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Motivaţie
Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi din ţară, cu sau fără contracte de muncă, reprezintă o
categorie expusă riscurilor şi situaţiilor de pericol, care duc în ultimă instanţă la încălcarea şi
nerespectarea drepturilor acestora. Această problemă a căpătat în ultima vreme conotaţii naţionale,
motiv pentru care organizaţiile nonguvernamentale active în domeniul protecţiei copilului fac apel
la guvernanţi în vederea adoptării de măsuri, deoarece, s-a demonstrat prin studii complexe că,
minorii rămaşi singuri acasă sau în grija altor persoane se confruntă cu grave probleme la şcoala şi
în societate.
Autoritatea Naţională pentru Protecţia şi Drepturile Copilului a încheiat deja un protocol cu
Oficiul pentru Migrarea Forţei de Muncă prin care fiecare direcţie locală va avea obligaţia să
verifice permanent situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Cum
verificările se pot face numai pentru cei care pleacă legal în stăinătate, datele obţinute nu pot
reflecta întocmai realitatea, furnizând doar o mică parte din globalitatea problemei, deoarece cei
mai mulţi părinţi pleacă să lucreze în străinătate fără contracte.
Părinţii copiilor fac parte din categorii diverse: oameni aflaţi sub limita sărăciei, oameni care
trăiesc din ajutoare sociale, oameni care îşi doresc mai mult, care vor să le asigure o bunăstare
materială copiilor şi posibilităţi de dezvoltare conforme cu secolul în care trăim.
Privarea de afecţiunea şi supravegherea părintească îi fac pe aceşti copii să devină
vulnerabili în plan afectiv – motivaţional, riscând să abandoneze şcoala, începând să absenteze de la
şcoală, devenind indisciplinaţi, diminuându-şi performanţele la învăţătură, suferind deviaţii de
comportament, ori fiind atraşi de alți tineri să comită fapte care nu corespund normelor aprobate de
societate.
Prin urmare, în cadrul proiectului ”Consilierea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în
străinătate” se va avea în vedere desfăşurarea de activităţi de consiliere individuală şi de grup care
să vină în sprijinul elevilor, familiilor acestora şi cadrelor didactice.
Produsul proiectului se va concretize în elaborarea şi publicarea unor broşuri şi pliante cu rol
în formarea şi educarea copiilor, părinţilor şi educatorilor acestor elevi.
Durata proiectului: an școlar 2016-2017
Grupul țintă: elevii Școlii Gimnaziale ”Alexandru Ivasiuc” din Baia Mare
clasa pregatitoare - clasa a VIII-a;
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Obiectivul general al proiectului
 Consilierea copiilor ai căror părinţi sunt plecati în strainătate în vederea ameliorării
problemelor de dezvoltare cu care se confruntă.
Implicarea elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate într-un program de consiliere şi
de socializare în vederea ameliorării problemelor de dezvoltare cu care se confruntă, precum şi a
intergrării lor şcolare şi sociale optime, poate conduce la acceptarea mai uşoară de către aceştia a
faptului că părinţii lor sunt plecaţi, prevenindu-se astfel situaţiile de eşec şcolar, abandon şcolar,
refugiul în băuturi alcoolice, droguri, implicarea copiilor în activităţi ilicite ale bandelor de cartier,
instalarea şi dezvoltarea unor potenţiale tulburări psihice.
Prin consilierea psihologică (individuală şi de grup) a beneficiarilor proiectului se vor obţine
următoarele beneficii: clarificarea situaţiilor de criză, rezolvarea tensiunilor și a conflictelor interne
şi asistarea copiilor în rezolvarea problemelor emoţionale/ comportamentale cu care se confruntă, în
vederea soluţionării lor adecvate. Responsabilitatea acestor activităţi revine echipei de proiect şi
psihologului (consultant).
Lipsa intervenției conduce inevitabil la accentuarea problemelor și la actualizarea lor,
necesitând intervenția unei echipe interdisciplinare: psiholog, psihiatru, medic, consilier scolar,
polițist etc. În felul acesta pot fi prevenite situțiile în care copiii ar fi abuzaţi fizic, verbal sau
emoţional de către cei care ar trebui să le poarte de grijă.
Activităţile propuse
 Selecţia grupului ţintă
 Activităţi de consiliere individuală şi de grup pentru copii, părinţi şi cadre didactice
 Activităţi de socializare, timp liber, meditaţii, concursuri etc.
 Comunicare on-line părinţi - copii – cadre didactice
 Promovarea activităţilor desfăşurate
 Evaluarea rezultatelor obţinute
Rezultate aşteptate
Prin participarea la activitătile de consiliere individuala şi de grup, copiii vor putea să-si
dezvolte urmatoarele abilităţi:
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 vor găsi un echilibru din punct de vedere emoțional;
 vor avea ocazia să discute despre problemele cu care se confruntă cu persoane avizate;
 vor învăţa să găsească soluţii creative la problemele cu care se confruntă;
 se vor integra cu mai multă uşurinţă în comunitatea din care fac parte;
 vor avea mai multă încredere în forţele proprii;
 vor exersa şi vor dezvolta abilităţi de comunicare cu diferite persoane: părinţi, profesori,
rude apropiate, reprezentanţi ai comunităţii;
 îşi vor îmbunătăţi relaţia cu familia (părinţi, fraţi);
Prin activităţile desfăşurate cu părinţii se creează premisele necesare ca aceștia să înţeleagă
care sunt riscurile pe care le presupune alegerea lor de a munci în străinătate şi care sunt
modalităţile prin care ar putea atenua, măcar o parte, din aceste riscuri. Părinții vor putea să-și
dezvolte următoarele abilităţi:
 vor fi mai informaţi asupra riscurilor la care se supune familia lor în momentul în care unul
sau ambii părinţi decid să plece la lucru în străinătate;
 părinții vor deveni mai responsabili faţă de rolul şi implicarea lor în dezvoltarea copilului;
 îşi vor îmbunătăţi abilităţile de relaţionare cu copiii, cadrele didactice, instituţiile locale;
 vor deveni mai toleranţi şi receptivi la problemele cu care se confruntă copiii;
 vor dezvolta abilităţi de relaţionare cu alte familii aflate în situaţii similare, dezvoltând
sentimentul de solidaritate socială.
Cadrele didactice
 vor dezvolta abilităţi de consiliere a copiilor, părinţilor;
 vor dezvolta abilităţi de lucru în echipă;
 își vor însuşi noi tehnici de lucru cu copii aflaţi în situaţii de risc;
 vor recunoaşte mai uşor copiii cu carenţe afective;
 vor deveni mai receptivi şi toleranţi faţă de copiii aflaţi în situaţii de risc;
 îşi vor însuşi şi dezvolta abilităţi de utilizare a INTERNET-ului etc.
Modalităţi de monitorizare şi evaluare a rezultatelor proiectului
Indicatori calitativi
 incluziunea şcolară şi socială a tuturor beneficiarilor implicaţi în proiect;
 ameliorarea problemelor de natură afectivă ale copiilor implicaţi în proiect;
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 îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale copiilor ai căror părinţi lucrează în străinătate;
 prevenirea instalării tulburărilor psihice la copii, ca urmare a despărţirii prelungite de
părinţi;
 asistarea şi sprijinirea copiilor în procesul complex al dezvoltării propriilor personalităţi;
 accesul copiilor la un program de învăţare specializat, complementar celui oferit de sistemul
de învăţământ public;
 îmbunătăţirea relaţiei părinte – copil;
 responsabilizarea părinţilor privind rolul pe care îl au în creşterea şi educarea copiilor;
 consolidarea relaţiei dintre copil – şcoală – familie;
 implicarea membrilor comunităţii locale în activităţi de voluntariat.
Indicatori cantitativi:
 copiii ai căror părinţi lucrează în străinătate se vor integra cu succes în activităţile
desfăşurate de şcoală/comunitate;
 prevenirea situaţiilor de risc: tentaţia străzii, drogurile, tentativele de suicid etc;
 părinţii vor fi informaţi cu privire la riscurile ce decurg din “ părăsirea” copiilor pentru o
perioada mai mică sau mai mare de timp, precum şi asupra importanţei pe care o are
preocuparea de îmbunătăţire a comunicării părinte – copil.
Monitorizare
 atingerea obiectivelor propuse;
 progresele obţinute de copii în plan psiho-socio-emoțional, înregistrate pe parcursul derularii
proiectului.
Evaluare
 compararea indicatorilor de calitate şi timp stabiliţi cu cei realizaţi;
 gradul de fezabilitate (cost/beneficiu);
 autoevaluare;
 portofoliul de proiecte.
Beneficiari direcţi
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 elevi ai Școlii Gimnaziale ”Alexandru Ivasiuc” din Baia Mare, ai căror părinţi lucrează în
străinătate;
 părinţi ai copiilor sau familiile acestora (cei care supraveghează copiii în lipsa părinţilor);
 cadre didactice.
Beneficiari indirecţi
 membri ai comunităţii: părinţii şi fraţii copiilor, rude de gradul I şi II, grupul de prieteni,
reprezentanţi ai comunităţii locale etc.
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