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Argument introductiv
Contextul românesc recent în care se desfăşoară fenomenul migraţiei externe este de
natură să îngrijoreze: atât la nivel macrosocial (structural, societal), cât şi la nivel mezosocial
(grupuri, comunităţi) şi microsocial (familie, individ), migraţia are efecte serioase, pe toate
planurile. Pe lângă evidentele efecte pozitive (în special provocate de remitenţele trimise în ţară,
dar şi legate de importul de civilizaţie, piaţa calificărilor etc.), există şi o gamă de consecinţe
negative, din care fac parte şi cele legate de situaţia familiei, mai specific a copiilor care, de
foarte multe ori, rămân acasă, atunci când unul sau ambii părinţi pleacă la muncă peste hotare.
Migraţia circulatorie, caracteristică ultimelor valuri de emigrare românească, este un
fenomen relativ recent în istoria migraţiilor internaţionale. Ea este o realitate constantă pentru
numeroşi copii ai căror părinţi au statut de migrant temporar. Plecările şi revenirile le afectează
acestora echilibrul existenţial pe mai multe planuri. Dintre aceste planuri, cel socio-şcolar este
dintre cele mai importante şi vizibile.
Carenţele legislative şi faptul că societatea, prin resorturile ei formale şi informale, nu
face faţă eficient acestui fenomen, impun necesitatea unor analize şi strategii serioase, pe termen
mediu şi lung, legate de situaţia copiilor cu părinţi plecaţi la muncă peste hotare.
Demersul doctoral este construit pornind de la această nevoie, iar natura activităţii mele,
precum şi numeroasele familii de cunoştinţe aflate în această situaţie, mi-au permis să
investighez îndeaproape statutul copiilor şi adolescenţilor cu părinţi migranţi. Cultura migraţiei
este dominantă în anumite regiuni ale ţării, iar judeţul Bistriţa-Năsăud este şi el ilustrativ pentru
această efervescenţă migratorie, care este evidentă, directă şi puternică, mai ales în mediul rural.
După ce, în capitolele teoretice ale lucrării, am abordat probleme de epistemologie
socială, aspecte legate de familie, printre care funcţiile familiei contemporane şi socializare,
făcând apel şi la studii relevante în această direcţie, în următoarele capitole am descris evoluţiile
statistice ale migraţiei de la noi, precum şi cercetările realizate atât pe subiectul migraţiei în
general, cât şi pe cel al consecinţelor acesteia asupra familiei şi copiilor rămaşi acasă.
Cercetarea proprie este o încercare de triangulare a informaţiilor de la protagoniştii
principali ai scenei socio-şcolare pe care performează copiii cu părinţi plecaţi la muncă peste
hotare, date colectate prin trei anchete de teren şi interviuri: elevi, aparţinători şi cadre didactice.
În final, am dezvoltat, pe lângă concluzii, şi câteva propuneri, în special pe baza
rezultatelor, dar şi cu trimitere la alte cercetări din ţara noastră.

Capitolul 1. Dezbateri şi opţiuni epistemologice

După încadrarea teoretică a ariei de studiu a sociologiei, se construieşte o analiză
teoretică a perspectivelor despre ea. Secţiunea „Obiectul de studiu general şi difuz al
sociologiei” porneşte de la observaţia făcută de P. Iluţ şi M.S Rusu (2013) în consideraţiile lor
despre obiectul de studiu problematic al sociologiei: „când e vorba de obiectul net specific al
sociologiei, el apare abstract, vag definit şi mai mult un deziderat – realitatea socială sui-generis;
când intră în joc subiecte punctuale, ele sunt disputate cu alte discipline”. Subiectul tezei de
doctorat, situaţia copiilor (a elevilor) ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate este un
exemplu elocvent în acest sens, producându-se deja chiar teze de doctorat nu doar în asistenţa
socială, pedagogie, psihologie, ci şi în disciplinele mai sus enumerate. Aici marea problemă este
că sub deviza interdisciplinarităţii, apar nu de puţine ori acte de impostorat, unde teoriile şi
metodele sociologiei sunt superficial sau de-a dreptul incorect utilizate, iar sociologia are
serioase atuuri teoretice şi metodologice, ca ştiinţă fundamentală (Rotariu, 2013).
În sfera sociologiei, paradigmele sunt multiple şi (de multe ori doar aparent)
divergente. Multiparadigmaticitatea este o sursă majoră a crizei sociologice sau, oricum, a
caracterului ei fragmentar, ce îngreunează avansul epistemologico-teoretic „...Avantajul conferit
de caracterul social al demersului ştiinţific, care face posibil acţiuni concertate de cunoaştere,
este anulat de sectarizarea disciplinei în fracţiuni opozante” (Iluţ şi Rusu, 2013, p. 93).
Cu privire tot la aplicarea modulară paradigmatică în descrierea şi explicarea copilăriei,
A. James, C. Jenks şi A. Prout (2008) înşiruiesc ca principii binare de bază: universalismparticularism, local-global şi continuitate-schimbare. Remarcăm aici două specificităţi
importante: i) Se adaugă, de fapt, pe primul loc în enumerare, dihotomiilor agentivitate-structură
şi ii) Autorii sunt mai prudenţi în a le contrasta, a le pune în opoziţie. Dealtfel, încă din 1997, P.
Iluţ, folosind sintagma de „dublete conceptuale”, analizează complexele relaţii dintre poziţiile
epistemologice de bază, dezvăluind că între ele există atât raporturi de opoziţie, chiar de
contradicţie, dar şi de complementaritate, de interferenţe şi suprapuneri de substanţialitate a
conţinutului. Astfel, se analizează dubletele: obiectiv - subiectiv (simbolic); global-local (macromicro); universalism - contextualism (nomotetic-idiografic); teoretic (reflexiv) - empiric
(concret); natural - provocat (artificial); emic (interior) - etic (exterior); cantitativ - calitativ
(explicaţie-comprehensiune) (Iluţ, 1997, pp. 24-41).
În sociologie şi nu numai, contradicţiile postmodernismului absolutist îşi au originea în
desele luări de poziţie contradictorii, şi nu doar din partea unor autori diferiţi, dar chiar la unul şi
acelaşi autor, e adevărat în momente de timp diferite. O serioasă inconsecvenţă apare şi la
psihosociologul N.K. Denzin (1994) care în manifestul său calitativist se pronunţă net împotriva
pozitivismului, dar care, în acelaşi timp, îl caracterizează pe acesta ca „...un domeniu de sine

stătător. El transcede discipline, domenii şi subiecte tematice”. În ciuda intensului amalgam
epistemologic, P. Iluţ şi M.S. Rusu (2013, pp. 92-102) consideră că se poate vorbi de un decalog
al ideilor esenţiale promovate de postmodernişti, printre care sunt lansate zece postulate, printre
care

menţionăm:

postulatul

proiectului

iluminist,

postulatul

anti-funcţionalism,

anti-

reprezentaţionalism şi anti-realism, postulatul relativismului cognitiv, postulatul antiraţionalist,
postulatul anti-eurocentrismului etc.
Apar aşadar numeroase contradicţii inerente relativismului epistemologic. Dintre toate
cele zece idei majore ale sociologiei postmoderniste pentru cercetarea propriu-zisă şi acreditarea
valorii sale epistemice şi sociale, cea mai importantă este poziţia faţă de adevăr, de validitatea
lui, problemă care subsumează în mare măsură şi mult invocata neutralitate axiologică. Astfel,
reiese că postmodernismul şi pilonul său central, relativismul epistemologic, sunt frecvent
captive vaguităţii şi inconsecvenţei logicii de tip ştiinţific.
Însă „...fundătura epistemologică a postmodernismului sociologic poate fi evitată ... prin
diluarea radicalismelor acestuia, elementele componente constructive ale criticii postmoderniste
putând fi încorporate ... într-o paradigmă revizuită a postpozitivismului” (Iluţ şi Rusu, 2013, p.
109).

Capitolul 2. Familia şi copilăria: cadrul socio-psihologic al dezvoltării fiinţei umane
Discuţia despre tradiţional şi modern în societatea românească actuală, inclusiv în ceea ce
priveşte familia, este una destul de consistentă din partea intelectualilor, dar şi a marelui public.
Unii incriminează că familia a rămas prea tradiţională în raport cu vremurile noastre, alţii se
revoltă legat de marea uşurinţă cu care au fost abandonate valorile şi cutumele tradiţionale. Ar
trebui avut în vedere că în societatea românească este prezentă încă familia tradiţională, cel puţin
ca mentalitate, că sunt foarte multe familii moderne şi postmoderne sub toate aspectele, dar că
cele mai multe familii sunt mixte sub aspectul tradiţional-modern: în raporturile afective, în
gospodărirea bunurilor, în modurile de rezidenţă. La accentuarea acestei stări, de fapt o contribuţie
crucială a adus-o migraţia internă mai ales până în 1989, şi după aceea migraţia externă, în special
cea circulatorie.
Capitolul inventariază apoi funcţiile familiei, accentuându-se rolul funcţiei economice
(organizarea producţiei şi a consumului), al funcţiei de solidaritate socio-afectivă, educative şi de
socializare în cadrul familiei.
O secţiune specială este alocată ocrotirii părinteşti prin prisma cadrului legislativ din
România. Conceptul de ocrotire părintească l-a înlocuit, prin Legea nr. 272/2004, pe anacronicul
„putere părintească”, care şi etimologic arată că era vorba limpede de autoritatea părinţilor, în
speţă de puterea tatălui, fără a avea în vedere şi drepturile copilului, interesul superior al acestuia.

După cum (deşi indirect) rezultă şi din cercetarea noastră, mentalităţile şi practicile patriarhale nu
pot fi depăşite atât de repede, însă incontestabil şi societatea românească se îndreaptă într-o
direcţie pozitivă pe această linie.
În continuare, sunt expuse şi discutate obligaţiile legale faţă de copii ale părinţilor
plecaţi la muncă în străinătate. Situaţiile în care ambii părinţi sunt plecaţi la muncă peste hotare
nu sunt puţine în ţara noastră. Acest fenomen a atins o scară socială, mai ales în anumite zone ale
ţării (cum ar fi câteva judeţe din nordul Moldovei). Literatura de specialitate arată cât de
importante sunt politicile sociale şi aparatul legislativ în reducerea numărului şi gravităţii
situaţiilor de acest gen. Măsurile care se luau până în octombrie 2013 aveau la bază Legea
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, care nu lămurea clar situaţia
juridică a acestor copii. Modificarea şi completarea acestei legi s-a realizat prin Legea nr.
257/2013, din 30 septembrie 2013. Potrivit noilor dispoziţii, părinţii care pleacă la muncă în
străinătate şi îşi lasă copiii acasa vor fi obligati să notifice plecarea cu mai mult de o lună înainte
de plecare, şi să desemneze o persoană care să se ocupe de întreţinerea acestora, pe toată
perioada absenţei lor, fiind sanţionaţi prin amendă dacă încalcă legea. Este nevoie de acordul
(prin act oficial) acestui tutore. Reiese din cele de mai sus că limitele legislative au vulnerabilizat
o partea a categoriei copiilor cu părinţi plecaţi la muncă peste hotare, până la finalul anului
2013. Această lacună juridic-instituţională a condus la situaţii numeroase în care ocrotirea
minorului aflat în astfel de situaţii nu era suficient monitorizată şi stabilită, expunându-l la riscuri
social-afective majore. Numeroase astfel de cazuri se află în evidenţele Direcţiilor de Asistenţă
Socială din întreaga ţară, instituţiile de ocrotire a minorilor fiind depăşite de acest fenomen. Din
anul 2014, şi alte prevederi sunt preconizate în reducerea riscurilor pentru minorii care nu cresc
împreună cu părinţii.
Neglijarea copilului este un fenomen care cuprinde numeroase forme, concrete şi mai
difuze: neglijare fizică, neglijarea emoţională, neglijarea educaţională. Ea poate fi episodică sau
cronică. Deloc întâmplător, toate aceste forme de neglijare sunt frecvent întâlnite în cazul
familiilor cu copii care nu cresc în mod curent alături de ambii părinţi (deseori nefiind prezent
niciunul), în urma migraţiei în căutare de lucru peste hotare a părinţilor. Sunt descrise pe larg
efectele neglijării (neurofiziologice, psihologice, sociale, economice). Am analizat şi rolul
reţelelor sociale ca forme de suport în dezvoltarea copiilor, prin prisma celor trei tipuri de
modele de legături: stabile, deschise şi cooperante; stabile, închise şi retrase; instabile, deschise
şi ostile, similare unei familii „prizoniere” (Crittenden, apud Corsaro, 2008), fiind evidenţiată
asocierea între aceste modele şi securitatea şi ataşamentul copilului.
În continuare, am realizat o trecere în revistă a perspectivelor teoretice privind etapa
copilăriei şi a adolescenţei: perspectiva cursului vieţii (Eder şi Nenga, 2003; Tîrhaş, 2003);

perspectiva reproducerii sociale şi culturale, inclusiv teoria transmiterii capitalului cultural
(Giddens, 2000); abordarea interpretativă (Mead, 1934), precum şi socializarea ca proces
psihosocial de internalizare a valorilor, învăţare şi integrare socială, unde sunt analizate
nivelurile, tipurile, etapele, canalele şi agenţii socializării. În acest subcapitol, sunt inserate
câteva studii relevante care analizează efectele diverşilor agenţi ai socializării în cazul în care
aceştia devin problematici (familie, şcoală şi comunitate, grup de prieteni, colegi de clasă, massmedia, sexualitate) asupra dezvoltării copilului şi adolescentului, cu accent pe conduitele
deviante şi delincvente ale acestora. Aici se filtrează rezultatele prin intermediul unor teorii
consacrate: teoria socializării în familie, teoria relaţiilor sociale strânse, teoria învăţării sociale,
teoria constrângerii, teoria devianţei culturale, teoria dezorganizării sociale, teoria
constrângerii generale dar şi prin studii şi teoretizări genetico-behavioriste, bazate pe teoria
potenţialului antisocial cognitiv integrat şi teoria modelului dezvoltării sociale sau cultura
sărăciei. Se discută şi despre strategiile metodologice şi analitice folosite pentru izolarea
variabilelor care pot explica direcţia prioritară în care se manifestă două elemente centrale în
studiul cauzal: efectului familiei asupra copilului, respectiv cel al copilului asupra familiei.

Capitolul 3. Teorii ale migraţiei internaţionale
În ultimele două decenii, ne aflăm în „noua epocă a migraţiilor”, unde apar şi se extind
patru fenomene majore întrepătrunse la nivel global: volumul şi extinderea fenomenelor
migratorii; schimbări la nivelul diversificării şi dinamicii migraţiei contemporane; dependenţa de
migraţie şi problemele generate de imigranţi şi migraţie; intensificarea procesului de globalizare
şi restructurare a economiei globale (Horváth şi Anghel, 2009, pp. 14-17).
Clasificările mişcărilor migratorii sunt numeroase, fapt datorat numeroaselor criterii.
Acestea urmăresc nivelul de analiză (de la microsocial şi mezosocial, la macrosocial),
distanţa, numărul participanţilor la deplasare, durata, motivaţia, provenienţa migranţilor,
adaptarea şi aculturaţia acestora etc. Există însă şi numeroase particularizări care delimitează
tipologiile migraţiei. Teoriile clasice, neoclasice, structurale, ale reţelelor sociale, viziunea
aculturativă şi abordările unificatoare sunt pe larg expuse în acest capitol.
Capitolul expune principalele teorii care delimitează fenomenul, pe mai multe nivele de
interpretare şi analiză, precum şi ca bază a modelelor de măsurare şi studiere a migraţiei
internaţionale. În funcţie de domenii, avem diverse orientări teoretice, astfel: a) În sociologie şi
demografie: teoria capitalului uman; teoria factorilor push-pull; teoria reţelelor sociale; teoria
spaţiilor transnaţionale; b) În economie: teoria clasică; teoria neoclasică (inclusiv modelul
alegerii raţionale); teoria dualismului pieţei; teoria noua economie a migraţiei. La interescţia
acestor domenii, se află câteva teorii specifice, cum ar fi teoria cauzalităţii cumulative, teoria

instituţională şi teoria sistemelor mondiale; c) În geografie: modele gravitaţionale (clasice),
urmate de mai recenta teorie a tranziţiei mobilităţii; d) Cele mai recente, aflate în consens cu
dinamica migraţiei contemporane, sunt abordările teoretice unificatoare: teoria sistemelor de
migraţie şi abordarea multidisciplinară.
În esenţă, pentru fenomenul migraţiei în lumea contemporană globală, sunt relevante
concluziile elaborate de Massey (2004), care afirmă că azi este necesară o teorie integrativă în
abordarea migraţiei. În acest sens, o perspectivă validă ar trebui să aibă în vedere următoarele: a)
analiza factorilor structurali care determină emigraţia din statele mai puţin dezvoltate; b) analiza
factorilor structurali care atrag emigranţii în statele dezvoltate; c) analiza motivaţiilor, scopurilor
şi aspiraţiilor indivizilor care răspund acestor factori structurali, devenind migranţi internaţionali;
d) analiza structurilor sociale şi economice care se dezvoltă pentru a conecta zonele de emigraţie
cu cele de imigraţie (p. 2). Se propune astfel abordarea complexă, prin combinarea factorilor de
natură economică, politică, socială şi psihologică, cu „tranziţia migraţiei” şi cu efectul „durata
şederii”. Ca rezultat al dezvoltării socio-economice şi al proceselor de integrare, migraţia
cunoaşte azi numeroase forme. Deşi dificil de operaţionalizat, sunt autori care susţin necesitatea
adaptării perspectivelor teoretice la noile realităţi globale în perimetrul dinamicii migraţiei: noile
forme de migraţie (temporară, circulatorie pentru muncă, plecarea pensionarilor, feminizarea
categoriilor migrante, scurgerea creierelor etc.) solicitând noi arii de studiu, pe nivele de analiză
(Portes şi De Wind, 2007).
Capitolul 4. Evoluţii ale migraţiei internaţionale româneşti
Aşa cum arată datele statistice şi studiile din ţara noastră, efectele migraţiei internaţionale
a românilor sunt complexe şi corelate între ele, atât pe plan demografic (spor natural negativ
asociat cu plecarea celor tineri are ca efect creşterea ratei dependenţei, depopularea şi
îmbătrânirea populaţiei în anumite zone ale ţării, în mediul rural cu precădere), cât şi economic
(irosirea de forţă de muncă calificată şi a persoanelor cu studii superioare) şi, în consecinţă, şi pe
plan social-cultural şi familial.
Sunt expuse principalele tendinţe migratorii din ultimele decenii, cu accent pe evoluţia
ultimilor cinci ani. Am folosit date statistice (INS 2007-2013 – www.insse.ro; Raportul UNICEF
Sprijinirea copiilor invizibili din anul 2012) sondaje (Ancheta forţei de muncă în gospodării AMIGO - date INS; Barometrul de Opinie Publică; European Comission, 2010; Eurostat - Labor
Force Survey, 2013; sondaje IRES 2012, 2013) şi studii (Alexe, Horváth, Noica şi Radu, 2012;
Cucuruzan, 2008; Horváth, 2009; Larionescu, 2012; Niţulescu, Oancea şi Tănase, 2007; Potot,
2003; Sandu, 2006; Sandu şi Alexandru, 2009; Sandu et al., 2004; Şerban, 2011; Şerban şi Toth,
2007; Ulrich, Bojincă, Stănciugelu şi Mihăilă / Fundaţia Soros România, 2011 etc.)

Concluzia acest capitol, idee dealtfel susţinută de numeroşi specialişti, este că apare
necesitatea analizei profunde şi combinate a efectelor pozitive şi negative ale migraţiei la nivel
individual, familial şi comunitar. La nivel individual, emigrarea economică, chiar dacă este
temporară, pentru muncă şi în acelaşi timp circulatorie, a produs rezultate pozitive pentru familii,
gospodării, societate, în privinţa veniturilor, specializării şi modernizării capitalului uman şi
contribuţiilor din sfera mentalităţii. Aceasta corespunde explicaţiilor noii economii a migraţiei
(Stark, 1999),

nivelul de analiză presupus de această teorie fiind migraţia la nivel micro

(gospodăria ca unitate de analiză). Prin această viziune, migraţia apare ca forţa generatoare de
oportunităţi, în schimbarea de la producţia agricolă de subzistenţă, familială, la cea aducătoare
de venituri şi generatoare de consum. Rezultatul este obţinerea unei plase de siguranţă dinspre
cel plecat spre familie, care apără gospodăria de insecuritatea unei surse de venit unice.
Validitatea acestei teorii este confirmată pentru mediul rural românesc, fiind confirmat de
studiile de profil. Apoi, migraţia nu conduce la independenţă individuală (mai ales în mediul
rural, cu puternice legături de familie şi comunitare), ci solidifică relaţia de interdependenţă
dintre migrant şi familia sa. În primul rând, se evidenţiază riscurile privind siguranţa şi
cuantumul veniturilor, ceea ce stimulează migraţia, iar în al doilea rând apare o relaţie pozitivă
între sărăcia extremă (cronică) a familiei şi şansele reduse ale membrilor acesteia de a emigra.
Am insistat asupra faptului că strategiile de supravieţuire prin emigraţie, mai ales plecarea peste
hotare a celor de la sate, sunt orientate spre evitarea riscului de sărăcie a gospodăriei / familiei, a
insistenţei în identificarea unor soluţii de ridicare a nivelului de trai pentru întreaga familie,
eventual reţea.
Ca efecte negative, se pot lua în calcul pierderea capitalului uman pentru ţara de origine,
deficitul de forţă de muncă pe anumite ramuri economice, fenomenul brain drain şi brain waste,
disrupţiile maritale, efectele asupra copilului, importul unor tipuri de infracţionalitate.
Rezolvarea acestor disfuncţionalităţi şi dezechilibre se poate face prin migraţia de revenire,
politici de imigrare canalizată pe nevoi, strategii de orientare şi formare profesională şi inserarea
pe piaţa naţională a forţei de muncă.
Capitolul 5. Efectele migraţiei părinţilor asupra copiilor rămaşi acasă: cazul României
O primă secţiune a capitolului analizează familia în context migraţionist. Prin prisma
funcţiilor familiei, dintre care se evidenţiază dimensiunea economică şi cea de socializare în
familie, se discută, pe baza rezultatelor unor analize riguroase ale specialiştilor, consecinţele
migraţiei pe diverse planuri asupra copiilor şi altor membri ai familiei. În funcţie de modalităţile
de emigrare, tipul de angajare, caracterul temporar sau definitiv al emigrării, sunt puse în lumină
multiplele motivaţii ale migraţiei – dislocări de populaţie din motive politice (război) sau

economice (crize ale resurselor sau financiare) – cât şi procese similare de integrare în noua ţară
(uneori grevate de discriminare, excluziune şi formarea comunităţilor etnice pentru asigurarea
suportului economic mutual şi social, dar şi identificarea unor nişe de schimb de bunuri şi
servicii cu populaţia nativă). Se punctează ideea că cercetarea şi politicile privind imigraţia
trebuie să ţină seama de importantul rol al familiei în dinamica şi elementele constitutive ale
acestui fenomen.
A doua secţiune este dedicată consecinţelor emigrării părinţilor români asupra
copiilor rămaşi acasă. După o descriere a tendinţelor statistice recente, de unde reţinem că în
noiembrie 2013, erau oficial înregistraţi peste 82.464 de copiii rămaşi fără unul sau ambii părinţi
în urma plecării acestora la muncă în străinătate (comunicarea ANPDC - Agenţia Naţională de
Protecţie a Drepturilor Copilului). Dintre aceştia, 26.406 sunt copii care provin din familii în care
ambii părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, 47.154 sunt copii care provin din familii în care
un părinte este plecat la muncă în străinătate şi 8.904 sunt copii care provin din familii în care
unicul susţinător este plecat la muncă în străinătate. Cei mai mulţi copii rămaşi fără unul sau
ambii părinţi în urma emigrării apar în regiunea de Nord-Est, unde se află peste 30.000 de cazuri.
În Sud-Est sunt înregistraţi 12.800, iar în Nord-Vest aproape 10.000. Pe judeţe, cei mai multi se
aflau în judetul Suceava (8.500 de situaţii). În pofida datelor oficiale, în prezent, nu se cunoaşte
cu exactitate numărul exact al copiilor rămaşi acasă în urma plecării unuia sau ambilor părinţi în
străinătate pentru perioade lungi de timp. Deşi autorităţile administraţiei publice locale şi
centrale depun eforturi în vederea determinării cifrei concrete, dimensiunea reală a acestui
fenomen rămâne incertă.
Sunt apoi detaliate rezultatele unor studii naţionale pe această temă: Organizaţia Salvaţi
Copiii - „Impactul migraţiei părinţilor asupra copiilor rămaşi acasă”, 2007; Fundaţia Soros
România - ”Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă”, 2007 şi „Efectele migraţiei: copiii rămaşi
acasă. Riscuri şi soluţii”, 2008; Asociaţia Alternative Sociale -„Singur Acasă”, 2007;
coordonator Gabriela Irimiescu; UNICEF, Gallup România, Asociaţia Alternative Sociale „Analiză la nivel naţional asupra fenomenului copiilor rămaşi acasă prin plecarea părinţilor la
muncă în străinătate” - 2008; Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi - „Problemele copiilor cu
părinţi plecaţi la muncă în străinătate”, 2007 (coordonator:

Viorel Rotilă); Manuela Sofia

Stănculescu (coord.), Monica Marin, Alina Popp - „Copil în România. O diagnoză
multidimensională” - 2012.
Principalele concluzii detaşate punctează existenţa unor fenomene majore care afectează
copiii din societatea românească marcată de migraţie: problemele de readaptare şi integrare
socială, deteriorarea relaţiei copilului cu părintele rămas acasă, monoparentalitatea „ascunsă”,
„foamea ascunsă”, „dubla morbiditate”, practici ale gospodăriilor ce pun în pericol dezvoltarea

sănătoasă a copiilor etc. Pe fondul privarii afective, copiii se pot confrunta cu urmatoarele
probleme: supraîncărcare cu sarcini: preluarea responsabilităţilor de adult; neglijare fizică şi
emoţională; vulnerabilitate la abuzuri fizice, psihice, sexuale, exploatare prin muncă, trafic de
copii şi prostituţie; deteriorarea conduitei şcolare/abandon scolar; debutul precoce al vieţii
sexuale; aderarea la grupuri cu comportamente pre- şi delincvenţionale; consum de droguri şi
plante etnobotanice etc. Unele studii propun şi soluţii pe linia politicilor sociale, consilere
psihologică a copiilor şi strategii de informare şi consiliere a părinţilor etc. O parte din aceste
idei au fost reluate şi adaptate la rezultatele studiului propriu.
Capitolul. 6. Situaţia social-şcolară a elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă peste
hotare (cercetare proprie)
Având în vedere faptul că, „copiii cu părinţi plecaţi la muncă peste hotare” ca temă de
cercetare, este un subiect de dată recentă, cercetarea avut un caracter explorator. Plecarea
părinţilor departe de copiii lor este rezultatul, de multe ori, al unor constrângeri structurale ce ţin
de sărăcie, practicile comunităţilor, reţeaua socială şi alte instituţii (abordarea structurală). Pe de
altă parte, copiii sunt agenţi activi, capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să-şi negocieze
propriul statut şi atitudine faţă de absenţa unuia sau ambilor părinţi (perspectiva interacţionistă).
Obiectivul principal a fost impactul social plecării la muncă în străinătate a părinţilor
asupra copiilor. Instrumentele de cercetare utilizate (chestionare) au operaţionalizat acest
obiectiv prin întrebări grupate în jurul următoarelor dimensiuni mai importante: cu cine locuieşte
copilul în timpul anului şcolar; notele la şcoală (rezultate şcolare); petrecerea timpului liber;
problemele cu care se confruntă (inclusiv fumatul). Populaţia de elevi, profesori şi
părinţi/aparţinători a fost selectată din şcoli rurale şi semi-rurale din judeţul Bistriţa-Năsăud, prin
recurgerea la ceea ce mai nou se numeşte în literatura de specialitate eşantioane convenţionale,
adică alegerea unor loturi diverse pentru categoria acută în vedere (mediul rural). Elevii au fost
selectaţi de la şcolile generale au fost selectate din localităţile Leşu, Măgura Ilvei, Tiha
Bârgăului, Mureşenii Bârgăului, şi din liceul tehnologic din Spermezeu.
Cele trei eşantioane de subiecţi au fost distribuite astfel: 168 de elevi, 99 de aparţinători
şi 76 de profesori care sunt din aceleaşi localităţi cu elevii.
Situaţia şi perspectiva elevilor. La populaţia cercetată de noi, în comparaţie cu media pe
ţară, de aproximativ 25%-30%, apare o rată mai mare a părinţilor plecaţi (peste 40% din copii
având plecaţi tatăl, mama sau amândoi). Procentual, zona rurală a judeţului Bistriţa se aseamănă
cu cea a Moldovei la capitolul membri ai familiilor care sunt plecaţi peste hotare. Astfel, raportul
părinţilor plecaţi / rămaşi acasă ne arată că în judeţele mai puţin dezvoltate economic, plecarea
este mai masivă.

Situaţia locuirii în timpul anului şcolar. Din graficul de mai jos se poate vedea că situaţia
locuirii cu ambii părinţi în timpul anului şcolar, este întâlnită la cei mai mulţi dintre elevi,
cumulând jumătate din totalul acestora:
Cu ambii părinti
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Graficul 1. Distribuţia elevilor după locuirea în timpul anului şcolar

Familiile din satele investigate se confruntă cu migraţia circulatorie, temporară a membrilor
gospodăriei. Faptul că mai mult de o treime dintre elevi stau cu un singur părinte pe perioada
şcolii este însă relevant pentru profilul elevilor din aceste şcoli din mediul rural şi pentru
atmosfera de tip „cultură a migraţiei” care există în zonă (vezi şi Cucuruzan, 2008; Diminescu,
2003). Apoi, o parte dintre copii se confruntă cu diverse situaţii familiale, cum ar fi familia
monoparentală rezultată din divorţ, abandon sau deces, plecarea unui părinte la lucru în altă
localitate din ţară.
Comparaţii între copiii cu părinţi plecaţi în străinătate şi ceilalţi copii, privind atitudini şi
comportamente socio-şcolare. La itemii care au privit diversele probleme de ordin şcolar am
introdus următoarele situaţii: sancţiunea disciplinară, nota scăzută la purtare, chiulul de la
şcoală.
Tabel 1. Numărul şi ponderea elevilor aflaţi în diferite situaţii, pe categorii de părinţi plecaţi în
străinătate
Părinţi plecaţi la lucru în străinătate
În anul şcolar anterior ...

Total
Nu

... a fost sancţionat
disciplinar

Tata

Mama

Ambii

Prag de
semnificaţie

47
49,5

15
39,5

8
40,0

9
60,0

79
47,0

0,474

... a avut nota scăzută la
purtare

5
5,3

2
5,3

1
5,0

2
13,3

10
6,0

0,658

... a chiulit de la şcoală

37
38,9

17
44,7

5
25,0

9
60,0

68
40,5

0,192

95
100,0

38
100,0

20
100,0

15
100,0

168
100,0

Total

La itemul „chiulul de la şcoală”, unde avem un număr mult mai mare de cazuri, apar diferenţe
semnificative (cei mai mulţi care procedează astfel, fiind dintre cei ai căror părinţi sunt ambii

plecaţi - 9 copii, adică 60% din lotul celor cu ambii părinţi lipsind -, urmaţi de cei ai căror taţi
sunt plecaţi – 17, adică 44,7%):
În cazul celor care au ambii părinţi plecaţi, nu doar faţă de cei ai căror părinţi nu sunt plecaţi,
dar chiar faţă de situaţiile unde doar unul din părinţi lipseşte, datele noastre sunt în concordanţă
cu alte cercetări empirice şi cu prezumţiile teoretice care susţin că mai cu seamă în ceea ce
priveşte supravegherea copiilor, lipsa ambilor părinţi este puternic resimţită (vezi Lazăr şi
Grigoraş, 2011).
Alte studii însă (Stănculescu et al., 2012), nuanţând problema, arată că rezultatele şcolare se
corelează puternic mai ales cu sărăcia gospodăriilor, în aşa fel încât, chiar dacă ambii părinţi
sunt lângă copiii lor, în caz de sărăcie severă, rezultatele şcolare ale acestora sunt în medie mai
slabe decât ale elevilor cu unul sau ambii părinţi emigraţi pentru muncă, şi lăsaţi în grija rudelor.
Aşadar, rezultatul nostru nu poate confirma o asociere directă între migrarea părinţilor, chiulul de
la şcoală şi rezultatele şcolare, dar poate confirma că lipsa părinţilor din perimetrul gospodăriei
face ca evitarea şcolii să fie mai frecvent întâlnită, respectiv că are potenţialul real de a afecta,
influenţa, rezultatele şcolare.
În eşantionul nostru „notele mici” nu par să constituie o problemă deosebită pentru elevii cu
părinţi emigraţi, în comparaţie cu cei care au părinţii acasă, dimpotrivă, în schimb preţuiesc
destul de mult calitatea relaţiilor cu prietenii, mai ales cei care au ambii părinţi plecaţi.
O altă chestiune importantă în contextul emigrării parentale este cea a succesului şcolar.
Problema controlului parental cvasi-absent se pune în cazul chiulului, şi parţial, şi privind notele
de la şcoală, atunci când lipsesc ambii părinţi sau doar tatăl, fapt dealtfel confirmat şi de
directorii de şcoală intervievaţi, respectiv de viceprimari. Aşa cum s-a constatat la itemii
anteriori, asupra notelor efectul nu este clar, cel puţin nu e unul direct.
Toate rezutatele de mai sus sunt în consens cu studiile din ultimii ani, care indică existenţa, în
rândul acestor copii, a unor probleme legate de: frecvenţa şi îndeplinirea activităţilor şcolare;
creşterea responsabilităţilor ce le revin copiilor din mediul rural; schimbarea aspectului fizic,
absenteism şi abandon şcolar, probabilitate crescută de a comite infracţiuni etc. Însă la itemul
„succes şcolar” (premii, participare la olimpiade), efectul lipsei părinţilor este mult mai accentuat
decât în cazul rezultatelor şcolare obişnuite. Din nou, lipsa controlului parental are un cuvânt de
spus, dar şi motivaţia mai scăzută de a „demonstra” calităţi extraşcolare este, probabil, mai
redusă în absenţa părinţilor. Este foarte posibil ca şi orientarea spre bani prin muncă, pe care o
imprimă familiile cu membri migranţi, să aibă un efect suplimentar în această situaţie.
Proporţional cu lipsa atenţiei parentale, întâlnim mai frecvent comportamente de risc. E
îngrijorător că toate categoriile de copii declară că au băut alcool în proporţie de peste 30%. Cel
mai mare număr de copii care au încercat să bea apare la cei cărora le lipsesc ambii părinţi,

urmaţi de cei care au mama plecată şi apoi cei cu tatăl plecat. Legat de fumat, proporţiile
diferenţiatoare se păstrează.
Întrebarea care vizează diverse probleme pe care le declară elevii cuprinde o serie de
elemente: prea puţin timp liber, note proaste la şcoală, percepţia că sarcinile şcolare sunt prea
numeroase, timpul petrecut cu părinţii. Diferenţele mai relevante între două dintre probleme sunt
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Graficul 2. Distribuţia elevilor după problemele pe care le au, pe categorii de părinţi plecaţi în
străinătate

Avem, deci, în primul rând, percepţia copilului, deloc falsă, că „timpul petrecut cu părinţii”
este insuficient, mai ales atunci când este plecată mama, urmată de categoria copiilor care nu au
părinţi plecaţi, şi care e probabil să fie implicaţi în mai multe activităţi extraşcolare. „Timpul
liber” prea puţin este şi el perceput ca fiind prea redus, şi din nou elementul critic este absenţa
mamei. Aici trebuie avut în vedere că realitatea, mai ales în mediul rural, este una tristă. O serie
de studii din ţara noastră din ultimii 5 ani arată că, pentru mediul rural, dar şi în unele gospodării
din cel urban, plecarea unuia sau a ambilor părinţi la muncă peste hotare se asociază cu o
supraîncărcare cu sarcini a copiilor rămaşi acasă. Aceste sarcini sunt de regulă ale femeilor, iar
îndeplinirea lor de către copiii care rămân doar cu tatăl sau în grija bunicilor, nu este de neglijat,
intrând chiar în sfera muncilor copiilor (Corsaro, 2008).
Însă în privinţa rezultatelor şcolare efective, traduse în „media generală a elevilor”, acestea
scad în directă relaţie cu absenţa părinţilor. Chiar dacă diferenţa este slab semnificativă statistic
(p = 0,070), ea este relevantă: o treime dintre elevii care au ambii părinţi emigraţi la muncă, au
medii mici (între 5 şi 6,99), faţă de doar 14,7% dintre cei care nu au părinţi plecaţi în străinătate:

Părin ți pleca ți
la lucru în
străinătate

Media generală pe ultimul semestru
9-10
7-9

5-7

Mama
Nu
0%

25%

50%

75%

100%

Graficul 3: Distribuţia elevilor după media generală de la şcoală, pe categorii de părinţi plecaţi în
străinătate

Mai reiese că „schimbarea” este dorită mai puţin de către cei care au ambii părinţi plecaţi în
străinătate (mai mult de jumătate), în schimb cei care nu au părinţi plecaţi, îşi doresc o serie de
schimbări, printre care apar mai importante: învăţătura, relaţiile mai bune, infrastructura şcolară.
Apoi, cei care au doar tatăl plecat, îşi doresc aceleaşi lucruri, în aceeaşi ierarhie, dar în număr
mai mic, urmaţi de cei a căror mamă este plecată. Această carenţă în dorinţele de schimbare,
poate însemna două lucruri: fie într-adevăr copiii din familiile de emigranţi sunt mulţumiţi de
viaţa pe care o duc, fie nu au aspiraţii, motivaţii, interes pentru mediul şcolar şi social din ţară.
Acest fenomen se asociază parţial şi absenţei părinţilor pe fondul depresiei „de abandon”.
Înclin să creditez a doua idee, date fiind şi concluziile la care au ajuns câteva studii privind
copiii cu părinţi plecaţi din ţară. Lipsa relaţiei cu părinţii s-a dovedit a avea efecte de izolare,
depresie, lipsa interesului, scăderea încrederii în sine, scăderea rezultatelor şcolare, absenteismul
şi chiar abandonul şcolar, lipsa implicării şi participării la acţiuni extra-şcolare, unii dezvoltând
şi comportamente şi atitudini indezirabile social (delincvente).
În funcţie de tipul de locuire (ambii părinţi, un părinte, alte rude) se constată că diferenţele
semnificative privind problemele semnalate de elevi este „timpul insuficient petrecut cu
părinţii”, unde evident, se grupează cei care stau cu alte rude în timpul anului şcolar. Cei care
stau cu ambii părinţi consideră într-o mai mică măsură că au prea multe teme faţă de ceilalţi, iar
„timpul liber” pare să le fie suficient elevilor care stau cu alte rude, dar nu şi celor care au rămas
cu un singur părinte (preluarea responsabilităţilor părintelui absent, ajutor în gospodăria
părintească).
Contrastul major între situaţia locuirii elevilor se evidenţiază la variabila note şcolare, mai
mult de jumătate dintre cei care stau cu ambii părinţi având rezultate net superioare celor care
stau cu alte rude pe perioada anului şcolar, şi invers, cei cu note mici apărând mult mai frecvent
în gospodăriile unde elevul este lăsat în grija altor rude. Notele medii apar la peste 50% dintre
cei care locuiesc cu un singur părinte.
Situaţia este ilustrativă pentru efectul supravegherii parentale asupra implicării şcolare a
copilului, asupra motivaţiei acestuia şi asupra păstrării sau pierderii încrederii şi viziunii pozitive
despre şcoală în general. Acestor cauze evidente, care acţionează convergent, li se adaugă şi

nivelul de educaţie al părinţilor, care, mai ales în mediul rural românesc, este unul mediu sau
scăzut, conducând la fenomenul „demisiei parentale” din funcţia de suplinitor şi susţinător al
şcolii ca formare a copilului pentru viaţa de adult.
Dorinţa de a schimbare, subiect care atinge indirect chestiunea aspiraţiilor elevilor, comportă
şi ea diferenţe clare. Dintre acestea, cea mai semnificativă este dorinţa de a învăţa mai bine a
celor care locuiesc cu ambii părinţi (35,6%) în raport cu cei care stau cu un părinte (24,2%), dar
mai ales faţă de cei care stau cu alte rude (niciun elev de la această categorie nu declară o astfel
de aspiraţie, ceea ce se leagă, circular, şi cu rezultatele şcolare slabe ale celor mai mulţi dintre
ei). Apoi, interesul faţă de îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale şi a infrastructurii şcolare
urmează acelaşi trend, în funcţie de categoriile de elevi. Gradul de mulţumire este totuşi mare (de
aproape 50%) la copiii care stau cu ambii părinţi, ei afirmând că nu ar schimba nimic. Lipsa
dorinţei de schimbare ridicată şi la cei care stau cu rudele sau cu un singur părinte poate fi
interpretată şi ca nepăsare, demotivare, apatie, depresie.
Situaţia elevilor din perspectiva aparţinătorilor. Cei mai numeroşi dintre adulţi se află în
grupul celor care au în grijă un copil cu tatăl plecat la lucru în străinătate. Dintre aceştia,
majoritatea sunt femei, o mare parte dintre ele soţii sau bunici ale copiilor care sunt elevi la
şcolile investigate. Ei sunt urmaţi de loturi aproape egale de aparţinători unde mama este plecată
(taţi), niciun părinte nu este plecat (părinte) sau ambii părinţi sunt plecaţi (bunici, mătuşi, alte
rude). Grafic, distribuţia arată astfel:
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străinătate
Ambii părinti
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Graficul 4. Distribuţia 17%
aparţinătorilor elevilor după plecarea părinţilor la lucru în străinătate

După sex, majoritatea aparţinătorilor sunt femei (74 de persoane), corespunzând elevilor care
au tatăl plecat la lucru în străinătate (pentru 41 de elevi), urmaţi de elevii care au ambii părinţi
plecaţi (14 elevi), niciun părinte plecat (13 elevi), respectiv mama plecată (6 elevi). Cei 25 de
aparţinători bărbaţi, sunt aparţinătorii a 13 elevi care au mama plecată, respectiv ai unor elevi
care nu au părinţi plecaţi (5), tatăl plecat (4) şi ambii plecaţi (3 elevi).
Comparaţii între copiii cu părinţi plecaţi în străinătate şi ceilalţi copii, pe baza afirmaţiilor
aparţinătorilor.
Aici, sancţionarea disciplinară în funcţie de statutul migraţional al părinţilor elevilor este cea
care comportă cele mai mari diferenţe (prag de semnificaţie p=0,051):
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Graficul 5. Distribuţia aparţinătorilor elevilor după sancţiuni la şcoală, pe categorii de părinţi
plecaţi în străinătate

Cel mai frecvent, elevii care au ambii părinţi plecaţi, au fost, conform răspunsurilor
aparţinătorilor, sancţionaţi disciplinar. Din interviurile aplicate directorilor de şcoli, tulburările
comportamentale cele mai frecvente la aceşti copii sunt agresivitatea de limbaj şi fizică,
indisciplina la ore, neglijarea lecţiilor. Chiulul de la şcoală este cel mai rar acolo unde lipseşte
mama, fiind plecată în străinătate, copilul rămânând cu tatăl, apoi şi cel mai frecvent (la peste
jumătate din răspunsuri) în cazul în care lipsesc ambii părinţi, dar şi acolo unde sunt ambii acasă.
Această situaţie ambivalentă indică faptul că absenţa de la ore poate fi declanşată din motive
diverse. Chiulul, dar şi abandonul şcolar, se întâlnesc în mediul rural nu numai din cauza
absenţei şi lipsei controlului părinţilor, ci şi din cauza sarcinilor lucrative la care participă copiii.
Lipsa interesului faţă de şcoală se mai asociază cu sărăcia, nivelul de educaţie al părinţilor,
calităţii slabe a unor profesori, de multe ori suplinitori, care lucrează în şcolile de la ţară.
Subiecţii consideră că cel mai mult, elevii sunt afectaţi de plecarea părinţilor în străinătate (60
de răspunsuri, însemnând peste jumătate din eşantion), iar cei care nu au copii în această situaţie
sau este plecat doar tatăl, consideră că notele mici creează probleme elevilor:
Cea mai des invocată problemă este timpul puţin petrecut cu părinţii acolo unde sunt plecaţi
ambii părinţi sau tatăl (mama fiind de regulă respondenta), dar şi notele proaste de la şcoală, în
familiile unde nu este plecat niciunul din părinţi, procent urmat de cel care încadrează elevii care
au ambii părinţi plecaţi. Este foarte probabil ca aparţinătorii tutori, în lipsa părinţilor, să se simtă
responsabili în faţa acestora de situaţia şcolară a copilului pe care îl au în grijă, iar îngrijorarea
lor să se manifeste şi în concordanţă cu rezultatele efectiv mai slabe la învăţătură ale acestor
elevi.
Legat de rezultatele şcolare, cei mai buni la şcoală se dovedesc cei care nu au niciun părinte
plecat, urmaţi de cei care au tatăl plecat. Cele mai multe rezultate mediocre le au elevii cu ambii
părinţi plecaţi. Este evident mai ales efectul pozitiv al prezenţei mamei în rezultatele şcolare mai
bune, respectiv efectul negativ al absenţei acesteia:
La itemul despre schimbarea comportamentului elevului, lipsa de comunicare pare să fie o
opinie mai frecventă a aparţinătorilor, în cazul în care elevul are ambii părinţi plecaţi, dar şi
atunci când este plecat tatăl, absenţa căruia declanşează elevului, conform multor declaraţii, şi

necăjire, tristeţe, supărare. Un procent mare de răspunsuri se concentrează şi situaţia în care lipsa
ambilor părinţi face copilul să devină mai obraznic şi mai agresiv.
Cea mai evidentă modificare de comportament la elevii care experimentează absenţa unui
părinte sau a ambilor în viaţa sa de zi cu zi, este agresivitatea, obrăznicia. O altă consecinţă
observată de aparţinători, dar şi de cadrele didactice şi de către directorii şcolilor, este retragerea,
izolarea, tristeţea.
Prelucrări statistice la rezultatele chestionarului aplicat cadrelor didactice
Din cele 76 de cadre didactice cărora li s-au aplicat chestionare, au dat răspunsuri valide
66 de subiecţi. Printre alţi itemi, în chestionarul aplicat cadrelor didactice sunt câteva grupuri de
întrebări care se referă la procesul educativ şi managerial desfăşurat în şcoală.
Pe lângă analiza statistică simplă, am realizat prima analiza factorială a răspunsurilor la
aceşti itemi. Pe baza lor am identificat 6 factori care împreună, explică 60,6 % din varianţa celor
22 de itemi din chestionar.
Am identificat factorii: Factorul 1: socializarea elevilor; Factorul 2: conducerea
instituţională; Factorul 3: implicarea elevilor; Factorul 4: responsabilitatea; Factorul 5: formarea
de cetăţeni; Factorul 6: factorul general al rezolvării problemelor.
A doua analiză factorială este efectuată cu itemii din întrebările 14 şi 15:
(14) « Plecarea părinţilor în străinătate este cauza: … »
(15) « Schimbarea comportamentului elevilor cu părinţi plecaţi este vizibilă prin: … »
Prin încercări succesive am găsit modelul cu 5 factori ca fiind optim pentru explicarea
fenomenului. Cei 5 factori împreună explică 76,9% din varianţa tuturor celor 11 de itemi :
Factorul 1: comportament delincvent; Factorul 2: absenteismul şcolar; Factorul 3: introvertire şi
izolare; Factorul 4: neimplicare în activităţile şcolare; Factorul 5: lipsă de atenţie.
Aceste rezultate susţin ideea că efectele plecării părinţilor asupra atitudinilor şi
comportamentelor copiilor, în opinia cadrelor didactice, se întind pe un continuum de la:
comportament delincvent şi agresivitate, trecând prin absenteism, lipsă de atenţie şi neimplicare
în activităţile şcolare, până la pasivitate (introvertire şi izolare). Profilele care cumulează opiniile
statistice ale profesorilor vor fi analizate în continuare.
Analiza cluster a rafinat cercetarea întreprinsă. Cu ajutorul primilor 6 factori, s-a realizat
această analiză (metoda Ward, distanţă euclideană la pătrat).
Din pragurile de semnificaţie rezultă că aceşti clusteri rezultaţi din analiză pot fi
consideraţi tipuri de apreciere a procesului educativ. Pentru descrierea tipurilor, am folosit
profilul acestora după factorii din care s-au creat:
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Graficul 6. Profilul tipurilor după factorii procesului educativ şi managerial desfăşurat în şcoală

Tipul 1 apreciază negativ în general procesul educativ în şcoală, mai ales la factorul de
rezolvare a problemelor are apreciere foarte negativă. Totuşi, acest tip consideră relativ adecvată
dimensiunea formării spiritului de cetăţean prin intermediul şcolii.
Tipul 2 consideră că socializarea şi implicarea elevilor, dar şi formarea lor ca cetăţeni activi
sunt pozitive, şi de asemenea apreciază pozitiv implicarea instituţională a conducerii şi consideră
că rezolvarea problemelor sunt adecvate în instituţiile şcolare unde activează.
Tipul 3 pune accent pozitiv pe responsabilitate şi rezolvarea problemelor, dar nu are o părere
bună despre implicarea şi socializarea elevilor, şi nici despre formarea lor ca cetăţeni.
Tipul 4 evaluează pozitiv implicarea elevilor şi socializarea lor, dar dezavuează conducerea
instituţională şi dezvoltarea spiritului civic (formarea elevilor ca cetăţeni responsabili).
Cel mai optimist la toate dimensiunile analizate se dovedeşte tipul 5, cu aprecieri pozitive,
exceptând factorul de socializare a elevilor în procesul educativ.
Cu ajutorul celor 5 factori legaţi de problemele rezultate din plecarea părinţilor la lucru în
străinătate efectuăm o analiză cluster, cu metoda Ward, distanţă euclideană la pătrat.
Din pragurile de semnificaţie a rezultat că aceşti clusteri rezultaţi din analiză pot fi
consideraţi tipuri legate de problemele rezultate din plecarea părinţilor la lucru în străinătate.
Pentru descrierea tipurilor am folosit profilul acestora după factorii constituenţi:
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Graficul 7. Profilul tipurilor după factorii legaţi de problemele rezultate din plecarea părinţilor la
lucru în străinătate

Tipul 3 apreciază că, la copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, apar absenteismul,
neimplicarea în activităţile şcolare, lipsa de atenţie, introvertirea şi izolarea acestora.
Tipul 4 consideră prezent mai ales comportamentul delincvent, urmate de absenteismul şcolar
şi neimplicarea în activităţile şcolare, ca fiind consecinţe importante ale absenţei părinţilor prin
plecarea la muncă. În schimb, acest profil nu consideră că lipsa atenţiei şi izolarea ar fi efecte
serioase în urma plecării părinţilor în străinătate.
Tipurile 1, 2 şi 5 consideră în mai puţină măsură că aceste fenomene negative există. Cu toate
acestea, respectivele profile semnalează ca efecte, anumite tulburări sau forme de devianţă,
astfel: tipul 1 consideră un efect principal introvertirea şi izolarea, dar neasociată cu alte
tulburări, tipul 2 apreciază ca efect mai ales neimplicarea în activităţile şcolare, iar tipul 5 indică
mai ales lipsa atenţiei elevului.
În concluzie, aceste categorii de păreri, agregate statistic în profile sau tipuri, sunt în acelaşi
timp reflexia diferitelor forme de înţelegere şi abordare a fenomenului copiilor care au părinţi
plecaţi peste hotare, din păcate atât de numeroşi în ţara noastră. După cum insistă literatura de
specialitate, aceste tipuri fiind agregate statistice, când e vorba de regăsirea lor în realitatea
concretă, au doar o valoare orientativă. Totuşi, aceste perspective, în conjuncţia şi configuraţia
lor, circumscriu o realitate tristă care se suprapune cu cronicizarea strategiilor de viaţă şi
aranjamentelor familiale de tip migraţionist, pe fondul lipsei de speranţă într-un viitor mai bun în
România. Adaptarea atât a copiilor, cât şi a părinţilor, educatorilor, instituţiilor publice şi
societăţii la această situaţie este, pentru ţara noastră, o adevărată provocare.
În finalul cercetării, am construit câteva propuneri pentru optimizarea situaţiei
copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, care au vizat următoarele aspecte:
-

Trebuie investigate şi apoi tratate sistematic ariile de risc şi protecţie legate de acest
fenomen, al copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, consecinţele asociate lipsei
supravegherii, afecţiunii constante şi grijii parentale, analizând potenţialităţile în predicţia,
explicaţia şi metodele de prevenţie ale comportamentului antisocial la pubertate. Aşadar, se
impune identificarea unui mediu socializant propice din rândul rudelor în primul rând, dar şi
prin discuţii cu părinţii pentru a găsi soluţiile optime în această direcţie.

-

Trebuie avută în vedere şi influenţa mediului (inclusiv şcolar) şi a grupului de prieteni,
asupra comportamentului delicvent.

-

Este foarte dificilă intervenţia serviciilor sociale în vieţile familiilor este foarte dificilă fără
informarea corectă şi completă şi fără cooperarea acestora. O soluţie ar fi aplicarea
sistematică a unor terapii familiale. Este necesară îmbunătăţirea programelor de prevenţie a

tulburărilor specifice corespunzătoare absenţei părinţilor şi a delicvenţei juvenile, pe tipuri
de comportamente, luând în calcul riscurile.
În concluzie, cercetarea proprie pune în lumină existenţa unor fenomene conceptualizate şi
în alte studii pe subiect: demisia parentală, ignorarea structurală, oportunismul tacit,
monoparentalitatea ascunsă, învăţarea neajutorării etc. În urma analizei datelor, se detaşează o
idee majoră: a avea cel puţin un părinte plecat peste hotare a devenit, în satele din judeţul Bistriţa
Năsăud, un stil de viaţă, indicând o reală instalare a „culturii migraţiei”. Această evoluţie invită
la analize mai serioase asupra efectelor pe termen lung asupra copiilor, atât ca perpetuare a
modelului în care au crescut, unde ca viitori părinţi, pot manifesta rupturi şi disonanţe datorate
carenţelor, traumelor de ordin afectiv şi social pe care le-au experimentat în propria copilărie, cât
şi, prin pierderea interesului faţă de şcoală, neglijarea regulilor instituţionale etc., implicând
posibile efecte negative în perimetrul educaţional, relaţional-uman şi social viitor.
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