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Descrierea detaliată a premiului RRSA 

 

Care dintre condițiile și demersurile întreprinse au contribuit cel mai mult la succesul 

măsurii? 

Pentru a deveni o școală care respectă drepturile este necesară reevaluarea etosului și a 

practicilor folosite în școală pentru a se asigura conformitatea acestora cu principiile 

Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului. Școlile care obțin cele mai mari succese în 

parcursul lor către respectarea drepturilor sunt cele în care personalul didactic este capabil 

să se folosească în mod eficace de îndrumările noastre, participă la cursurile noastre de 

instruire și utilizează gama noastră largă de resurse didactice ale Unicef UK.  

 

Ce factori au fost implicați în procesul de identificare a nevoilor, precum și în 

planificarea și conceperea acestei măsuri? 

Pentru ca o școală să aibă succes în obținerea premiului RRSA, este necesar ca întreaga 

comunitate școlară, cadrele didactice și elevii, părinții și autoritățile să colaboreze și să 

sprijine planurile ambițioase ale școlii.  

 

Cine s-a implicat în punerea în aplicare a măsurii? 

Din motivele prezentate, rezultă că este esențial ca întreaga comunitate școlară, în special 

directorul și echipa de conducere de nivel superior, să își manifeste angajamentul față de 

participarea școlii la RRSA. 

 

Cine poartă principala răspundere pentru punerea în aplicare? 

Directorul și echipa de conducere de nivel superior 

Cum sunt sprijinite diversele persoane implicate în punerea în aplicare (de exemplu, 

beneficiază acestea de instruire specifică)? 

Printre altele, se oferă sprijin echipei care răspunde de RRSA și se asigură faptul că aceasta 

are la dispoziție atât timpul, cât și resursele necesare pentru instituirea practicilor de 

respectare a drepturilor, inclusiv prin participarea la cursurile de instruire în domeniul RRSA, 

urmată de realizarea unor sesiuni proprii de instruire pentru alte cadre didactice. 

Care au fost obstacolele în calea punerii în aplicare a măsurii? Cum au fost ele 

eliminate? 

S-a avut în vedere preluarea programului de către un cadru didactic cu experiență și, în mod 

ideal, de către un director operațional. 

 

Ce aspecte sunt monitorizate? 

Există trei niveluri de premiere: Recunoașterea angajamentului (Recognition of Commitment 

– ROC), Nivelul 1 și Nivelul 2. Parcursul către Nivelul 2, cel mai înalt premiu acordat de 

Unicef UK, poate dura trei până la patru ani. Nivelurile 1 și 2 au o valabilitate de trei ani, 
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după care școlile trebuie să fie reevaluate. 

 

Cine efectuează monitorizarea și în ce mod? 

Dispunem la nivelul întregii țări (Regatul Unit) de o echipă de consilieri profesioniști, care 

cooperează îndeaproape cu școlile, oferindu-le sprijin, realizând sesiunile de instruire și 

realizând evaluări. Echipa are o experiență vastă de lucru în domeniul educației, inclusiv în 

calitate de directori de școli. De asemenea, lucrăm cu evaluatori și formatori acreditați, 

pentru a asigura sprijin pe scară largă tuturor școlilor noastre din Regatul Unit. 

 

Au fost programate evaluări viitoare? Când vor fi disponibile rezultatele? 

În 2016 a fost demarat un raport de inspecție care evaluează unde se înregistrează efecte 

deosebite. Rezultatele urmează să fie publicate. 

 

Care a fost impactul acestei măsuri? 

Cercetarea independentă și feedbackul primit de la școli arată că premiul are un impact 

profund asupra copiilor și a tinerilor, precum și asupra școlii în ansamblul său. Atunci când 

principiile și valorile Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului (CDC) sunt puse în 

aplicare și consolidate pe parcursul întregii vieți școlare, beneficiile sunt resimțite de copii și 

de comunitatea școlară mai largă. Au fost evaluate 31 de școli RRS din Anglia, prin 

măsurarea impactului acestora asupra bunăstării și rezultatelor școlare ale copiilor (Sebba și 

Robinson, 2010). În cadrul evaluării, s-au găsit dovezi privind îmbunătățirea rezultatelor la 

învățătură în două treimi dintre școlile analizate, inclusiv îmbunătățirea prezenței la ore și a 

rezultatelor școlare, ceea ce a determinat reducerea ratelor de părăsire timpurie a școlii. 

Informațiile au fost culese în urma vizitelor anuale efectuate la 12 școli aflate în jurisdicția a 

cinci autorități locale (AL) în perioada 2007-2010; la începutul anului 2010 au avut loc vizite 

individuale la alte 19 școli din jurisdicția altor 10 autorități locale. Dovezile au fost culese prin 

intermediul unor chestionare, discuții cu elevii, formulare de comentarii ale vizitatorilor, 

activități școlare, discuții cu cadrele didactice, observații și evaluări. Evaluarea a stabilit că 

majoritatea școlilor RRS au avut un impact semnificativ asupra rezultatelor la învățătură și 

asupra bunăstării, incluzând următoarele elemente principale: 

• În perioada 2007-2010, 8 din 14 școli în care procentul copiilor eligibili pentru a primi mese 

gratuite la școală depășea 20 % au înregistrat o îmbunătățire a rezultatelor școlare; în 7 

dintre acestea s-a înregistrat îmbunătățirea prezenței la ore, iar în 6 dintre ele s-a redus 

numărul de elevi excluși. Trei din patru școli cu peste 50 % mese gratuite la școală au 

înregistrat creșterea prezenței la ore și reducerea excluderilor pe durată determinată.  

• Există dovezi de îmbunătățire a prezenței la ore și a rezultatelor școlare în două treimi 

dintre școlile evaluate. Aceste succese sunt atribuite climatului din clase „care favorizează 

procesul de învățare”.  

• S-a constatat că elevii, cadrele didactice, directorii școlilor și unii părinți înțelegeau foarte 

bine Convenția cu privire la drepturile copilului, după cum arată „schimbarea majoră a 

atitudinii și a comportamentului” față de integrarea și diversitatea socială.  
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• Relațiile între elevi și cele dintre aceștia și personalul didactic au fost deosebit de bune. S-a 

constatat că ascultarea, respectul și empatia erau evidente, iar cazurile de comportament 

agresiv sau de manifestare prin țipete au fost puține sau inexistente.  

• Copiii au afirmat că se simt puternici și că respectă mediul și drepturile celorlalți. 

• Copiii au participat în mod activ la procesul de luare a deciziilor la nivelul școlii.  

• Adulții și tinerii au confirmat că relațiile pozitive create în clase, într-un climat de respectare 

a drepturilor, au generat un mediu favorabil învățării.  

• Aproximativ două treimi din cele 31 de școli au înregistrat o îmbunătățire a rezultatelor 

școlare în perioada 2007-2010 și ceva mai puțin de jumătate dintre școli au obținut un 

punctaj mai bun la indicatorul valorii adăugate contextuale, deși fluctuațiile anuale obișnuite 

ale acestor punctaje au îngreunat interpretarea rezultatelor. 

• Excluderile pe durată determinată au scăzut în 13 școli și s-au stabilizat în alte trei din cele 

26 de școli pentru care au existat rezultate disponibile. În cinci școli nu s-a înregistrat nicio 

excludere pe durată determinată în perioada analizată.  

• Directorii școlilor au utilizat acest cadru pentru a asigura coeziunea inițiativelor existente, 

precum cea privind „spiritul cetățenesc”, inițiativa de „învățare în plan social, emoțional și 

afectiv” (Social, Emotional and Affective Learning – SEAL), inițiativa „școli sănătoase” și 

inițiativa „școli ecologice”. 

 

 

Informații suplimentare (site web, e-mail persoană de contact, detalii despre 

organizație) 

Echipa centrală a RRSA poate fi contactată la rrsa@unicef.co.uk  

Documente, fotografii sau materiale video relevante 

Raportul final de evaluare a RRSA UK: https://www.unicef.org.uk/rights-

respectingschools/wp-content/uploads/sites/4/2014/12/RRSA_Evaluation_Report.pdf  

Raportul WISE: Învățare și bunăstare: o agendă pentru schimbare: http://www.wise-

qatar.org/sites/default/files/asset/document/wiseresearch-5-eispptu-11_17.pdf RRSA UK 

Website Description of Award, Materials and GLP Network: https://www.unicef.org.uk/rights-

respecting-schools/about-the-award/the-rrsa/ 

Raportul de impact 2016 – Premiul pentru școli care respectă drepturile (RRSA UK) 

https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/wp-

content/uploads/sites/4/2016/08/Impact-Report.pdf  
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