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Participarea activ\ a copilului la ac]iunile
[i deciziile care îl privesc
Cui se adreseaz\ acest ghid?

Ghidul de fa]\ se adreseaz\ cadrelor didactice [i profesioni[tilor
care interac]ioneaz\ cu copiii. Materialul a fost elaborat în cadrul
Campaniei pentru participare [colar\ ”Hai la {coal\!”, pornind de
la experien]ele acumulate [i nevoile identificate în [colile ZEP
(Zone de Educa]ie Prioritar\). Acest ghid cuprinde informa]ii utile
privind conceptul de participare activ\ a copiilor la deciziile [i
ac]iunile care îi privesc. Ghidul î[i propune s\ devin\ un instrument
de promovare a particip\rii active a copiilor în via]a familiei, [colii
[i a comunit\]ii.
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Motto
“A instrui pe tineri cum se cuvine nu const\ în a le vârî
în cap mul]ime de cuvinte, fraze, expresii [i opiniuni
din diferi]i autori, ci a le deschide cale cum
s\ priceap\ lucrurile.”
(John Amos Comenius)

Mesaje cheie
Asumarea de responsabilit\]i [i încrederea în sine a unui copil se formeaz\
prin participarea [i implicarea în luarea deciziilor [i efectuarea de activit\]i în
acord cu nivelul s\u de dezvoltare, începând de la cea mai fraged\ vârst\;




P\rerea unui copil este la fel de important\ ca p\rerea unui adult.
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Obiective
Pân\ la sfâr[itul acestei sesiuni, cadrele didactice:










Vor cunoa[te cadrul legal care reglementeaz\ participarea copilului;
Vor cunoa[te principiile de baz\ ale particip\rii;
Vor în]elege importan]a implic\rii [i particip\rii copilului în deciziile [i
activit\]ile care îl privesc;
Vor deveni con[tien]i de modul în care implic\ copiii în diferite activit\]i;
Vor înv\]a noi modalit\]i de implicare a copilului în diferite activit\]i [i
decizii;
Vor în]elege importan]a consolid\rii unei rela]ii pozitive cu copilul;
Vor face diferen]a dintre participarea adev\rat\ [i participarea fals\.

Ce este participarea?
În cartea lui Lewis Carroll “Alice în }ara Minunilor”, o reg\sim pe Alice, în
drumul ei prin P\durea Tulgey, într-o intersec]ie, de vorb\ cu motanul cu cap
mare:
- “Domnule motan, a]i putea s\-mi spune]i pe ce drum s\ o iau?
- Aceasta depinde în bun\ m\sur\ de locul în care inten]ionezi s\ ajungi,
r\spunse motanul.
- În ceea ce m\ prive[te îmi este indiferent..., spuse Alice.
- Atunci, fiecare drum este bun, r\spunse motanul.
- ... numai s\ ajung totu[i undeva, încerc\ s\ explice Alice.
- Ah, dar vei ajunge, f\r\ îndoial\, spuse motanul, dac\ vei merge atât cât
trebuie”
(Lewis, 2010).
Când un p\rinte sau un profesor este întrebat “Cum v\ dori]i s\ fie copilul
dumneavoastr\ atunci când va fi mare?”, printre cele mai invocate r\spunsuri
reg\sim: “hot\rât”, “independent”, “cu ini]iativ\”, “capabil s\ ia decizii corecte”,
“responsabil”, etc. Acesta este cap\tul drumului, în viziunea adul]ilor care se
ocup\ de cre[terea [i educarea copiilor. Odat\ ce destina]ia este stabilit\, este mult
mai u[or s\ porne[ti în direc]ia potrivit\. Dac\ î]i dore[ti ca viitorul adult s\ fie
“responsabil”, “hot\rât”, “independent”, “cu ini]iativ\”, “capabil s\ ia decizii
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corecte” trebuie s\ mergi pe drumul pe care copilul are posibilitatea s\ exerseze
dezvoltarea acestor abilit\]i [i capacit\]i, respectiv pe drumul care îi permite s\ se
exprime, este ascultat, este l\sat s\ încerce, este înv\]at s\-[i asume consecin]ele
deciziilor lui, este sus]inut [i încurajat s\ continue dup\ o dezam\gire [i foarte
important este l\sat s\ participe activ la c\l\toria vie]ii lui.
Dac\ [tii unde vrei s\ ajungi, este u[or s\ hot\r\[ti pe care drum o iei.

Prin participarea copilului la ac]iunile care îl privesc se construie[te drumul pe
care adultul merge împreun\ cu copilul, astfel încât, s\ ajung\ la “destina]ia” care
s\-i permit\ copilului devenit adult s\ tr\iasc\ ca un individ independent, responsabil [i cu respect fa]\ de drepturile celorla]i. Pentru ca adultul în care se va
transforma copilul de azi s\ aib\ calit\]ile mai sus men]ionate, este necesar ca el
s\ exerseze negocierea, asumarea consecin]elor unei decizii, exprimarea gândurilor [i sentimentelor f\r\ team\, realizarea de activit\]i pentru a în]elege logica
lucrurilor, etc. Este paradoxal, cum, de[i adul]ii î[i doresc copii care s\ lupte
pentru ce î[i doresc, atunci când ace[tia negociaz\ la câte desene animate s\ se
uite, adultul nici m\car nu încearc\ s\ g\seasc\ o cale de mijloc [i hot\r\[te singur:
“Te ui]i la un singur desen, pentru c\ eu sunt mama ta [i eu [tiu ce este mai bine
pentru tine”. La fel cum, gr\bit [i f\r\ r\bdarea de a face cur\]enie în urma
copilului, adultul nu-i permite acestuia s\ experimenteze în buc\t\rie. Ulterior,
este nedrept s\ pretinzi copilului s\ fac\ lucrurile “a[a cum trebuie”, dac\ nu ai
avut timpul, r\bdarea [i disponibilitatea de a-l înv\]a.
Participarea este un mod de a fi!

Participarea este un mod de a fi, care se cultiv\ cu mult exerci]iu [i practic\
permanent\. Un copil de 3 ani poate avea idei foarte bune, este necesar doar ca
adultul de lâng\ el s\ aib\ disponibilitatea s\-l asculte cu aten]ie.
Potrivit UNICEF1 “participarea copilului implic\ încurajarea [i împuternicirea
acestuia de a-[i face cunoscute punctele de vedere privind problemele care îi
afecteaz\. În practic\, participarea este ascultarea de c\tre adul]i a copiilor - prin
toate formele multiple [i variate prin care ace[tia se exprim\. Participarea le
asigur\ libertatea de a se exprima [i ]ine cont de punctele lor de vedere când este
vorba de decizii care îi afecteaz\. Implicarea copiilor în dialog [i în schimbul de
opinii le permite acestora s\ înve]e metode constructive de a înfluen]a lumea din
jurul lor”.
1

http://www.unicef.org/sowc03/contents/childparticipation.html;
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În percep]ia tradi]ional\, existau dou\ concep]ii privind educa]ia copiilor [i a
tinerilor. Pe de o parte, copilul era v\zut ca fiind vulnerabil, neajutorat [i ca având
nevoie s\ fie protejat de lumea periculoas\ a adul]ilor. Din acest punct de vedere,
pentru a se putea dezvolta ca un adult echilibrat [i responsabil, se impunea o
copil\rie far\ griji [i f\r\ responsabilit\]i (Hart, 1992, p. 5). Pe de alt\ parte,
copilul era perceput [i ca o creatur\ pasiv\ [i imatur\, ca un vas gol care necesit\
s\ fie umplut, care are nevoie s\ dobândeasc\ abilit\]ile, competen]ele [i cuno[tin]ele necesare pentru a putea suprave]ui în lumea adul]ilor. Conform lui De
Winter, aceste concep]ii se sprijin\ pe paradigma deficien]ei (1995, p. 143) [i se
concentreaz\ pe ce NU este capabil copilul s\ fac\ [i pe ce poate adultul s\ fac\ în
locul copilului.
În opozi]ie cu aceast\ percep]ie, participarea este v\zut\ ca o alternativ\ la
educa]ia tradi]ional\, se concentreaz\ pe ce poate face copilul, pe poten]ialul pe
care îl are acesta [i cum poate fi el utilizat [i dezvoltat. Din aceasta perspectiv\,
copilul este v\zut ca o fiin]\ uman\ ce de]ine un poten]ial [i capacit\]i specifice [i
de asemenea, care are nevoi [i interese specifice. Capacit\]ile, competen]ele [i
abilit\]ile copilului sunt elemente esen]iale ale poten]ialului pe care acesta îl are [i
care îl ajut\ s\-[i identifice [i s\-[i satisfac\ propriile nevoi [i interese, f\r\ interven]ie din exterior [i f\r\ prezen]a adul]ilor care s\ le formuleze ei nevoile [i
interesele. Perspectiva din care se situeaz\ adultul, influen]eaz\ foarte mult procesul de participare al copilului. Centrarea pe probleme [i incapacitate, nu face
alceva decât s\ le accentueze, în timp ce centrarea pe puncte forte [i capacit\]i
genereaz\ experien]e pozitive de participare, încurajeaz\ repetarea acestui proces
[i amplific\ rezultatele scontate (Cojocaru, 2005).
Participarea reflect\ interesele [i nevoile copilului.

Participarea copiilor, stimularea implic\rii active în rezolvarea de probleme
care privesc propria via]\, implic\ încurajarea capacit\]ii lor de a-[i identifica
nevoile [i interesele [i de a [i le satisface (Masschelein & Quaghebeur, 2005).
Aceast\ idee este sus]inut\ [i de Flekkø y (1999), care argumenteaz\ c\ bebelu[ii
sunt capabili de cel pu]in o “exprimare rudimentar\” cu ajutorul c\reia se fac
auzi]i, chiar dac\ “opiniile” sau “sentimentele” lor sunt mai greu de în]eles. El
sus]ine c\ aceast\ comunicare rudimentar\ c\ nu este doar o auto-exprimare, ci
începutul procesului de a lua decizii, de a planifica [i de a-[i rezolva problemele.
Poten]ialul de a participa sau capacitatea copilului foarte mic, este totodat\ în]eles
[i ca o reflec]ie a unei nevoi, dar [i ca o dorin]\ a copilului de a-[i exprima punctul
de vedere, de a exersa efectuarea unei alegeri în cadrul interac]iunii cu al]ii.
Datorit\ acestei nevoi sau dorin]e pentru competen]a manifestat\ de copil, dup\
9
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cum o nume[te Hart (1992, p. 23) participarea este considerat\ la fel de necesar\
ca un drept irevocabil ( Masschelein & Quaghebeur, 2005). Literatura particip\rii,
pleac\ de la ideea c\ exist\ un grup general de capacit\]i ca de exemplu autoreflexia [i auto-exprimarea care asigur\ func]ionarea sau performan]a ca tr\s\turi
distincte ale fiec\rui individ. Din alte perspective, aceste capacit\]i sunt reprezentate de formularea de perspective, de abilit\]ile sociale [i de comunicare care
permit în]elegerea [i interpretarea mediului înconjur\tor, abilit\]ile de a construi [i
de a negocia diverse semnifica]ii (Van Gils, 2001, p. 26), de a influen]a atât
propriul comportament, cât [i comportamentul altora (Flekkø y, 1999, p. 50), de a
înv\]a din experien]\, de a exersa activ procesul de luare a deciziilor, de a identifica
problemele, de a reflecta [i de a ac]iona ca expert asupra propriei noastre vie]i
(Hart, 1992, p. 29; Van Dinter, 1999, p. 48). Din acest punct de vedere, participarea
este instrumentul cu ajutorul c\ruia copiii ating performan]a [i func]ioneaz\ la
parametri maximi.
Participarea este o modalitate de a cre[te copii adapta]i contextului
social actual.

Într-o societate aflat\ sub regim comunist, caracterizat prin lipsa claselor
sociale [i instaurarea egalit\]ii sociale a tuturor membrilor, politica de uniformizare impunea practicarea unei educa]ii a copiilor care s\ inhibe abaterile de la
reguli [i ie[irea dintr-un anumit tipar. Adul]ii transmiteau informa]ii copiilor [i
propagau un model de individ pe care statul [i-l dorea: obedient, ascult\tor, fidel
[i dependent. Societatea capitalist\, care promoveaz\ pia]a competitiv\ creaz\
implicit membri creativi, descurc\re]i, independen]i, etc. care au atât cât merit\.
Este paradoxal îns\ cum, chiar dac\ sistemul încurajeaz\ dezvoltarea acestei
tipologii de individ, dinamica mediului familial în societatea actual\, resemnificarea domesticit\]ii, modific\rile profunde în exercitarea parentalit\]ii [i construc]ia social\ a copil\riei, institu]ionalizarea func]iilor parentale pun copilul în
centrul retoricilor institu]ionale, dar acesta r\mâne la periferia interven]iilor [i
participarea copilului este una redus\ (Cojocaru, 2008). Prin urmare, dac\ ne
dorim copii independen]i, care s\ se descurce în contextul social actual, este
necesar\ promovarea [i practicarea particip\rii copilului, ca instrument al sistemului de educa]ie. Roger Hart subliniaz\ conexiunea dintre participare [i conceptul de manipulare sau
domina]ie, v\zând participarea ca “un important
antidot pentru practicile educa]ionale tradi]ionale care prezint\ riscul de alienare
[i deschidere spre manipulare “ (Hart, 1992, p. 43).
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De ce este important\ participarea copilului!
Organiza]ia Mondiala a S\n\t\]ii define[te participarea ca fiind „natura [i
extinderea implic\rii unei persoane în situa]ii ale vie]ii [i categorizeaz\ participarea în termeni de mobilitate, schimb de informa]ii, rela]ii sociale, educa]ie,
munc\ [i angajament, comunitate, [coal\ [i familie. Aceasta este o defini]ie larg\,
care include implicarea copiilor în activit\]i [colare, în activit\]i de petrecere a
timpului liber (Organiza]ia Mondiala a S\n\t\]ii, 2001). Implicarea în activit\]i
este considerat\ o parte vital\ a vie]ii copiilor (Hendry, 1983; Larson, 2000).
Participarea este important\ pentru bun\starea copiilor. Modalitatea prin care sunt
implica]i copiii în activit\]ile [colare, familiale sau în comunitate este relevant\
calit\]ii vie]ii acestora (Felce & Perry, 1992). Lipsa oportunit\]ilor de implicare a
copiilor duce la imposibilitatea exploar\rii lumii sociale, intelectuale, emo]ionale
[i dezvoltarea acestora este din ce în ce mai limitat\. Este important s\ în]elegem
factorii [i procesele prin care copiii pot participa la activit\]i, deoarece cunoa[terea
importan]ei particip\rii poate fi folosit\ pentru a încuraja participarea [i pentru a
înl\tura barierele în ceea ce prive[te implicarea copiilor (Brown & Gordon, 1987).
Participarea conduce la succesul copiilor [i este esen]ial\ pentru dezvoltarea
emo]ional\ [i psihologic\ a acestora (Larson & Verma 1999; Larson, 2000; Forsyth
& Jarvis, 2002; Simeonsson et al. 2001). Participarea în activit\]i non-[colare, de
exemplu interac]iunile dintre membrii familiei [i a prietenilor, este recunoscut\ ca
fiind cel mai important context de înv\]are [i prosperitate (Larson & Verma,
1999). Participarea copiilor este important\ [i din urm\toarele motive:

Dezvolt\ încrederea copilului în propria persoan\;

Canalizeaz\ energia copilului într-o direc]ie folositoare pentru p\rinte [i
creativ\ pentru copil;

Copiii accept\ mai u[or lucrurile care trebuie f\cute;

Ajut\ la cre[terea stimei de sine a copilului;

Se dezvolt\ un stil propriu al copilului;

Contribuie la sc\derea gradului de dependen]\ al copilului fa]\ de p\rin]i;

Se dezvolt\ capacitatea copilului de cooperare cu ceilal]i [i de a lucra în
echip\;

Dezvolt\ capacitatea copiilor de a asculta opiniile celorlal]i;

Ofer\ posibilitatea p\rin]ilor de a sesiza anumite probleme [i de a
interveni la timp pentru rezolvarea acestora;

Copiii simt c\ au controlul asupra situa]iei;

Este o modalitate de responsabilizare a copiilor;

Dezvolt\ capacitatea de reflec]ie a copilului;

Permite copilului s\ g\seasc\ singur r\spunsul la întreb\ri, ca urmare a
procesului de analiz\ pe care îl implic\ realizarea unor sarcini sau luarea
de decizii;
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Dezvolt\ competen]ele decizionale ale copiilor;
Opinia unui copil poate genera o perspectiv\ nou\ la care p\rintele nu sa gândit;
Solu]ia adoptat\ ca urmare a ascult\rii opiniei copilului poate fi mai
adaptat\ nevoilor sale;
Copilul are posibilitatea s\-[i dezvolte imagina]ia [i creativitatea;
P\rintele are posibilitatea s\-[i cunoasc\ copilul, prin prisma alegerilor
pe care le face;
Cre[te gradul de armonie al rela]iei copil-adult;
Se consolideaz\ rela]ia dintre adul]i [i copil, prin dezvoltarea încrederii,
comunic\rii [i efectu\rii de activit\]i împreun\;
Se u[ureaz\ munca adultului, prin efectuarea unor sarcini mici de c\tre
copil;
La nivel general, participarea copiilor la deciziile [i ac]iunile care îî
privesc înseamn\ dezvoltare [i progres.

Fiec\rui copil [i fiec\rui tân\r îi place sentimentul de a se sim]i important, de
a fi apreciat, de a însemna ceva pentru societate. Asumarea de responsabilit\]i
ajut\ la formarea încrederii în sine, a respectului pentru propria persoan\ [i a
sentimentului de solidaritate (De Winter, 1995, p. 12). Bineîn]eles, participarea
trebuie v\zut\ din prisma echilibrului. Pentru a avea efectele dorite, e important s\
se supun\ regulilor care o fac un instrument eficient. Implicarea copilului într-o
m\sur\ mai mare decât este el preg\tit s\ managerieze, se transform\ în abuz. În
concluzie, participarea este recomandat\ ca fiind o investi]ie individual\ în dezvoltarea abilit\]ilor [i a competen]elor copiilor. Participarea intervine asupra
indivizilor, determinându-i s\ ac]ioneze în acord cu interesele lor, cu auto-determinare, auto-control, cu încredere în propriile for]e, cu competen]\ [i autonomie
(Masschelein & Quaghebeur, 2005).

Drepturile copilului. Generalit\]i.
Drepturile copilului sunt definite ca norme de baz\, f\r\ de care copiii nu ar
putea tr\i demn [i nu s-ar putea dezvolta s\n\tos. Documentul în care sunt stipulate
aceste drepturi este Conven]ia cu privire la Drepturile Copilului2, un acord interna]ional care prezint\ un set clar de drepturi fundamentale pentru to]i copiii [i
tinerii lumii pân\ la 18 ani. Ea a fost adoptat\ unanim de c\tre Adunarea General\

2

http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/conventia-cu-privire-la-drepturile-copilului1989.php
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a ONU în noiembrie 1989 [i în prezent a fost acceptat\ de 191 de ]\ri. Aceste ]\ri
sunt obligate de c\tre legile interna]ionale s\ îndeplineasc\ drepturile copiilor lor.
Conven]ia cu privire la Drepturile Copilului cuprinde 54 de articole, iar 42 dintre
acestea se refer\ strict la drepturile copilului. Aceste articole sunt clasificate în:


drepturi de protec]ie



drepturi de dezvoltare



drepturi de participare

Drepturile de protec]ie – dat fiind vulnerabilitatea copilului din punct de vedere
fizic, intelectual [i emo]ional, drepturile de protec]ie au rolul de a asigura cadrul
necesar protej\rii copilului împotriva situa]iilor de risc. În acest sens enumer\m
câteva drepturi specificate în Conven]ia de la Haga care se încadreaz\ în aceast\
categorie.

Dreptul copilului la protec]ie din partea p\rin]ilor, a comunit\]ii locale
sau statului, împotriva oric\rei forme de violen]\, abuz, exploatare, a copilului refugiat sau lipsit de familie, a copilului cu handicap [i dreptul la
protec]ie special\ pentru copilul adoptat în str\in\tate, a oric\rei forme de
exploatare d\un\toare oric\rui aspect al bun\st\rii lui;

Dreptul la identitate;

Dreptul la protec]ie împotriva exploat\rii economice [i de a nu fi constrâns s\ desf\[oare activit\]i ce comport\ riscuri sau care îi afecteaz\
s\n\tatea;

Dreptul la protec]ia statului împotriva implic\rii în traficul de stupefiante
sau a exploat\rii [i/sau violen]ei sexuale;

Dreptul copilului de a fi protejat împotriva particip\rii directe în conflicte armate pân\ la împlinirea vârstei de 15 ani, etc.
Aceste drepturi sunt garantate de legisla]ia româneasc\ prin Legea nr. 272/
2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului, republicat\ 20143. Un
aspect deosebit de important cu referire la aceste drepturi este cel al dreptului
copiilor de a fi educa]i de proprii p\rin]i, de a nu fi separa]i de p\rin]i împotriva
voin]ei acestora, cu excep]ia cazurilor exprese [i limitativ prev\zute de lege (art.
38), la protec]ie alternativ\ (art. 39) precum [i de a men]ine rela]ii personale [i
contacte directe cu p\rin]ii, rudele [i alte persoane fa]\ de care copilul a dezvoltat
leg\turi de ata[ament.

3

http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_protectiei_copilului.php
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Drepturile de dezvoltare – se refer\ la disponibilitatea [i accesul la toate tipurile
de servicii de baz\, precum educa]ia [i serviciile de îngrijire medical\. Aceste
drepturi sunt stipulate foarte specific în Conven]ia de la Haga privind drepturile
copiilor [i sunt asigurate în România în principal prin Legea nr. 272/2004, dar [i
prin alte reglement\ri legislative:

Dreptul la s\n\tate [i acces la serviciile de s\n\tate [i reeducare;

Dreptul la educa]ie;

Dreptul copilului la odihn\ [i recreere, la participarea liber\ la via]a
cultural\ [i artistic\, corespunzatoare vârstei [i aptitudinilor proprii etc.
Drepturile de participare – reglementeaz\ implicarea copilului în deciziile
care îl privesc. Drepturile la participare au strâns\ leg\tur\ cu dezvoltarea psihic\
[i moral\ a copilului. Cu alte cuvinte se refer\ la faptul c\, minorii pot lua diverse
decizii, la vârste diferite, în func]ie de capacitatea lor psihic\ [i moral\. Din
aceast\ categorie fac parte urm\toarele drepturi:

Dreptul s\-[i exprime liber opinia asupra oric\rei probleme care îi
prive[te;

Dreptul s\ fie asculta]i în toate procedurile care îi privesc;

Dreptul de a cere [i de a primi orice informa]ie pertinent\, de a fi
consultat, de a-[i exprima opinia [i de a fi informat asupra consecin]elor
pe care le poate avea opinia sa, dac\ este respectat\, precum [i asupra
consecin]elor oric\rei decizii care îl prive[te;

Dreptul la libertatea de exprimare;

Dreptul la libertatea de gândire, de con[tiin]\ [i de religie;

Dreptul la libera asociere în structuri formale [i informale, precum [i
libertatea de întrunire pa[nic\, în limitele prev\zute de lege;

Dreptul s\ depun\ singuri plângeri referitoare la înc\lcarea drepturilor
lor fundamentale.
Legea 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor copilului, republicat\ în 2014 subliniaz\ dreptul copilului la libertatea de exprimare - Art. 28
(1) [i dreptul de a-[i exprima liber opinia asupra oric\rei probleme care îl prive[te
- Art. 29 (1).
Conven]ia cu privire la drepturile copilului are la baz\ 4 principii fundamentale4:
1. Non-discriminarea. Aceste drepturi se aplic\ pentru to]i copiii “indiferent de
ras\, culoare, sex, limb\, religie, opinie politic\ sau alt\ opinie a copilului, a

4

http://ro.wikipedia.org/wiki/Conven%C8%9Bia_asupra_Drepturilor_Copilului#cite_note-2
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p\rin]ilor sau a reprezentan]ilor s\i legali, indiferent de na]ionalitate, etnie sau
origine social\, situa]ie material\, deficien]e sau alte condi]ii”.
2. Devotamentul pentru interesul superior al copilului. În toate deciziile [i
ac]iunile ce afecteaz\ copiii, interesul lor major trebuie luat în considerare în mod
primordial, indiferent de cine este autorul deciziei (o autoritate public\ sau familia).
3. Supravie]uirea [i dezvoltarea. Copiii au dreptul la supravie]uirea [i dezvoltarea poten]ialului lor în toate aspectele vie]ii: fizic, psiho-emo]ional, cognitiv,
social [i cultural.
4. Respectul pentru punctele de vedere ale copilului. Copiii trebuie admi[i ca
participan]i activi la evenimentele ce le afecteaz\ via]a, având libertatea de a-[i
exprima punctul de vedere cu privire la acestea. Ei au dreptul ca ideile lor s\ fie
ascultate [i tratate cu seriozitate.
Cel de-al 4-lea principiu, care se refer\ la dreptul de participare al copilului
este cel mai bine exprimat în art. 12 al Conven]iei [i prevede dreptul copilului
capabil s\-[i formeze propriul punct de vedere, cu privire la toate aspectele vie]ii
care îl privesc, la exprimarea liber\ a opiniei sale.
Conform Autorit\]ii Na]ionale pentru Protec]ia Drepturilor Copilului [i Adop]iei5, drepturile de participare le permit copiilor s\ aib\ un cuvânt de spus în ceea
ce prive[te vie]ile lor. Acestea le ofer\ copiilor posibilitatea de a-[i exprima
p\rerile, de a discuta problemele pe care ei le consider\ importante, precum [i de
a c\uta [i a primi informa]ii relevante pentru ei. În unele cazuri, legisla]ia româneasc\ permite în mod explicit copiilor s\ aib\ un cuvânt de spus dup\ o
anumit\ vârst\.
De exemplu:

Copilul care a împlinit vârsta de 10 ani are dreptul de a-[i spune p\rerea
în orice procedur\ judec\toreasc\ sau administrativ\ care îl prive[te;

Copilul are dreptul s\-[i aleag\ propria religie la vârsta de 16 ani, îns\
religia lui nu poate fi schimbat\ f\r\ consim]\mântul lui nici înainte de
vârsta de 14 ani;

Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani poate solicita instan]ei
schimbarea tipului de preg\tire profesional\;

Copilul poate s\ dezvolte servicii aduc\toare de venituri, cu acordul
p\rin]ilor.

5

http://www.copii.ro/drepturi_participare.html

15

PARTICIPAREA COPILULUI

Anumite ]\ri europene au înfiin]at pe lâng\ Consiliile Locale sau Jude]ene [i
Consilii ale copiilor din localitatea respectiv\. Liderii locali al\turi de copii
particip\ la întrunirile acestor Consilii [i dezbat împreun\ problemele copiilor din
comunitate. Astfel, copii reu[esc nu numai s\ înve]e s\ lucreze în echip\ [i s\ î[i
asume responsabilit\]i, dar [i s\ dezvolte un spirit civic. Mai mult, ei vin cu o
perspectiv\ aparte caracteristic\ vârstei lor, care poate fi foarte util\ în luarea unor
m\suri adaptate unor situa]ii problem\ în care sunt implica]i copiii. De asemenea,
dac\ se dore[te dezvoltarea abilit\]ii de a privi lucrurile [i din perspectiva altcuiva,
este important s\ înve]e acest lucru în cadrul unui proces reciproc, respectiv s\ i se
faciliteze [i lui exprimarea propriei perspective.
Un alt exemplu este situa]ia Irlandei, unde “a fost elaborat un Cod al Copiilor
privind Publicitatea. Acest lucru a fost realizat de c\tre Biroul Na]ional al Copiilor
din Irlanda în colaborare cu Comisia audio-vizual\ [i cu participarea activ\ a peste
80 de copii cu vârste cuprinse între 8 [i 17 ani. Copiii [i-au exprimat opiniile [i
ideile în leg\tur\ cu publicitatea [i efectele ei. Multe din aceste opinii au fost luate
în considerare de autorit\]i în elaborarea Codului”6.
Resursa natural\ cea mai risipit\ [i gre[it folosit\ în lumea civilizat\ o
reprezint\ copiii.

În afara acestor exemple, exist\ o multitudine de modalit\]i prin care copiii se
pot face utili. Studiile arat\ c\ resursa natural\ cea mai risipit\ [i gre[it folosit\
în lumea civilizat\ o reprezint\ copiii. Având atât de multe idei minunate, atât de
mult\ energie [i un idealism nelimitat, puterea lor de a-[i impune punctul de
vedere e nem\rginit\ (Clark, 2005). Ideile copiilor, opiniile [i influen]a acestora
sunt vrednice de a fi luate în considerare (Prout & James, 19979; Mayall, 2002).
La nivelul familiei [i al [colii este important ca p\rin]ii [i educatorii s\ descopere
de timpuriu punctele tari ale copiilor [i s\ le ofere acestora ocazia de a [i le pune
în valoare. Evolu]ia contextului social impune o schimbare a perspectivei din care
este tratat copilul. La nivel macro, începând cu sfâr[itul anilor 1980, s-au eviden]iat din ce în ce mai multe voci ale academicienilor, politicienilor [i ale
publicului larg care sus]in promovarea particip\rii în cadrul practicilor educa]ionale pentru copii, cet\]eni, studen]i, p\rin]i [i cadre didactice. Pentru prima dat\
în istorie, Conven]ia privind drepturile copilului, trateaz\ copilul ca pe o persoan\
cu drepturi mai degrab\ decât ca pe o persoan\ asupra c\ruia p\rin]ii s\-[i exercite
protec]ia. Aceast\ nou\ perspectiv\ are efecte nu doar asupra copilului, ci [i asupra
celor care se îngrijesc de cre[terea [i educarea lui. Prin urmare, adul]ii sunt cei
care trebuie s\-[i modeleze atitudinea fa]\ de copii, astfel încât s\ le asigure
drepturile prev\zute de lege (Males, Kusevic, & Siranoviv, 2014).
6

http://www.mdlpl.ro/_documente/publicatii/2005/ghidul_parintilor.pdf
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Principiile de baz\ ale particip\rii
Pentru asigurarea unei particip\ri reale a copiilor este nevoie de respectarea a
patru principii de baz\ propuse de Alian]a Interna]ional\ Salva]i Copiii în Culegerea de bune practici privind participarea copilului (2005).
1. O abordare etic\: transparen]\, onestitate, responsabilitate;
Adultul care se ocup\ de cre[terea [i educa]ia unui copil trebuie s\ asigure
transparen]a ac]iunilor [i s\ fie onest în rela]ia cu acesta în vederea responsabiliz\rii acestuia. Aceasta presupune informarea copilului cu privire la scopul
ac]iunilor, etapele care trebuie parcurse [i avantajele [i consecin]ele îndeplinirii
acestora. Responsabilitatea implic\ din partea adultului o cunoa[tere foarte bun\
a nivelului de dezvoltare a copilului [i implicarea acestuia în activit\]i care sunt în
acord cu acest nivel.
2. Un mediu prietenos pentru copil;
Cu cât mediul în care copilul experimenteaz\ noi lucruri este mai sigur [i mai
prietenos, cu atât el va manifesta o participare mai activ\ în cadrul activit\]ilor
derulate.
3. Egalitatea [anselor;
Participarea trebuie s\ ofere oportunit\]i egale tuturor copiilor, f\r\ a se face
discrimin\ri în func]ie de religie, sex, etnie, condi]ie material\, etc.
4. Participarea promoveaz\ siguran]a [i protec]ia copiilor.
Participarea copilului trebuie s\ se fac\ numai dup\ ce s-a asigurat un mediu
cât se poate de sigur pentru derularea activit\]ilor propuse. În derularea unor
ac]iuni nu se pot reduce riscurile de tot, copilul trebuind s\ înve]e s\ se descurce
[i în anumite situa]ii nu foarte confortabile pentru el.

Nivelurile de participare
Participarea copilului la luarea deciziilor care îl privesc este un proces care se
realizeaz\ gradual [i în acord cu nivelul de dezvoltare al copilului. Hart (1992 )a
elaborat un instrument pentru analizarea nivelului de participare a copiilor în
proiecte, denumit “Scala particip\rii”. Acesta este un model de implicare a copiilor
în activit\]i în cadrul c\rora colaboreaz\ cu adul]ii. El vede construc]ia particip\rii
ca un proces pe trei niveluri:
 Non-participarea;
 Participarea rudimentar\;
 Participarea.
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La rândul lui, fiecare nivel este structurat pe trepte.
“Scala particip\rii” realizat\ de Roger A. Hart (1992 ) se prezint\ astfel:
11.Copiii sunt
responsabili.
Deciziile sunt
luate din
iniţiativa
copiilor
împreună cu
adulţii.
10. Copiii conduc—
adulţii ajută. Deciziile
care se iau din
iniţiativa copiilor sub
conducerea adulţilor.
9. Decizii comune. Decizii
luate din iniţiativa adulţilor
împreună cu copiii.
8. Copiii sunt consultaţi şi informaţi.
7. Numirea de către adulţi şi informarea
copiilor.
6. Participarea simbolică, „tokenism”.
5. Decorarea.
4. Manipularea.
3. Adulţii conduc gentil.
2. Adulţii conduc.
1. Lipsa de participare.

Treptele 1, 2 [i 3 nu atest\ participarea copiilor [i a tinerilor în activit\]i. Aici
persist\ doar conducerea din partea adul]ilor, pe când copiilor nu le este permis s\
ia vreo decizie sau s\ se implice în planificarea [i evaluarea activit\]ilor, ei fiind
simpli beneficiari pentru care se face totul. Copiii sunt pasivi, deoarece nu este
stimulat\ implicarea lor, considerându-se c\ ei sunt neajutora]i, imaturi [i nu au
nimic important de spus, ne[tiut de adul]i, care „cunosc mai bine” de ce are nevoie
copilul.
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Cea mai joas\ treapt\ a particip\rii rudimentare – Manipularea (Treapta 4):
copiii nu în]eleg esen]a proiectului [i nu în]eleg rostul propriilor ac]iuni. O asemenea manipulare sub masca particip\rii este departe de a fi modelul oportun
pentru ca cei mici s\ ia cuno[tin]\ de procesele democratice. Uneori cauza unor
asemenea ac]iuni este faptul c\ adul]ii nu cunosc posibilit\]ile copiilor.
Decorarea (Treapta 5) este situat\ aproape de manipulare, dar în acest caz
adul]ii nu se prefac c\ minorii au fost ini]iatorii activit\]ii. Ei pur [i simplu folosesc
copiii pentru a sus]ine [i a „înfrumuse]a” o activitate.
„Tokenism” (Treapta 6) în limba englez\ înseamn\ activitate simbolic\, reform\ de dragul reformelor. Termenul poate fi folosit pentru descrierea modului
în care copiii sunt folosi]i la organizarea adun\rilor, conferin]elor [i altor activit\]i
publice. Copiii simpatici, cu o pronun]ie bun\ [i cu aspect pl\cut, selecta]i de c\tre
adul]i, particip\ la discu]ii pe teme în care nu sunt competen]i. În plus, nim\nui nu
i se explic\ în ce mod au fost ale[i ace[ti lideri ai copiilor, interesele cui le
reprezint\ ace[tia. Regretabil este c\ oricât de butaforice sunt lu\rile lor de cuvânt,
ei nu vor ob]ine doar aplauze – simbol al aprob\rii formale, ci vor crea [i impresia
particip\rii adev\rate.
Numirea de c\tre adul]i [i informarea (Treapta 7). Pentru a asigura participarea
adev\rat\ la aceast\ treapt\, proiectul trebuie s\ corespund\ câtorva cerin]e:

Copiii în]eleg [i împ\rt\[esc scopurile [i sarcinile proiectului;

Copiii [tiu cine sunt [i de ce iau decizii privind participarea lor;

Rolul lor este semnificativ [i con[tient, ei nu servesc drept decor pentru
ac]iunile adul]ilor;

Copiii devin participan]i la proiect din propria dorin]\, dup\ ce au în]eles
care este scopul lor.
Participarea genereaz\ motiva]ia care duce la cre[terea competen]ei, aceasta la
rândul ei d\ na[tere motiva]iei pentru participare în proiectele viitoare.
Consultarea [i informarea (Treapta 8). Copiii pot fi consultan]i de mare valoare
pentru adul]i. Nimeni nu va explica mai bine care este defectul unui pantof decât
cel c\ruia acest pantof i-a ros piciorul. La aceast\ treapt\ ideile, scopurile [i
sarcinile – toate se elaboreaz\ [i se analizeaz\ de adul]i, dar copiii particip\ la
proces întrucât ei sunt consulta]i la etapa de elaborare [i p\rerea lor a fost luat\ în
serios. Conform evalu\rii [i recomand\rilor lor se corecteaz\ rezultatul final. Cu
toate acestea, luarea deciziei finale r\mâne pe seama adul]ilor.
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Decizii comune (Treapta 9) deciziile sunt luate din ini]iativa adul]ilor împreun\
cu copiii. De[i activitatea este ini]iat\ de adul]i, deciziile se iau împreun\ cu
copiii.
Copiii conduc, adul]ii ajut\ (Treapta 10). Deciziile luate din ini]iativa copiilor
sunt sub conducerea adul]ilor. Putem s\ ne închipuim o mul]ime de situa]ii în care
copiii inventeaz\ propriile jocuri sau forme de petrecere a timpului liber: de la
castelele de nisip pân\ la jocurile pe roluri. Din p\cate, este greu s\ g\sim exemple
când copiii ini]iaz\ proiecte sociale, de[i de multe ori copiii sunt mult mai sensibili
la nevoile semenilor lor. Cauza const\ în lipsa de sus]inere a ini]iativelor lor din
partea adul]ilor. Chiar [i atunci când ace[tia le permit copiilor s\ deseneze pere]ii,
cu greu se ab]in de la rolul de dirijori.
Prin participarea eficient\ la proiectele care presupun solu]ionarea unor probleme concrete, copiii î[i dezvolt\ abilit\]ile de gândire critic\ [i de comparare a
diferitelor puncte de vedere, abilit\]i atât de necesare pentru dezvoltarea autoafirm\rii. Aici se ascunde un dublu avantaj: autoexprimarea copilului [i democratizarea societ\]ii.
Cea mai înalt\ treapt\ de participare – deciziile se iau din ini]iativa copiilor
împreun\ cu adul]ii (Treapta 11) descrie modul aproape ideal în care copiii sunt
implica]i în luarea deciziilor. Acest mod de a lua decizii pune pe acela[i nivel
adul]ii [i copiii prin respectarea opiniilor amândurora în mod egal; decizia devine
o negociere între doi actori afla]i pe pozi]ii asem\n\toare [i contribu]ia fiec\ruia
aduce plus valoare ac]iunilor ulterioare.
„Scara particip\rii” poate contribui la dezvoltarea particip\rii copiilor [i tinerilor, dar ea nu poate fi privit\ ca un aparat de m\surare a calit\]ii unei oarecare
activit\]i, deoarece exist\ o mul]ime de factori care influen]eaz\ asupra gradului
de participare a tinerilor, inclusiv atitudinea adul]ilor fa]\ de participare (Hart,
1992).
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Participarea fals\ versus participarea adev\rat\
Pentru a avea o imagine cât mai clar\ a ceea ce înseamn\ participarea adev\rat\
a copiilor în ac]iunile care îi privesc [i pentru a nu o confunda cu falsa participare
propunem spre analiz\ o „Lista de verificare a particip\rii adev\rate” (Asocia]ia
European Youth Exchange Moldova, 2004). Modelul propus poate fi analizat din
prisma particip\rii copilului în familie, în via]a institu]iei [colare, dar [i în via]a
comunit\]ii din care face parte.
Participarea adevărată

Participarea falsă

Este voluntară! Participarea adevărată este Este forţată! Copiilor li se impune să
ceva ce un copil doreşte să facă.

participe împotriva voinţei lor, sunt forţaţi
să se implice „în mod voluntar” în
activităţi.

Este echitabilă! Participarea adevărată este Este injustă! În practică activităţile sunt
inclusivă – îi încurajează pe toţi să se accesibile numai copiilor din familii bogate
implice în mod egal. Nu se fac discriminări sau din oraş; pentru întruniri sunt aleşi
de sex, venituri, zonă geografică, localitate, numai băieţii sau cei care învaţă excelent.
etnie, dizabilităţi etc.
Este apreciată! Participarea adevărată cere Este neapreciată! Copiii sunt prezenţi, dar
ca toţi cei implicaţi, inclusiv copiii să fie li se acordă puţine şanse de a participa.
apreciaţi, ascultaţi şi luaţi în serios.

Atunci când participă, nu sunt ascultaţi
atent de ceilalţi, se râde de ei sau punctele
lor de vedere nu sunt luate în considerare.

Este respectuoasă! Participarea adevărată Este nepoliticoasă! Adultul ignoră copiii
înseamnă că participanţii au o atitudine sau le vorbeşte într-un fel care arată că
grijulie şi respectuoasă unii faţă de alţii, nu prezenţa şi ideile lor nu sunt apreciate.
cu ironie şi superioritate.
Are sens! Participarea adevărată cere ca cei Este fără rost! Copiilor pur şi simplu li se
mici să înţeleagă valoarea acestei activităţi.

spune ce să facă, însă ei nu ştiu prea bine şi
nu înţeleg până la capăt de ce o fac.

Contează!

Participarea

adevărată

se Este nesemnificativă! Copiii sunt siliţi să

produce atunci când tema sau problema participe la activităţi ce nu prea îi
discutată este importantă şi interesantă interesează şi astfel li se creează impresia
pentru copii.

că îşi irosesc timpul degeaba.
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Schimbă

ceva!

Participarea

adevărată Este formală! Copiilor nu li se permite să

înseamnă că aportul copiilor influenţează influenţeze procesele sau li se cere să aducă
situaţia şi schimbă starea lucrurilor.

idei care mai apoi sunt ignorate.

Oferă un mediu fizic oportun pentru Nu se preocupă de confortul copiilor!
participare! Contează foarte mult cum Adulţii stau pe scaune, în timp ce copiii
stau pe podea, la periferia camerei.

sunt aşezaţi participanţii.

Foloseşte un limbaj pe înţelesul copiilor! Admite

să

fie

utilizat

un

limbaj

Participarea adevărată îi face să se simtă sofisticat! Discuţiile au loc într-o limbă
competenţi şi confortabil în mediul de străină într-o regiune rurală sau maniera de
comunicare.

a vorbi este foarte formală şi plină de
„cuvinte măreţe”.

Se conduce de reguli echitabile pentru Este discriminatorie! Unii adulţi domină
toţi! Participarea adevărată asigură condiţii discuţia, în timp ce copiilor nu li se acordă
în care toţi pot participă în mod egal şi în posibilitatea

să

vorbească

sau

sunt

mod confortabil. Deseori copiii iau parte la întrerupţi prea devreme. Ei sunt nevoiţi să
se exprime într-o formă pe care nu o

stabilirea regulilor.

cunosc sau nu le place.
Cei care participă sunt informaţi şi Nu este preocupată să-i pună pe toţi la
pregătiţi adecvat! Participarea adevărată curent!

Adulţii

posedă

experienţă

şi

înseamnă că a existat suficient timp, informaţie, în timp ce copiii sunt incluşi în
posibilităţi şi susţinere pentru copii să se grabă, fără să înţeleagă ce se petrece şi fără
să aibă timp de pregătire.

pregătească.
Rolurile

sunt

distribuite

echitabil! Responsabilităţile nu sunt echilibrate!

Responsabilităţile se distribuie în mod Părinţii sau profesorii, iau toate deciziile şi
echitabil şi participanţilor li se crează toate stabilesc regulile, în timp ce copiii doar
posibilităţile să exercite rolurile de care răspund la întrebări.
sunt capabili.
Este permanentă! Participarea adevărată Este instabilă! Tinerii participă activ la
este clară şi transparentă privind modul în nişte lucrări importante, dar nu este clar ce
care va fi continuată participarea şi legătura va urma sau ce se va întâmpla cu
acesteia cu alte procese. De multe ori se contribuţia lor. Raportul activităţilor nu
pune

drept

scop

instituţionalizarea este arătat grupului întreg şi nici verificat

participării pentru a-i asigura durabilitate.

cu opinia copiilor.
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Contexte ale particip\rii
A[a cum am mai men]ionat, începând cu sfâr[itul anilor 1980, s-au eviden]iat
din ce în ce mai multe voci ale academicienilor, politicienilor [i ale publicului larg
care sus]in promovarea particip\rii în cadrul practicilor educa]ionale pentru copii,
cet\]eni, studen]i, p\rin]i [i cadre didactice. Participarea copilului este un proces
care începe în familie înc\ de când copilul este foarte mic. El continu\ cu participarea activ\ a copilului în via]a institu]iei de înv\]\mânt [i ulterior în via]a
comunit\]ii locale. În lucrarea lui Hart (1997) se men]ioneaz\ [i participarea
activ\ a copilului în via]a statului [i în via]a comunit\]ii interna]ionale.

Participarea copilului în familie
Familia asigur\ copilului primul context social în care acesta poate exersa
participarea activ\ la efectuarea de activit\]i sau luarea de decizii. Modalit\]ile în
care el este implicat constituie premisele dezvolt\rii lui ulterioare ca adult. În
cadrul familial el poate avea un cuvânt de spus începând de la situa]ii simple,
precum alegerea obiectului cu care începe în efectuarea temelor pentru acas\ [i
terminând cu situa]ii complexe, respectiv cu cine vrea s\ r\mân\ în cazul în care
p\rin]ii divor]eaz\. Modalit\]i prin care copiii pot participa la activit\]i [i decizii
din cadrul familiei, care îi privesc [i pe ei:

Este ascultat, ca orice adult din cas\, atunci când î[i exprim\ punctul de
vedere cu privire la o activitate f\cut\ pentru toat\ familia: o achizi]ie, ce se
g\te[te la cin\, loca]ia pentru concediu, etc;

Este necesar s\ fie consultat atunci când se ia o decizie care îl prive[te:
la ce gr\dini]\/[coal\, liceu, colegiu/universitate s\ mearg\, ce haine s\
îmbrace ast\zi, cum vrea s\ fie aranjat\ camera lui etc;

Implicarea copilul în repartizarea bugetului familiei: câ]i bani [i pentru
ce sunt destina]i, astfel î[i va da mai bine seama ce lucruri î[i poate permite
s\ cumpere, care sunt priorit\]ile, etc;

Discutarea cu el despre problemele pe care familia le întâmpin\ uneori,
dar în anumite limite, pentru a nu-l împov\ra prea devreme cu problemele
specifice adul]ilor [i pentru a con[tientiza c\ nu sunt singurii care au necazuri;

Regulile sunt negociate împreun\ cu el: se negociaz\ la ce or\ merge la
culcare sau se întoarce de la joac\, care este timpul rezervat pentru joac\/
întâlnire cu prietenii, în ce zile este de serviciu la buc\t\rie etc;

Stabilirea unei activit\]i comune, agreat\ de to]i membrii familiei care
s\ fie efectuat\ împreun\ frecvent;
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Furnizarea de alternative [i oferirea copilului [ansa de a alege: “Preferi
s\ exersezi pianul 10 minute diminea]a [i 10 seara sau 20 de minute la
rând?”;

Manifestarea interesului permanent din partea p\rin]ilor pentru ce face
la [coal\;

Servirea a cel pu]in o mas\ pe zi, împreun\ cu toat\ familia [i implicarea
copilului în activitatea de preg\tire sau de strângere a mesei;

Sprijinirea copilului s\ fac\ fa]\ diferitelor situa]ii dificile care apar;

Men]ionarea frecvent\ din partea adul]ilor a bucuriei de a fi p\rin]ii lui;

E important ca adul]ii s\ zâmbeasc\ când î[i v\d copilul.


Participarea copilului în via]a institu]iei de înv\]\mânt
{coala este o institu]ie care are propria structur\ [i propriile reguli, unde au loc
procese formative [i educa]ionale. Aceasta înseamn\ c\ pe de o parte, este o
institu]ie de înv\]\mânt, iar pe de alt\ parte este o institu]ie social\, o entitate
legal\ [i un loc de munc\. În [coal\ se formeaz\ cuno[tin]ele, abilit\]ile [i competen]ele pe care se bazeaz\ sistemul cultural al societ\]ii. În discu]ia despre
practicile [i institu]iile educa]ionale, De Winter (2002) sus]ine c\ de prea mult
timp, acestea au “crescut copii mari, prin men]inerea lor mici”. El face referire la
ideile dominante [i practicile p\rin]ilor [i profesorilor care î[i cresc copiii far\ a le
da posibilitatea s\ se exprime [i f\r\ s\-i implice în propria lor educa]ie, plecând
de la ideea c\ ei sunt prea mici [i f\r\ experien]\ pentru a putea decide cu privire
la propria via]\.
Indiferent de practicile educa]ionale, elevii vor s\ decid\ problemele legate de
via]a lor de zi cu zi în [coal\ precum: mâncarea servit\, amenajarea spa]iului
[colar, colegii cu care s\ lucreze în grup sau cu care s\ stea în banc\ sau ce teme
s\ preg\teasc\.
Rolul profesorului este acela de a facilita, de a “sprijini” participarea tinerilor
în procesul de înv\]are. În [coal\, regulamentul intern, orarul [i curriculum-ul pot
determina m\sura în care este realizabil idealul particip\rii, iar activit\]ile trebuie
adaptate condi]iilor concrete (Centrul de Dezvoltare [i Inovare în Educa]ie, 2006).
Participarea elevilor la via]a [colii [i a comunit\]ii nu trebuie în]eleas\ ca referinduse exclusiv la activit\]ile extracurriculare sau la luarea deciziilor, ci înseamn\ [i
informare, reflec]ie, adoptarea unei pozi]ii fa]\ de o situa]ie sau fa]\ de o opinie,
consultare, cooperare, ini]ierea unor ac]iuni [i participare la decizie. În baza acestui
considerent, în vederea disec\rii conceptului de participare în comportamente
concrete se pot distinge urm\toarele elemente ale particip\rii (Centrul de Dezvoltare [i Inovare în Educa]ie, 2006):
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1. Ac]iune
4. Dialog [i
decizie

2. Reflec]ie

Elevii
propun solu]ii ;

3. Adoptarea

Elevii

ini]iaz\ ac]iuni;

unor atitudini

discut\ cu cei

îi implic\ [i pe

din jur;

ceilal]i; îi ajut\

Elevii

pe cei din jur;

Elevii

adopt\ o anumit\ argumenteaz\

Elevii

filtreaz\

atitudine fa]\ de

opiniile;

se al\tur\

citesc;

informa]ia;

anumite

ascult\ ce au [i

ac]iunilor

caut\ informa]ii;

analizeaz\ ce

evenimente sau

ceilal]i de spus;

colegilor, atunci
când sunt de

1. Informare

sunt la curent cu

este ”bun” sau

fapte;

respect\ punctul

ce se întâmpl\ în

”r\u”;

î[i exprim\

de vedere al

acord cu scopul

[coal\,

cere înforma]ii

punctul de

celorla]i [i

acestora [i cu

comunitate, ]ar\;

”credibile”, din

vedere;

dreptul lor la

modul lor de

întreab\;

ce surse provin;

argumenteaz\;

opinie;

desf\[urare;

ascult\;

analizeaz\

explic\!

î[i asum\

ac]iunea începe

posibilit\]ile;

responsabilit\]i;

cu lucruri

estimeaz\

nu stau deoparte

”mici”: respect,

consecin]ele

când se iau

solidaritate,

unei ac]iuni;

decizii;

sinceritate,

con[tientizeaz\

responsabilitate,

propriile

etc.

responsabilit\]i;

Modalit\]i de încurajare a particip\rii copilului în via]a institu]iei de înv\]\mânt:

Implicarea copiilor mici în planificarea activit\]ilor de clas\;

Oferirea posibilit\]ii de participare pentru to]i copiii;

Distribuirea sarcinilor în func]ie de capacit\]ile individuale ale fiec\rui
copil;

Încurajarea unei atmosfere de participare la toate lec]iile;

Manifestarea de transparen]\ în timpul promov\rii particip\rii. Copiii
trebuie încuraja]i s\ se implice;

S\ i se ofere copilului posibilitatea de a decide ce teme vrea s\ fac\
(ex:”Po]i face o compunere pe tema A sau pe tema B”);

Încurajarea particip\rii la activit\]i administrative la [coal\ (o dat\ pe
lun\ face cur\]enie);
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Implicarea în decizii cu privire la activit\]ile extracurriculare;
Realizarea temelor în echip\/grup;
Posibilitatea de a face prezent\ri despre o anume tem\ care îl pasioneaz\;
Asigurarea respect\rii în primul rând a interesului personal al copilului
în traseul educa]ional;
Realizarea de c\tre copii a unei liste cu propuneri despre cum ar putea s\
fac\ [coala mai prietenoas\ [i s\ se implice în aplicarea sugestiilor lor;
S\ participe la elaborarea proiectelor pentru [coal\, prin exprimarea
nevoilor [i solu]iilor lor;
S\ aib\ posibilitatea de a-[i evalua profesorii [i s\ se ia m\suri în func]ie
de rezultatele ob]inute;
Încurajarea manifest\rii creativit\]ii copiilor în diverse sarcini specifice;
Participarea reprezentan]ilor elevilor în cadrul Consiliilor de
Administra]ie a [colilor, cel pu]in ca observator sau în alte forme de
organizare – Consiliul elevilor, [.a.

Participarea în via]a comunit\]ii locale
Comunitatea local\ este reprezentat\ de vecini, [coal\, spa]iul de joac\, cartier
sau localitatea în întregime. Se observ\ o tendin]\ actual\ de individualizare a
ac]iunilor [i de institu]ionalizare a responsabilit\]ilor pe care le aveau membrii
unei comunit\]i: b\trânii [i bolnavii sunt doar în responsabilitatea institu]iilor,
rareori membrii comunit\]ii asumându-[i îngrijirea lor, cur\]enia este în responsabilitatea firmelor specializate [i mai pu]in în sarcina oamenilor din comunitate, etc. (Hart, 1997). Retragerea adul]ilor din ac]iunile de îngrijire a comunit\]ii
din care fac parte are ca [i consecin]\ lipsa unui model pozitiv care s\ se transmit\
copiilor. Cultivarea respectului pentru propria comunitate [i implicarea în via]a
acesteia reprezint\ premisele dezvolt\rii societ\]ii. „Participarea în via]a comunit\]ii, la toate nivelurile, depinde de disponibilitatea [i de capacit\]ile persoanelor
de a se implica al\turi de ceilal]i” (O’Shea, 2002). „Un individ înva]\ s\ participe
participând efectiv, mai degrab\ decât prin a înv\]a despre participare” (O’Shea,
2002).
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Copiii pot fi implica]i în via]a comunit\]ii din care fac parte în diverse moduri,
printre care amintim:

S\-[i cunoasc\ comunitatea;

S\ fac\ un portofoliu cu locurile care merit\ vizitate din comunitate;

S\ cunoasc\ numele tuturor copiilor din bloc;

S\ citeasc\ o carte despre ora[ul/satul s\u;

S\ propun\ idei pentru a face comunitatea mai frumoas\ [i s\ aplice
m\car una;

S\ fac\ o hart\ a comunit\]ii cu locurile de referin]\, cu referire la
poten]iali vizitatori de vârst\ asem\n\toare;

S\ viziteze periodic un b\trân sau o persoan\ bolnav\ din apropiere;

S\ planteze un cop\cel/floare împreun\ cu mama/tata [i s\ o îngrijeasc\
constant;

S\ doneze juc\rii/c\r]i/haine copiilor s\raci;

S\ ajute un alt coleg la teme;

S\ adune hârtiile de pe scar\ sau de pe strad\ o dat\ pe lun\, împreun\ cu
al]i copii;

S\ organizeze un târg anual în care copiii s\ fac\ schimb de lucruri de
care nu mai au nevoie.

Participarea copilului se face în acord cu vârsta [i nivelul de dezvoltare
al copilului.

De re]inut!

Participarea copilului la activit\]ile [i deciziile care îl privesc trebuie s\ ]in\
cont de capacit\]ile pe care le are copilul la un moment dat. Un copil foarte mic,
care prezint\ o motricitate insuficient dezvoltat\, va fi implicat doar în activit\]i
ce presupun utilizarea de obiecte sigure [i sub supravegherea adultului. De asemenea, deciziile în care p\rerea lui poate fi luat\ în considerare ]in cont de
capacitatea de discern\mânt a copilului. Implicarea în via]a institu]iei educa]ionale
[i în via]a comunit\]ii se face respectând aceea[i regul\. Copiii cu dizabilit\]i pot
fi implica]i utilizând metode adaptate fiec\ruia. Este foarte important\ respectarea
unicit\]ii fiec\rui copil, valorificarea punctelor forte ale fiec\ruia [i evitarea
compara]iei între copii atât în familie, cât [i la [coal\ (Simeonsson et al. 2001).
Oferind copiilor sarcini realizabile, adul]ii îi pot încuraja s\ se implice mai des.
Vor fi încânta]i de sentimentul de utilitate, de satisfac]ia unui lucru dus pân\ la
cap\t [i de importan]a propriei opinii în luarea unei decizii. Responsabilitatea se
formeaz\ în timp, dar acest proces începe acas\, prin efectuarea unor lucruri
aparent m\runte.
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Implicarea [i participarea copilului trebuie s\ creasc\ odat\ cu vârsta [i
dezvoltarea sa. Participarea în activit\]i care îndeplinesc nevoile copiilor asigur\
un context pentru dezvoltarea abilit\]ilor [i aptitudinilor, contureaz\ identitatea de
sine a copiilor, creativitatea [i scopul copiilor în via]\ (Desha & Ziviani, 2007).
Astfel, ei vor evolua [i se vor forma ca adul]i echilibra]i, cu încredere în for]ele
proprii, capabili s\-[i asume responsabilit\]i [i s\ ia decizii singuri. Pe m\sur\ ce
cresc, copiii devin din ce în ce mai capabili s\ aib\ anumite responsabilit\]i. E
important s\ le atribui]i copiilor dumneavoastr\ noi responsabilit\]i astfel încât s\
în]eleag\ mai bine ce înseamn\ s\ duc\ un lucru la bun sfâr[it. Copiii care sunt
îns\rcina]i s\ fac\ lucruri de care sunt în stare au mai multe [anse s\-[i dezvolte un
sim] mai acut al faptului c\ fac parte din familie [i s\ simt\ c\ aduc o contribu]ie
important\ la propria via]\. Ca p\rinte, trebuie s\ fii atent s\ nu ai a[tept\ri
nerealiste în ceea ce prive[te responsabilit\]ile pe care [i le poate asuma copilul
dumneavoastr\ (Kohn, 2013). Orice îndatorire atribuit\ copilului trebuie s\ fie în
acord cu dezvoltarea, capacit\]ile [i vârsta acestuia.
Participarea la un anumit tip de activitate se face la momentul potrivit.

Implicarea copilului într-o activitate, mai ales când acesta este mai mare,
implic\ întotdeauna [i un anumit risc. Este de datoria adultului, s\ aprecieze dac\
riscul poate fi manageriat de c\tre copil [i prin urmare s\ g\seasc\ momentul
potrivit fiec\rei experien]e de participare.
Implicarea într-o activitate, pentru care copilul nu este înc\ preg\tit, poate
avea efecte contrare celor a[teptate. Astfel, imposibilitatea de a-[i îndeplini sarcinile în mod frecvent, duce la neîncredere în sine [i la sentimentul de incapacitate
(“eu nu sunt în stare de nimic”).
Participarea începe cu ascultarea!

Pentru a afla punctul de vedere al copilului, indiferent de vârsta pe care o are,
este necesar ca adul]ii s\ asculte cu aten]ie, renun]ând la ideea preconceput\ c\ ei
[tiu mai bine pentru c\ au mai mult\ experien]\. Este posibil, ca tocmai lipsa de
experien]\ [i de tipare în gândirea copilului s\ fie atuul pentru elaborarea de idei
simple [i potrivite.
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Re]eta pentru o bun\ ascultare (Holt România, 2011, p. 78):
 Hot\râ]i-v\ s\ asculta]i. Când v\ decide]i în mod con[tient c\ sunte]i gata
s\ asculta]i, aceasta v\ ajut\ s\ fi]i un ascult\tor mai bun.
 Face]i-v\ timp s\ asculta]i. Acesta este un dar pre]ios. Dac\ momentul de
fa]\ nu este potrivit pentru dumneavoastr\, rezerva]i-v\ un “timp pentru
ascultare”.
 Folosi]i limbajul corporal care arat\ c\ asculta]i. Stabili]i contactul
vizual, apleca]i-v\ înainte, da]i afirmativ din cap, vocaliza]i sunete simple
ca de exemplu “hmmm”, “îhî-îhî”, sau “da?” Pentru copiii dumneavoastr\,
coborâ]i-v\ la nivelul lor vizual sau aduce]i-i la nivelul dumneavoastr\
vizual (de ex. ridica]i-i pe un scaun, alt obiect de mobilier).
 Permite]i-i vorbitorului s\-[i exprime sentimentele, indiferent care sunt
acestea. Aceasta nu înseamn\ c\ trebuie s\ accepta]i percep]iile celuilalt, ci
doar c\ trebuie s\ accepta]i c\ a[a simte acesta în momentul respectiv.
Sentimentele sunt reale – nu bune sau rele, drepte sau gre[ite.
Îns\, pentru a avea un act de participare real\ a copilului, nu este suficient doar
s\-l ascult\m. Ideile [i punctul s\u de vedere trebuie aplicat, testat [i urmat de un
feed-back care s\-i dea încredere s\ participe activ în continuare.
Participarea presupune disponibilitate din partea adultului.

Disponibilitatea înseamn\ timp din partea adultului, dar [i o anumit\ stare
interioar\ a acestuia.
Este necesar timpul fizic pentru a asculta copilul [i pentru a în]elege punctul lui
de vedere, pentru a monitoriza activit\]ile pe care [i le asum\ s\ le îndeplineasc\
[i care se pot desf\[ura într-un ritm diferit, în func]ie de vârst\, pentru a putea
suplini etapele pe care el nu le poate parcurge, mai ales în cazul copiilor mai mici
(de exemplu dac\ la[i un copil mai mic s\ se implice în realizarea pr\jiturilor din
aluat, e posibil s\ fie necesar un timp suplimentar pentru a cur\]a ulterior) [i chiar
timp pentru a înv\]a lec]ii necesare pentru dezvoltarea lor.
Disponibilitatea tradus\ în starea interioar\ specific\ a adultului presupune o
anumit\ lini[te, dorin]\ de a înv\]a copilul, r\bdare în a-i explica logica lucrurilor.
Participarea este un proces gradual.

Implicarea copilului în activit\]ile [i deciziile care îl privesc, se face începând
cu situa]iile cele mai simple [i continuând cu situa]ii cu grad de dificultate din ce
în ce mai mare. Un copil mic poate fi implicat în luarea unor decizii simple, care
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nu prezint\ nici un risc, precum alegerea h\inu]elor cu care urmeaz\ s\ se îmbrace:
“Vrei bluzi]a verde sau pe cea galben\?” sau a jocurilor pe care s\ le joace: “}i-ar
pl\cea s\ ne juc\m cu ma[inu]ele sau cu avionul?”, “Cu ce culoare vrei s\ desen\m
partea aceasta ?” etc. Luarea în considerare a opiniei copilului, cre[terea încrederii
c\ este capabil s\ ia decizii bune, conduce ulterior la participarea sa în ac]iuni din
ce în ce mai dificile [i cu un grad de risc mai mare precum: implicarea în efectuarea
de treburi casnice, cump\r\turi, proiecte [colare, diverse ac]iuni derulate în
comunitatea din care face parte, etc.
Copiii nu sunt perfec]i!

Copiii nu sunt perfec]i. Nici adul]ii nu sunt. Ei trebuie accepta]i [i l\uda]i
pentru inten]iile, ini]iativele [i încerc\rile lor. De asemenea, trebuie orienta]i,
sprijini]i în efectuarea sarcinilor [i în con[tientizarea progresului pe care l-au
realizat.
Participarea copiilor presupune s\ ai încredere [i toleran]\.

Copiii simt atunci când adul]ii îi privesc cu neîncredere. Încrederea adultului
în capacit\]ile copilului se construie[te prin practic\, prin alegerea momentului
potrivit pentru a îndeplini anumite sarcini [i prin implicarea în sarcini în acord cu
vârsta [i nivelul lui de dezvoltare. Este important ca încrederea în copil s\ fie o
premis\ de la care adultul porne[te [i care este validat\ ulterior, mai degrab\ decât
un sentiment care se câ[tig\ DOAR post-ac]iune.
Experien]ele de participare sunt valorizate mai bine atunci când ele au loc
într-un context de bun\ dispozi]ie [i apreciere.

Participarea este cu atât mai eficient\, cu cât vine mai natural [i firesc [i nu
reprezint\ înc\ o “tem\” pe care copilul trebuie s\ o îndeplineasc\. Pentru a fi un
proces, pe care copilul s\ doreasc\ s\-l repete, este necesar s\ se desf\[oare cu
bucurie [i pl\cere, cu r\bdare din partea adultului, cu valorificarea punctelor forte
ale copilului [i cu accentuarea progreselor f\cute. Într-o atmosfer\ pl\cut\, copilul
este relaxat [i asimileaz\ mult mai multe informa]ii decât în condi]ii de stres.
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A privi nu este suficient pentru a înv\]a!

Fiecare om are trei filtre prin care percepe realitatea: filtrul auditiv, filtrul
vizual [i filtrul kinestezic. Este important ca, pentru a înv\]a cum s\ fac\ un lucru
nou, copiii trebuie s\ primeasc\ informa]ii pe toate cele trei canale senzoriale.
Astfel, pentru a înv\]a un copil cum s\ g\teasc\ un ou, pentru un rezultat cât mai
eficient, îi explic\m cum se face (auditiv), îi ar\t\m cum se face (vizual) [i îl
punem s\ g\teasc\ efectiv (kinestezic). Renun]area la oricare dintre cele trei
canale, are ca rezultat cre[terea timpului de înv\]are a procesului sau sc\derea
calit\]ii ac]iunii. Doar a privi poate fi suficient pentru a înv\]a cum se face. Îns\,
pentru a dezvolta încrederea în sine, independen]a în ac]iune a copilului este
nevoie de mai mult: este nevoie de participare efectiv\ la ac]iune (Larson, 2000).
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