
 

I. CHESTIONARUL APLICAT I REZULTATELE ÎNREGISTRATE 

(E ANTION - 50 ELEVI CLASELE V-VIII) 

1. Ce ai sim it când ai v zut cum erau trata i copiii în trecut: 

a) mil            b) neputin              c) furie            d) revolt           e) bucurie 

Rezultate 

46 0 3 1 0 

 

2. În care epoc  istoric  consideri c  erau copiii cel mai r u trata i: 

a) copiii –sclavi în antichitate      b) copiii-muncitori din epoca modern  

d) în zilele noastre                        d) în toate epocile istorice 

Rezultate 

a)    32 b)     4 c)       1 d)      13 

 

3. Cuno ti vreun copil supus muncilor fizice, care a abandonat, din aceast  cauz , coala: 

a) Da            b) Nu 

Rezultate 

DA     11 NU       39 

 

4. În prezent e ti de acord c  adul ii din jurul t u i profesorii respect  drepturile copilului: 

a) acord puternic     b) acord        c) dezacord      d) puternic dezacord 

Rezultate: 

a) 18 b)  26 c)  5 d)  1 

 

5. Dac  un copil din alt  ar  i-ar deveni coleg de coal  cum te-ai comporta fa  de el: 



a) indiferent          b) în eleg tor        c)  prietenos         d) prudent 

Rezultate:  

a)  2 b)  8 c)   38 d)  2 

 

6. Formuleaz  un text scurt (2-3 fraze) în care s  folose ti urm toarele cuvinte-cheie: 

a) copil            b) sclav         c) familie        d) str in         e) coal  

 

II. REPREZENTAREA GRAFIC  A REZULTATELOR 

 

 

1. Ce ai simțit când ai văzut cum erau tratați copiii în 
trecut:                          

 

a)milă b)neputință c)furie d) revoltă e) bucurie

În care epocă istorică consideri că erau copiii cel mai 
rău tratați: 

a) antichitate b) medievală/modernă c) contemporană d) toate epocile



 

 

 

3. Cunoști vreun copil supus muncilor fizice, care a 
abandonat, din această cauză, școala: 

a) DA b) NU

4. În prezent ești de acord că adulții din jurul tău și 
profesorii respectă drepturile copilului: 

a) Puternic acord b) Acord c) Dezacord d) Puternic dezacord

5. Dacă un copil din altă țară ți-ar deveni coleg de 
școală cum te-ai comporta față de el: 

a) indiferent b) înțelegător c) prietenos d) prudent



INTERPRETAREA REZULTATELOR: 

1. PROCESE PSIHO-SENZORIALE (SENZA IA, PERCEP IA, REPREZENTAREA) 

Potrivit rezultatelor ob inute, majoritatea elevilor din e antionul supus 

analizei, manifest  sentimente de empatie pentru suferin a copiilor din trecut i 

prezent. Cei mai mul i reponden i au manifestat sentimentul de mil , urma i de cei 

care s-au sim it furio i i revolta i fa  de abuzurile la care au fost/sunt supu i copiii. 

Aceste senza ii le-au conturat percep ia c  toate epocile istorice, dar, subsumat, 

antichitatea, au reprezentat perioadele cele mai nefericite pentru respectarea 

drepturilor i identit ii copiilor. Subiec ii au dat dovad  de spirit de observa ie, 

aten ie i preocupare pentru situa ia grea a „omologilor” lor din trecut.  

2. PROCESE COGNITIVE SUPERIOARE (GÂNDIREA, MEMORIA, IMAGINA IA) 

În prezent, subiec ii chestiona i consider  c  mai exist  copii care sunt trata i 

incorect, abandoneaz  coala sau nu au acces la educa ie. Astfel, aproximativ jum tate 

sunt de acord c  adul ii i profesorii respect  drepturile copiilor, îns  exist  i p reri 

contrare i chiar un puternic dezacord în cazul unui repondent. Totu i, prin compara ie 

cu situa ia altor copii din state aflate în curs de dezvoltare, au con tientizat beneficiile 

de care se bucur  în prezent la coal , precum i progresul pe care ara noastr  l-a 

realizat în ultimii ani în procesul de asimilare i integrare a celor care abandoneaz  

procesul educativ. Îngrijor tor este num rul celor care dezv luie c  au întâlnit sau 

cunosc copii care au abandonat coala din cauza muncii fizice la care au fost supu i 

(aproape un sfert din e antion). Aceste cazuri particulare ar merita investiga ii 

suplimentare, pentru identificarea unor solu ii de incluziune social  a acestora. Pe de 

alt  parte, este îmbucur toare atitudinea pozitiv  fa  de str ini (refugia i, abuza i, 

imigran i). Cca. ¾ declar  c  ar avea o atitudine prietenoas  pentru str ini, 1/5 de 

în elegere i doar o minoritate manifest  indiferen  i pruden . Aceste p reri denot  

o personalitate puternic  a reponden ilor. 

3. CONCLUZII 

Rezultatele reflect  aspecte pozitive în r spunsurile celor 50 de subiec i 

chestiona i: toleran , ata ament i empatie. Nu manifest  tendin e conservatoare, de 

respingere a celuilalt. Aceste rezultate reprezint  un succes în vederea derul rii 

procesului de integrare social  a unor categorii mai pu in acceptate. Ca atare, clivajul 

identitate/alteritate specific anilor anteriori a progresat într-o paradigm  apropiat  

devizei culturale europene „unitate în diversitate”.   


