________________________

Perioada ________________________________________________________________

Dreptul monitorizat ________________________________________________________

art. _______ din CDC; art. _______ din Legea RM privind Drepturile Copilului

Indicatorul şi situaţia acestuia Sursele şi metodele de informare 

Următorul instrument prezentat a fost elaborat de organizaţia internaţională 
ActionAid cu scopul de a ajuta copii, părinţi, profesori, şi alte organizaţii interesate, 
să monitorizeze respectarea dreptului la educaţie într-un mediu sigur. Formularul 
este alcătuit din cîţiva indicatori, exprimaţi ca într-o cercetare/ chestionar, pentru a 
facilita colectarea sistematică a informaţiilor.
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 Formular pentru colectarea datelor

Posibili indicatori de urmărit:

- Număr de incidente de violenţă între genuri.

- Existenţa şi aplicarea măsurilor/ mecanismelor potrivite de aplicare a 
regulamentelor.

- Acces sigur la şcoală, inclusiv drumul spre şcoală.

- Existenţa şi implementarea, la diferite niveluri, a politicilor privind violenţa 
în şcoală şi protecţia copilului.

Informaţiile pot fi adunate prin:

- Discuţii focus-grup cu copii, managerii şcolii, profesorii, părinţii.

- Harta şcolii şi a împrejurimilor ei.

- Şedinţe cu participarea diferitor actori din comunitate.

1. Cît de frecvente sunt cazurile de violenţă? Completaţi cu: foarte des, ocazional, 
rar, niciodată

Violenţă 
fizică 

Intimidare Abuz sexual Umilire în 
public

……

Victime 

Fete 

Băieţi 

Profesori 

Alţi adulţi din şcoală

Abuzatori 

Profesori

Alţi adulţi din şcoală

Părinţi

Colege 

Colegi 

2. Unde au loc cele mai grave forme de abuz? ………………………………….... 
………………………………………………………………………………………
(de exemplu în clase, pe coridoare, în curtea şcolii, pe stadion, în drum spre şcoală 
etc.)

3. Care este proporţia profesorilor care au fost instruiţi să nu aplice violenţa şi să 
susţină copiii care raportează cazuri de abuz? …………………………………… 
………………………………………………………………………………………
4. Ce mecanisme de monitorizare şi raportare a cazurilor de abuz asupra copiilor 
există la nivelul şcolii?

Acesta este independent, sigur şi confidenţial?

Da □ Nu □ Explicaţi .……..……………………………………………

Copiii pot face recurs la un organ independent împotriva sancţiunilor disci-
plinare care le-au fost aplicate?

Da □ Nu □ Explicaţi .…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………
5. De cîte ori, pe parcursul anului trecut, au fost întreprinse acţiuni ca urmare a 
identificării/ raportării cazurilor de abuz? ……………………................................
...................................................................................................................................

6. Daţi un exemplu de violenţă şi acţiunea care a urmat  …………………………
...................................................................................................................................

7. Se desfăşoară campanii de informare pentru a combate orice formă de violenţă 
asupra copiilor?

Da □ Nu □ Explicaţi .……………………........................................................... 
...................................................................................................................................

8. Şcoala promovează o politică privind prevenirea şi combaterea violenţei?

Da □ Nu □ 

Dacă da, a fost sancţionat vreun profesor ca rezultat al acestei politici? 
………….…..……….……………………….……………………………
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3.4. Formulare pentru analiza unui text scris şi a unui 
poster sau fotografii

Formular pentru analiza unui text scris

1. Tipul de document
____ Ziar  ____ Comunicat de presă 
____ Scrisoare  ____ Raport statistic
____ Publicitate  ____Altul _____________________

2. Caracteristici fizice ale documentului 
____ Cu antet  ____ Semnat
____ Scris de mînă  ____ Cu însemnări pe margini 
____ Dactilografiat/ Scris la computer  ____ Altele _________________
____ Ştampilat  ____ ______________________

3. Date de elaborare/ editare/ semnare/ aprobare etc. a documentului
_____________________________________________________________

4. Autorul documentului 
_____________________________________________________________

5. Titlul documentului 
_____________________________________________________________

6. Cui este adresat documentul
_____________________________________________________________

7. Conţinutul documentului 
A. Cu ce scop a fost elaborat documentul
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
B. Care crezi că sunt trei momente importante menţionate în document
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
C. Ce întrebări, la care autorul nu a dat răspuns, ţi-a trezit lectura 
documentului 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Formular pentru analiza unui poster/ fotografii/ imagini

1. Priveşte posterul/ fotografia cîteva minute. Fă-ţi o impresie generală des-
pre poster, apoi divizează-l în minte în cîteva părţi, examinează fiecare 
parte şi fii atent(ă) la detaliile pe care le găseşti.

2. Înscrie mai jos elementele pe care le vezi în poster/ fotografie:
 oameni                      obiecte                      activităţi

__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________

3. Ce culori se regăsesc în poster?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Ce simboluri sunt utilizate?
___________________________________________________________

5. Dacă posterul conţine simboluri, ele sunt:
____ clare, uşor de înţeles, de interpretat 
____ emoţionante, dramatice
____ uşor de memorizat

6. Mesajul (mesajele) posterului este în primul rînd:
____ vizual 
____ în egală măsură vizual şi verbal
____ verbal

7. Cine este autorul posterului 
___________________________________________________________

8. Care crezi că este scopul pentru care a fost elaborat posterul? Ce ar trebui 
să facă oamenii căruia se adresează posterul?
___________________________________________________________

9. Cui crezi că îi este adresat posterul?
___________________________________________________________

10. Cele mai eficiente postere folosesc mesaje simple, directe şi neobişnuite. 
Crezi că acesta este un poster reuşit?
___________________________________________________________
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