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ASIGURAREA SECURITĂȚII PERSONALE LA ELEVII 

CLASELOR PRIMARE 
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Summary 
This article presents the results of a study on a sample of 132 

parents of primary school pupils in order to elucidate the needs of 

parents to support the development of child-directed behavioral 

security. As a result, distortions of parents' understanding of the 
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behavior in question have been highlighted. It has been proven that 

the overwhelming majority of parents: they are aware of the need to 

prepare children in school to adopt behavior to ensure their personal 

security; asks for school support in their preparation as parents for 

educating children to ensure personal security. 

 

Caracteristicile lumii actuale, inclusiv în Republica Moldova, 

includ sporirea diversității riscurilor pentru securitatea personală a 

cetățenilor, inclusiv a copiilor de vârstă școlară mică. Nivelul 

criminalității, numărul alarmant de copii rămași fără îngijirea 

părinților ca urmare a exodului masiv al forței de muncă, 

intensificarea provocărilor comunicării virtuale ca rezultat al 

dezvoltării rețelelor de socializare și a tehnicii digitale, răspândirea 

fenomenului de bullying în mediul școlar – sunt cele mai evidente 

dintre aceste riscuri. Ca răspuns, se reliefează o nouă trebuință a 

actualității – formarea unei personalități care adoptă și practică 

în mod conștient un comportament orientat spre asigurarea 

securității personale, contiribuind astfel și pentru securitatea 

celor din jur.  

Deoarece vârsta școlară mică este deosebit de favorabilă și 

sensibilă pentru modelarea comportamentală, dezideratul formării 

comportamentului orientat spre asigurarea securității personale se 

impune începând cu primul nivel de învățământ – clasele primare. 

Actualmente, statul Republica Moldova asigură un sistem de 

coordonate bine determinat pentru formarea comportamentului 

orientat spre asigurarea securității personale la elevii claselor 

primare. 

 Coordonatele legale sunt definite prin consemnarea 

securității personale în drepturile omului, inclusiv ale copilului, prin 

strategii și politici la toate nivelurile – national, regional, global. 

 Coordonatele curriculare sunt proiectate în noul 

curriculum pentru învățământul primar (2018) din două perspective 

complementare: 
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- perspectiva disciplinară – reliefată în curricula disciplinelor, 

în special la disciplina „Dezvoltarea personală‖; 

- perspectiva transdisciplinară – determinată de profilul de 

formare al absolventului [2]. 

Responsabilitățile realizării educației pentru securitatea 

personală a copiilor de vârstă școlară mică revin tuturor actorilor 

procesului educațional, inclusiv părinților.  

În noiembrie 2018 am desfășurat un studiu experimental-

constatativ pe un eșantion de 132 de părinți/reprezentanți legali ai 

elevilor claselor primare (tabelul 1).  

 

Tabelul 1. Eșantionul cercetării 

Instituția de învățământ Clasa I Clasa II Clasa III Total  

IP LT „Mircea Eliade‖, 

or. Nisporeni  
22 24 19 65 

IP LT „Mihai 

Eminescu‖, or. Ungheni 
20 21 26 67 

Total  42 45 45 132 

 

Scopul studiului a vizat elucidarea necesităților părinților în 

sprijinirea formării comportamentului orientat spre asigurarea 

securității personale la copii. 

Metodele de cercetare au inclus: chestionarea, analiza, sinteza, 

compararea, generalizarea, metode matematice de prelucrare a 

datelor.  

Chestionar pentru părinții elevilor din clasele primare 

1. Vă rugăm să apreciați între 1 (foarte puțin) și 5 (foarte 

mult)  

importanța fiecăreia dintre următoarele caracteristici ale 

comportamentului care îi asigură copilului Dvs. securitate 

personală: 

a) siguranță pentru el însuși 

b) siguranță pentru cei din jur  

c) siguranță pentru mediul înconjurător  
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d) promptitudine în prevenirea și depășirea situațiilor 

periculoase 

e) capacitate de a solicita ajutor, la necesitate  

f) capacitate de a se proteja de amenințările externe, la 

necesitate 

Puteți preciza, la dorință, alte caracteristici. 

Vă rugăm să apreciați între 1 (foarte slab) și 5 (foarte mare)  

fiecare dintre următoarele aspecte: 

2. Gradul de securitate personală a copilului Dvs.: 

a) în cadrul instituției de învățământ 

b) în familie 

c) în comunitate 

d) în mediul virtual 

3. Gradul de pregătire a copilului Dvs. pentru asigurarea 

securității personale: 

a) în activitatea zilnică la școală 

b) în viața cotidiană în familie 

c) în trafic 

d) în situații excepționale (incendiu, cutremur etc.) 

e) în situații de bullying (tachinare, umilire, hărțuire, 

intimidare) 

f) în mediul virtual 

Puteți preciza, la dorință, alte situații eventuale de risc/ 

4. Necesitatea pregătirii copilului Dvs., în școală, pentru a 

adopta un comportament care să-i asigure securitatea personală. 

5. Impactul școlii în pregătirea copilului Dvs. pentru 

asigurarea securității lui personale 

 Exemplificați, în cazul în care cunoașteți: 

 Lecții de ………………………… 

 Activități extracurriculare … 

 Alte activități……………………………………… 

6. Necesitatea pregătirii Dvs. ca părinte pentru educarea 

copilului în vederea asigurării securității personale. 
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7. Impactul școlii în pregătirea Dvs. ca părinte pentru 

educarea copilului în vederea asigurării securității lui personale 

 Exemplificați, în cazul în care ați participat: 

 Ședințe cu părinții………………………… 

 Alte activități……………………… 

 

Prezentăm în continuare rezultatele analizei datelor prelucrate 

pentru fiecare întrebare din chestionar.  

1. Caracteristicile comportamentului orientat spre 

asigurarea securității personale a copilului au fost prioritizate de 

respondenți în modul următor
1
: 

 siguranță pentru cei din jur – 88,8% (586 de puncte); 

 siguranță pentru el însuși – 88,6% (585 de puncte); 

 siguranță pentru mediul înconjurător – 88,3% (583 de 

puncte); 

 capacitate de a solicita ajutor, la necesitate – 85,2% (562 de 

puncte); promptitudine în prevenirea și depășirea situațiilor 

periculoase – 83,5% (551 de puncte); capacitate de a se proteja de 

amenințările externe, la necesitate – 82,0% (541 de puncte) (fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Ponderea procentuală este calculată din punctajul maximal de 660 de puncte (5 puncte 

maximal pentru fiecare răspuns al fiecăruia dintre cei 132 de părinți chestionați; 5 × 132 = 660 

puncte.) 
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Figura 1. Prioritizarea de către respondenți a caracteristicilor 

comportamentului copiilor, orientat spre asigurarea securității 

lor personale  

 

Este îmbucurător faptul că părinții chestionați atribuie, practic, 

aceeași importanță siguranței copilului însuși și siguranței celor din 

jur și a mediului înconjurător.  

Merită a fi apreciată importanța acordată capacității copiilor de 

a solicita ajutor la necesitate. Dar este îngrijorător faptul că această 

capacitate primează, în viziunea respondenților, asupra 

promptitudinii în prevenirea și depășirea situațiilor periculoase. 

2. Mediile de viață și activitate a copiilor au fost 

ierarhizate după gradul de asigurare a securității personale în 

modul următor
1
: 

 familia – 92,1% (608 puncte); 

 instituția de învățământ – 91,7% (605 puncte); 

 comunitatea – 72,1% (476 puncte); 

 mediul virtual – 71,4% (471 puncte) (fig. 2). 
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Figura 2. Ierarhizarea de către respondenți a mediilor de viață și 

activitate a copiilor după gradul de asigurare a securității 

personale 

     

Este îmbucurător faptul că părinții chestionați apreciază 

siguranța personală a copilului în cadrul instituției de învățământ 

aproape la același nivel ca și în mediul familial, care este considerat 

cel mai sigur mediu. Menționăm că doar circa un sfert din părinți 

consideră nesigur mediul comunității în care locuiesc copiii. Dar este 

îngrijorător faptul că circa 30% din părinți nu conștientizează 

riscurile pentru siguranța copiilor în mediul virtual.  

3. Pregătirea copiilor pentru asigurarea securității 

personale în diverse medii și situații a fost apreciată astfel
1
: 

 în viața cotidiană în familie – 93,9% (620 de puncte); 

 în activitatea zilnică la școală – 84,9% (560 de puncte); 

 în mediul virtual – 76,3% (504 puncte); 

 în situații de bullying (tachinare, umilire, hărțuire, 

intimidare) – 70,9% (468 de puncte); 

 în situații excepționale (incendiu, cutremur etc.) – 69,7% 

(460 de puncte); 

 în trafic – 52,3% (345 de puncte) (fig. 3). 
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Figura 3. Distribuția opiniilor respondenților privind gradul de 

pregătire a copiilor pentru asigurarea securității personale în 

diverse situații 

     

Se constată că doar aproximativ un sfert dintre respondenți 

consideră că nu este suficientă pregătirea copiilor pentru asigurarea 

securității online. Doar 30% dintre părinții chestionați consideră că 

nu este suficientă pregătirea copiilor pentru a face față situațiilor de 

bullying și celor excepționale. Aceste date ne conduc la ideea că 

părinții subapreciază riscurile respective și supraapreciază pregătirea 

copiilor pentru asigurarea securității personale în aceste situații.  

4. Respondenții au apreciat necesitatea pregătirii copilului 

în școală pentru a adopta un comportament care să-i asigure 

securitatea personală după cum urmează: 

 5 puncte – 80 de părinți (60,6%); 4 puncte – 33 de părinți 

(25%);  

 3 puncte – 4 părinți (3%); 2 puncte – 1 părinte (0,8%);  

 incertitudine (lipsește răspunsul) – 14 părinți (10,6%) (fig. 

4). 
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Figura 4. Distribuția opiniilor respondenților privind necesitatea 

pregătirii copilului în școală pentru a adopta un comportament 

care să-i asigure securitatea personală 

Astfel, circa 86% din respondenți consideră că pregătirea 

copilului în școală pentru asigurarea securității lui personale este 

necesară în măsură foarte mare sau mare. Ponderea celor care 

desconsideră importanța unei asemenea pregătiri este mică (circa 

4%). Aproximativ a zecea parte din respondenți nu au putut să-și 

formuleze o opinie asupra întrebării date, ceea ce vorbește despre 

necesitatea lucrului cu acești părinți. 

5. Marea majoritate a respondenților au apreciat înalt 

impactul școlii în pregătirea copiilor pentru asigurarea 

securității personale:  

 impact foarte mare – 76,5% (101 părinți);  

 impact mare – 19,7% (26 de părinți); 

 incertitudine (lipsește răspunsul) – 3,8% (5 părinți) (fig. 5). 

 

foarte mare

mare

lipsește răspunsul

 

Figura 5. Distribuția opiniilor respondenților privind impactul 

școlii în pregătirea copiilor pentru asigurarea securității personale 
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În aspectul dat, 113 părinți (85,7%) au menționat lecțiile de 

„Dezvoltare personală‖. 53 de părinți (40,2%) au apreciat impactul 

activităților extracurriculare, însă nu au putut exemplifica activități la 

care au participat ei sau copiii lor. 74 de părinți (56,1%) au indicat 

impactul altor activități, de asemenea, fără a exemplifica. Această 

situație ne face să avem dubii privind validitatea rezultatelor pe 

direcțiile date. 

 Necesitatea pregătirii ca părinte pentru educarea 

copilului în vederea asigurării securității lui personale a fost 

apreciată înalt de circa 88% din respondenți: 5 puncte – 93 de 

părinți (70,5%); 4 puncte – 23 de părinți (17,4%); 3 puncte – 2 

părinți (1,5%); 2 puncte – 1 părinte (0,8%); incertitudine (lipsește 

răspunsul) – 13 părinți (9,8%) (fig. 6). 

foarte mare

mare

mediu

mic

lipsește răspunsul

Figura 6. Distribuția opiniilor respondenților privind necesitatea 

pregătirii părinților pentru educarea copiilor în vederea asigurării 

securității personale 

 

6. Circa 88% din părinții chestionați au apreciat înalt 

impactul școlii în pregătirea lor pentru educarea copiilor în 

vederea asigurării securității personale:  

 5 puncte – 81 de părinți (61,4%); 4 puncte – 35 de părinți 

(26,5%); 

 3 puncte – 4 părinți (3%); 2 puncte – 1 părinte (0,8%); 

 incertitudine (lipsește răspunsul) – 11 părinți (8,3%) (fig. 

7). 
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foarte mare

mare

mediu

 
Figura 7. Distribuția opiniilor respondenților privind impactul 

școlii în pregătirea părinților pentru educarea copiilor în vederea 

asigurării securității personale 

     

Însă niciunul dintre respondenți nu a indicat forme de 

activitate aplicate cu părinții: nici ședințe cu părinții, nici alte tipuri 

de activități. Această situație ne face să avem dubii privind 

validitatea rezultatelor pe direcția dată și să presupunem că 

respondenții au mușamalizat starea reală de lucruri. 

Generalizând rezultatele chestionării, formulăm următoarele 

concluzii. 

1. O bună parte din părinți: 

 nu apreciază adecvat toate riscurile pentru securitatea 

personală a copiilor; 

 nu prioritizează adecvat capacitățile necesare copiilor 

pentru asigurarea securității personale; 

 supraapreciază pregătirea copiilor pentru a face față 

riscurilor privind securitatea personală.  

2. Majoritatea covârșitoare a părinților: 

 conștientizează necesitatea pregătirii copiilor în școală 

pentru a adopta un comportament care să le asigure securitatea 

personală; 

 solicită sprijinul școlii în pregătirea lor ca părinți pentru 

educarea copiilor în vederea asigurării securității personale. 
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3. Deși majoritatea părinților apreciază înalt eficiența 

educației parentale în școală pe direcția evaluată, opiniile lor sunt 

infirmate prin incapacitatea de a aduce exemple concrete.  

Ca rezultat al studiului experimental-constatativ descris mai 

sus, desprindem necesitatea educației parentale în vederea formării 

comportamentului orientat spre asigurarea securității personale la 

elevii claselor primare. Precizăm necesitatea proiectării și realizării 

acestui proces în spatiul determinat de:  

 cadrul legal al asigurării securității personale a copiilor [2]; 

 strategia intersectorială de dezvoltare a abilităţilor şi 

competenţelor parentale pentru anii 2016-2022 [3]; 

 curriculumul pentru învățământul primar [1]; 

 programele de formare a cadrelor didactice pentru 

învățământul primar.  

Coeziunea respectivelor dimensiuni va deveni sporită în 

condițiile eficientizării parteneriatelor instituţiilor de învăţământ cu 

societatea civilă, mass-media, ONG-urile și instituţiile din sfera de 

cercetare. 
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