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Echipa de
 redacție

Valeria Purcia
Redactor

Adevărata “măsură” a vieții unui om nu se poate obține decât prin” lipsa de măsură”- dorind “fără mă-
sură”, îndrăznind “fără măsură”, iubind “fără măsură.” (Octavian Paler)

Adrian Beu
Redactor șef

Învăț să mă „dezvăț” de tot ceea ce am învățat până acum ca să pot să fiu eu.

Daniela Daneș
Redactor

”Semeni o faptă, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un caracter; semeni un caracter, culegi un 
destin!” (Dalai Lama)

Corina Stan
Redactor

Fiecare fir de iarbă are o altă nuanță de verde...de la foarte deschis până la foarte închis. Asta depinde 
de cantitatea de clorofilă din fiecare frunză. Clorofila diferă în funcție de sezon, dacă este ploios sau 

secetos, de fertilitatea pământului. Așa suntem și noi, oamenii...UNICI.

Codruța Răbăgel
Redactor

„Cred că pacea e la un gând distanță, chiar dacă totul mișcă și vibrează - sunt un spirit liber și îmi place 
sa împartășesc oamenilor idei, experiențe și pasiuni.”

Mirela Șerban
Redactor

Monica Decean
Redactor

Adela Crețu
Redactor

Nu am așteptări de la oameni, le las libertatea să mă surprindă!

Andreea Schiau
Designer

Să fie culoare!

Copiii sunt cei în jurul cărora, în această etapă, gravitează viața mea personală și profesională. Știu 
că menirea mea este să-i ajut să-și depășească dificultățile de vorbire; cred că răbdarea, perseverența 

combinate cu multă iubire sunt cheia sper sufletul lor; simt împlinire și bucurie atunci când ei reușesc 
și efortul lor e răsplătit prin confirmarea valorii personale.

Demnitatea și perseverența în tot ceea ce facem, le-am învațat din copilarie, datorită modelelor pe care 
le-am avut. Am înțeles atunci, că făurirea viitorului pe măsura obligațiilor ce le avem, se poate face 

doar prin învățătură, ordine și disciplină.
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6 paşi 
simpli pentru 
a creşte stima 

de sine a 
copilului tău

Profesor consilier şcolar dr.Valeria Ecaterina Purcia

,,Dacă doreşti progrese de la copiii tăi, lasă-te să te audă cum 
spui altora lucruri bune despre ei.” - Haim Ginott.

Ascultă-ți
copilul

 
Când asculți cu atenție ceea 
ce îți spune copilul tău, pro-

blemele cu care se confruntă 
sau lucrurile care îl bucură, el 
se va simți important, valoros 

și integrat în familie. Dacă 
ești neatent atunci când vor-

bește cu tine, se va simți lipsit 
de importanță și respins. Fă-ți 
timp pentru a sta și a asculta 

ce spune.

Spune-i că are
 valoare

 
Copilul are nevoie să cunoas-
că lucrurile pozitive despre 

el, despre activitățile pe care 
le face. El are nevoie să audă 

ce calități are și care sunt 
acestea. Când îți arată ceva 
realizat de el, fii încântat şi 
exprimă-ţi încântarea prin 

cuvinte apreciative! El are ne-
voie să audă aceste lucruri de 
la părinți și să știe care este 

părerea lor despre el.

Dă-i
 responsabilități
Ca părinte, poți găsi câteva 
activități pe care copilul tău 
să le poată îndeplini și din 

care să poată avea sentimen-
tul că a contribuit la treburile 

familiei și că a reușit să le 
ducă la bun sfârșit. Având o 
sarcină de orice fel în cadrul 
gospodăriei, se va simți va-

lorizat.

1
2 3 4

Lasă-l să decidă 
singur în anumite 

situații
Este important să lăsăm 

copilul să simtă că părerea 
lui contează în luarea decizi-
ilor care îl privesc. Includeți 
copilul în luarea deciziilor 

„ușoare”, cum ar fi culoarea 
covorului din camera lui 

sau alegerea unui punct din 
programul de weekend. Acest 
lucru va ajuta copilul să simtă 

că și părerea lui contează.

Concentrează-te 
pe aspectele
 pozitive ale

 copilului
Văzând cum copilul tău a 

dus la bun sfârșit o activitate 
dificilă și a muncit din greu 

pentru asta, recunoaște-i suc-
cesul. ,,Sunt mândru de tine’’ 

sau ,,Te-ai descurcat exce-
lent!’’ pot fi cuvinte magice în 

creșterea stimei de sine.

Iubește-l
 necondiționat

Copilul depășește mai ușor 
momentele grele dacă știe şi 

simte că există un sprijin con-
stant din partea părinților. 

Spune-i că vei fi acolo la bine 
şi la rău, că îl iubești, chiar 
dacă uneori mai greșește.

5 6.
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Abandonul 
şcolar: 

 În România, doi din zece copii abandonează 
școala, țara noastră clasându-se pe locul trei în cla-
samentul țărilor europene. Astfel, circa 65000 de 
copii (8%) abandonează școala încă din ciclul pri-
mar, 50000 (5%) pe parcursul ciclului gimnazial, 
174000 (19%) renunță la cursuri în timpul liceului, 
conform datelor oferite de UNICEF.

 Privind această statistică, suntem îndreptă-
ţiţi să considerăm că abandonul școlar reprezintă 
un fenomen îngrijorător. Totuși, părăsirea timpu-
rie a școlii nu este o problemă nouă. De-a lungul 
timpului au fost realizate numeroase cercetări 
care au evidenţiat nivelul pe care acesta l-a înre-
gistrat, cauzele care l-au generat și au supus atenţi-
ei celor interesaţi, măsurile de prevenire  a acestui 
fenomen.
 
 O primă categorie de factori care determi-
nă abandonul școlar sunt cei de natură individu-
ală. Motivația scăzută pentru activitățile școlare, 
absenteismul ridicat, dificultățile de învățare sunt 
de departe categoriile de factori individuali cu cea 
mai mare frecvență. Elevul care lipsește de la școa-
la este in risc major de abandon.

 O altă categorie de factori sunt cei de natu-
ră socio-economică și familială. Veniturile la limita 
subzistenței, nivelul redus de educație al părinți-
lor, atitudinea negativă a membrilor familiei față 
de educația copiilor, lipsa unor condiții minimale 
de studiu acasă, implicarea în  munca din  gospo-
dărie a copiilor, situația de abandon școlar în rân-
dul fraților mai mari,  faptul că unele familii sunt 
dezorganizate din cauza divorțului sau decesului 
unuia dintre parteneri, familiile monoparentale, 
faptul că unii copii sunt  temporar sau permanent 
în îngrijirea bunicilor sau a altor rude, șomajul în 
cazul unuia sau a ambilor părinți, pot fi cauze care 
îi conduc pe elevi , uneori, spre abandon școlar.

 Cel mai adesea, aceste categorii de factori 
externi școlii sunt invocați drept cauze ale abando-
nului școlar. Pe scurt, eșecul școlar este pus pe sea-
ma elevului, care, din diferite motive, nu reușește 
să facă față cerințelor școlii sau pe seama familiei 
care nu se dovedește capabilă să sprijine elevul 
pentru a performa conform standardelor. O astfel 
de teorie conform căreia școala nu poate influen-
ța factorii de natură individuală sau familială este 
combătută în literatura pedagogică modernă de 
noi abordări precum personalizarea cunoașterii, 
flexibilitatea curriculară, creativitatea pedagogică 
și metodele activ-participative, incluziunea edu-
cațională și intervențiile integrate care să susțină 
participarea școlară. Conform acestor noi abor-
dări, școala se află în situația de a găsi soluții cre-

ative și adaptative, care să ofere egalitate de șanse 
tuturor copiilor, identificând, astfel, potențialul de 
dezvoltare al fiecărui copil în conformitate cu pro-
priile interese, valori și aptitudini.
 
 Rezultatele școlare slabe, absenteismul ridi-
cat, participarea scăzută la activitățile extrașcola-
re, dificultățile de adaptare la mediul școlar, pot fi 
cauze ale abandonului școlar, asociate școlii.

 Ce poate face școala pentru a reduce feno-
menul abandonului școlar?

 O primă măsură ar putea fi identificarea ca-
uzelor abandonului școlar în cazul fiecărui copil, 
urmând ca apoi să fie luate măsuri de intervenție 
integrate, specifice fiecărui caz, de exemplu consi-
liere și sprijin educațional.

 O altă măsură ar putea fi „educația remedi-
ală”, în cadrul căreia elevii sunt sprijiniți în efectu-
area asistată a temelor, în activități de recuperare 
școlară și de ameliorare a dificultăților de învăța-
re, precum și în activități recreative, cu scop edu-
cațional indirect.

 Programele „Școală după școală” sunt con-
siderate modalități eficiente de reducere a fenome-
nului de eșec școlar, de creștere a performanțelor 
educaționale și, nu în ultimul rând, de menținere a 
elevului în școală.

 Dezvoltarea unui parteneriat activ între 
școală – familie – autoritatea locală ar putea repre-
zenta o măsură de succes pentru reducerea feno-
menului de abandon școlar, mai ales în comunită-
țile rurale.

 O altă soluție integrată în demersul de pre-
venire și combatere a abandonului școlar, o re-
prezintă desfășurarea de activități extrașcolare. 
Acestea contribuie la creșterea sentimentului de 
apartenență la spațiul/grupul școlar, la optimiza-
rea comunicării dintre profesori și elevi, la creș-
terea sentimentului de responsabilitate a profeso-
rilor față de elevi, la prevenirea problemelor de 
integrare, prin facilitarea comunicării dintre elevi. 
Nu trebuie neglijat nici efectul pe care îl pot avea 
taberele și excursiile cu colegii, activități care, pe 
lângă caracterul educativ și de socializare, ajută la 
cristalizarea sentimentului de apartenență școla-
ră.

 Fără îndoială, părinții și cadrele didactice 
au impactul cel mai mare asupra copiilor. Tocmai 
de aceea, implicarea lor în reducerea eşecului, a  
absenteismului și a abandonului școlar ar trebui 
să fie un obiectiv urmărit cu mare atenţie. Este 
indicat ca ei să desfășoare activități școlare inte-
resante împreună cu elevii, pentru a face timpul 
petrecut la școală plăcut și pentru a face ca şcoala 
să devină atractivă pentru aceştia.

 Părăsirea timpurie a şcolii este un fenomen serios cu multiple cauze şi costuri sociale şi 
economice. In acest context, abandonul şcolar ar trebui să fie o prioritate pentru toţi cei impli-

caţi în procesul de educaţie: politicieni, factori de decizie, părinţi, profesori şi elevi.

cauze şi 
posibilităţi

de prevenireProfesor consilier școlar 
Daniela Daneș  
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 Preșcolaritatea reprezintă o 
perioadă de achiziții fundamentale 
în plan emoțional, social și cognitiv. 
Așadar este perioada cea mai indi-
cată pentru formarea și dezvoltarea 
competențelor emoționale și sociale, 
competențe de bază pentru adaptarea 
cu succes în viața adultă. Dezvoltarea 
emoțională optimă este una dintre 
componentele esențiale ale adaptării. 

 Una dintre activitățile priorita-
re ale consilierului școlar din grădini-
ță vizează dezvoltarea competențelor 
emoționale ale preșcolarilor ca funda-
ment pentru asimilarea competențe-
lor sociale.

 Ce simți? Pare o întrebare sim-
plă la care adultul știe să răspundă, 
dar copilul înca nu știe întrucat abi-
litatea lui de a răspunde este limitată 
rezumându-se la câteva emoții ele-
mentare. Pentru a putea transpune 
în cuvinte stările sale emoționale, în 
primul rând copilul trebuie să le recu-
noască în sine și în ceilalți. Dificultăți-
le acestei perioade din viața copilului 
vor fi mai ușor de depășit dacă acesta 
va învăța să-și recunoască și să își ex-
prime în cuvinte emoțiile - fie ele
pozitive sau negative.

Dezvoltarea
 competențelor

 emoționale
 și sociale

 la preșcolari

 Activitățile consilierului școlar în 
grădiniță vizează pe lângă conștientiza-
rea trăirilor emoționale, recunoașterea 
acestora, înțelegerea cauzelor respectiv 
a consecințelor emoțiilor și dezvoltarea 
empatiei pentru sentimentele și opini-
ile altora,  înțelegerea problemelor cu 
care se confruntă ceilalți și găsirea de 
soluții. De asemenea prin activități spe-
cifice preșcolarii dobândesc strategii 
de reglare emoțională adecvată vârstei 
pentru gestionarea corectă a emoțiilor 
negative.

 Poveștile și jocurile sunt modali-
tățile prin care putem intra în univer-
sul magic al copiilor și putem dezvolta 
competențe emoționale și sociale. Aces-
tea reprezintă o punte de conectare cu 
copilul, prin intermediul cărora se sati-
sface nevoia dascălului de a-l sprijini pe 
copil și nevoia copilului de a gestiona 
anumite situații. Povestea are rolul de 
a-l ajuta pe copil să înțeleagă și să des-
copere modalități de a face față dificul-
tăților pe care le întâmpină prin găsirea 
soluțiilor adecvate. De asemenea poveș-
tile oferă valori și modele de conduită.

 Jocurile sunt o modalitate foarte 
bună de a dezvolta abilități de inteligen-
ță emoțională, întrucât copiilor le face 
plăcere să se joace. Prin intermediul 
acestora li se oferă ocazia de a exersa 
noi moduri de a gândi, de a simți și a ac-
ționa. Jocurile sunt construite pentru a-l 
ajuta pe copil să aplice, să experimen-
teze și să vindece aspecte din viața sa. 
Acestea au un caracter instructiv și au 
rolul de a stimula curiozitatea și gândi-
rea creativă.
 

 Inteligența emoțională a copilu-
lui se dezvoltă cel mai mult în mijlocul 
colegilor, prietenilor, a persoanelor de 
aceeași vârstă și cu aceleași interese ca 
el și se conturează cel mai bine în ca-
drul jocurilor de grup. Prin intermediul 
acestora copilul deprinde abilități soci-
ale de cooperare, de împărțire a jucări-
ilor, de cerere și oferire a ajutorului, de 
așteptare a rândului. De asemenea își 
dezvoltă abilitățile de comunicare și de 
negociere.

 Un copil inteligent emoțional in-
teracționează armonios cu ceilalți copii 
și cu adulții, știe să comunice ceea ce 
dorește, poate să evite un conflict cu un 
alt copil, ia în calcul și dorințele celor-
lalți, are mai puține accese de furie și 
nerăbdare, se concentrează cu ușurintă 
la sarcinile pe care le are de îndeplinit 
și poate amâna împlinirea dorințelor 
fără a fi frustrat. 

 În cadrul grădiniței consilierul 
școlar creează astfel de activități care 
să permită dezvoltarea competențelor 
socio-emoționale, ca abilități de bază 
pentru dezvoltarea armonioasă a per-
sonalității copiilor.

 Perioada preşcolară este una de intense schimbări, adaptări şi achiziţii 
în viaţa copilului în care emoţiile şi sentimentele însoţesc toate manifestările 

acestuia. O înţelegere aprofundată a acestora va duce atât la o gestionare 
eficientă a emoţiilor, cât şi la dezvoltarea empatiei şi a unui comportament 

non-violent, a echilibrului și a capacităţii de autocontrol.

Profesor consilier școlar Mihaela Ionaș

În spatele unui copil inteligent emoțional este
 întotdeauna un educator inteligent emoțional.  
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Utilizarea poveștii 
 terapeutice în scopul

 creșterii motivației elevilor 
de a dezvolta abilități

 prosociale 
Profesor consilier şcolar Clara Samoilă

Scopul activității: dezvoltarea abilităților de relaționare socială
Nivel: clasa pregătitoare - clasa a IV-a
Timp: 50 minute
Materiale: covorul povestitor, marionete, jucării, săculeți magici
Metode și procedee didactice: povestea "Pădurea vrăjită", conversaţia, brainstormingul, demonstraţia, 
observarea, jocul de rol, exercițiul;
Mărimea grupului: 12 elevi
Desfășurarea activității: profesorul consilier școlar spune elevilor povestea "Pădurea vrăjită", apoi 
copiii exersează cuvinte și gesturi asertive ("prietenoase") prin metoda jocului de rol.
Feed-back: preșcolarii/ elevii relatează care a fost partea preferată din poveste și care este mesajul 
transmis de poveste
Evaluare: demonstrarea de către elevi a comportamentelor prosociale; elevii se angajează să folosească 
cuvinte și gesturi prietenoase în fiecare zi. La finalul activității elevii primesc săculeți magici - prompteri 
vizuali- pentru a-și aminti să folosească cuvinte și gesturi care aduc alinare/ mângâiere celorlalți.
Follow-up:  elevii povestesc colegilor despre  faptele bune pe care le-au generat, cât și despre persoanele 
pe care le-au bucurat prin gesturile intreprinse.

 Și când covorul s-a desfăcut, povestea a și-n-
ceput...

 Într-un sat, la marginea unei păduri, trăiau 
în armonie multe vieţuitoare - animale şi oameni 
mari şi mici.

 Într-o zi însă, ceva s-a întâmplat pentru că 
toţi au încetat să mai râdă şi au devenit din ce în 
ce mai trişti. Şi natura s-a schimbat, iar clima a de-
venit tot mai neprietenoasă și mai aspră; nori grei, 
încărcaţi cu picături de ploaie au acoperit soare-
le; a început să plouă; în pădure se auzeau tune-
te înfricoşătoare şi a început să bată un vânt rece. 
Plantele şi iarba au început treptat să se usuce iar 
fructele au căzut din copaci.

 Speriate, toate animalele au căutat adăpost 
şi căldură, retrăgându-se fiecare în căsuţa ei, pen-
tru a fugi din calea naturii neprietenoase. Animale-
le şi oamenii erau foarte trişti pentru că acum erau 
izolaţi în casele lor şi nu se mai puteau întâlni.

 Într-o bună zi, o fetiţă a găsit într-un cufăr 
vechi, un săculeţ magic. Acest săculeț era un dar 
primit de bunica sa, de la Zâna Pădurii. Fetiţa a 
deschis săculeţul şi acolo a găsit un obiect  plăcut 
la atingere, moale, cu care și-a mângâiat obrazul. 
Bunica ei, care era foarte înţeleaptă, îi dăruise 
această amuletă care să-i amintească de faptul că, 
pentru a fi în armonie cu oamenii şi cu natura, tre-
buie să nu uite să folosească întotdeauna cuvinte şi 
gesturi care mângâie, care aduc alinare celorlalți. 

 Într-o clipă, fetița a înţeles de ce locuitorii 
pădurii au ajuns în această situaţie disperată. Ştia 
ce are de făcut: fetița a început să croiască mulţi 
săculeţi magici, însă spre miezul nopții a adormit 
răpusă de oboseală... Zâna Pădurii, observând că 
fetița are nevoie de ajutorul său, nu s-a lăsat aștep-
tată; și-a făcut apariția și a pus în fiecare săculeț 
câte un obiect magic. Dimineața, când s-a trezit, 
fetița a văzut minunea petrecută peste noapte.   În-
cântată, aceasta a pornit să împartă săculeții tutu-
ror locuitorilor satului, chiar dacă afară, vremea 
era potrivnică.

 Astfel, oamenii şi-au reamintit de cuvintele 
şi gesturile care mângâie şi aduc bucurie celorlalţi, 
şi au început să le folosească în fiecare zi. Acum, 
pentru a se asigura că nu mai uită povețele Zânei 
Pădurii, fiecare locuitor al pădurii purta săculețul 
magic întotdeauna cu el, ca pe bunul cel mai de 
preț.

 Treptat, natura a revenit la viaţă, iar  oame-
nii şi animalele au putut să iasă din casele şi cul-
cușurile lor. Acum oamenii şi animalele nu se mai 
înfuriau unii pe ceilalţi, așa cum obișnuiau odini-
oară; ştiau că armonia şi echilibrul întregii păduri 
depind de cuvintele şi gesturile lor. 
 
 Cuvintele magice: bună-ziua, te rog, mulţu-
mesc, te iubesc, erau nelipsite acum din viața lor. 
Ei au devenit mult mai atenţi unii cu ceilalţi, folo-
sind nu doar cuvinte care mângâie, ci şi gesturi: 
pot să-ţi dau o mână de ajutor, vecine?; am făcut o 
plăcintă cu vişine execelentă, ţi-am adus şi ţie; sau: 
haide să ne jucăm împreună!
 
 Oamenii au început din nou să zâmbească 
iar bucuria şi voia bună au revenit pe meleagurile 
lor.
 Și când povestea s-a terminat, covorul s-a și 
rulat... De fapt, dacă stau bine și mă gândesc, po-
vestea nu se încheie aici... ar mai fi ceva de spus: 
Observând că stă în puterea lor să salveze lumea, 
oamenii din sat au hotărât să păstreze o tradiție: 
să se întâlnească în fiecare seară, pentru a împăr-
tăși tuturor faptele bune îndeplinite peste zi, și să 
povestească despre oamenii pe care i-au făcut feri-
ciți....și dacă nu au uitat, cu siguranță se mai întâl-
nesc și astăzi.

Tu pe cine ai făcut fericit azi?
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internet: le raconte tapis

 Câteodată, avem nevoie de un motiv suficient de bun pentru a "salva lumea", 
schimbându-ne astfel obiceiurile. Cadrul pe care l-am gândit în scopul mobilizării 

resurselor motivaționale ale elevilor pentru prevenirea comportamentelor violente, 
este o poveste spusă prin metoda covorului povestitor.

 "Le raconte tapis (covorul povestitor) reprezintă o manieră 
ludică de a spune povești unui grup restrâns de copii - cel mult 

doisprezece; este o tehnică de a spune povești de origine franceză. 
La sfârșitul poveștii, copiii pot să mânuiască personajele și să re-

povestească povestea."

Pădurea vrăjită
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Jocul insulelor
Profesor consilier școlar Daniela Emanuela Hainagiu

 1. Energizer: Paricipanții, așezați în 
cerc se prezintă după prenume și o calitate a lor 
care începe cu litera prenumelui, fiecare spune 
mai departe prenumeleș; participanților care au 
fost înintea lui și calitatea enunțată.

 2. Captarea atenției: rugăm partici-
panții să închidă ochii, se lipește pe frunte câte un 
semn și se desenează pe jos 3 cercuri reprezentând 
„insulele”. Participanții vor deschide ochii și se 
pune în discuție ideea de aspecte pe care le avem 
fără să putem să le influențăm, precum: culoarea 
pielii, anumite capacități înnăscute, configurația 
fizică. Se introduce ideea de dizabilitate. 

 3. Desfășurarea activității: partici-
panții, fară să vorbească, se vor grupa în 3 grupuri, 
așezați în cercurile desenate în funcție de cum au 
fost „însemnați”: insula celor care nu văd, insula 
celor care nu vorbesc, insula prieteniei. 
Se dă următorul instructaj pe echipe:
 
 Echipa voastră se află pe insula celor care 
nu văd. Insula se va scufundă în 20 minute. Scopul 
vostru final este să ajungeți pe insula prieteniei. 
Pentru a putea părăsi insula va trebui să marcați 8 
puncte aruncând mingea în coșul pus la dispoziție. 

O minge aruncată în coș valorează 1 punct. După 
realizarea celor 8 puncte puteți părăsi insula în si-
guranță folosind doar 5 picioare pentru tot grupul 
și doar mergând pe drumul marcat, dacă ați călcat 
pe lângă drum „pierdeți” un picior. Vă deplasați că-
tre insula celor care nu vorbesc. Odată ajunși acolo 
veți putea vedea, dar nu veți putea vorbi și va tre-
bui să respectați regulile de pe insula celor care nu 
vorbesc. 

 Echipa voastră se află pe insula celor care 
nu vorbesc. O singură persoană din cadrul grupu-
lui poate vorbi. Scopul vostru este să ajungeți pe 
insula prieteniei de care vă separă o mlaștină prin 
care puteți trece folosind „pietrele salvatoare”. 
Dacă ați călcat în mlaștină toată echipa se întoarce 
înapoi, iar pietrele atinse de un membru al grupu-
lui trebuiesc să fie ocupate mereu, altfel se vor scu-
funda. Veți părasi insula atunci când persoanele de 
pe insula celor care nu văd se află toți pe insula 
voastră, moment în care vă veți recăpăta glasul, cu 
mențiunea că persoana care a putut vorbi înainte 
devine mută! Insula voastră se va scufunda în 30 
de minute.

 Aveți privilegiul să fiți locuitorii insulei pri-
eteniei. Știți însă că în 40 minute veți avea locui-
tori noi pe insulă. Scopul vostru este să vă pregă-

Disciplina: Consiliere și orientare
Domeniul: Responsabilitate socială și deprinderi de relaționare pozitivă.
Scopul: Formarea atitudinii de acceptare și toleranță față de persoanele cu dizabilități prin metode de 
educație nonformală.
Durată: 1h 45 minute
Materiale necesare: stikere cu 3 semne diverse, minge de pluș, cretă, coș, povestea cu tâlc „Orbii și 
elefanții”. 

tiți pentru buna lor primire conform cu regulile 
culturii voastre și folosind resursele de pe insulă. 
Pentru aceasta pregătiți un mesaj de întâmpinare 
pentru noii locuitori: poezie, cântec sau ce doriți. 
Pe insula prieteniei nu se vorbește în limba româ-
nă și engleză. Orice alt limbaj este permis. Puteți să 
primiți noii locuitori atunci când v-ați dus la înde-
plinire sarcinile. 

 La fiecare grup se specifică faptul că au 
dreptul la un singur apel magic adresat formatori-
lor printr-un semn prestabilit.

 4. Procesarea experienței se pre-
lucrează folosind întrebările ORID
Întrebări obiective: Ce imagini sau scene vă amin-
tiți?, Ce oameni, comentarii sau cuvinte vi s-au înti-
părit în minte?, Ce sunete, cuvinte vă amintiți?, Ce 
senzații tactile vă amintiți?,
 
Întrebări reflexive: Ce impresie v-a făcut această 
experiență?, V-a preocupat ceva anume la un mo-
ment dat?, Care a fost momentul cel mai înalt/cel 
mai jos al experienței?, Cum a reacționat echipa/
grupul?, 

Întrebări interpretative: Care au fost experien-
țele cheie din această experiență?, Ce puteți con-
cluziona din această experiență?, Ce ați învățat din 
această experiență?, 

Întrebări decizionale: V-a influențat această ex-
periență în anume fel modul de a vedea lucrurile?, 
Ce ați face diferit ca urmare a acestei experiențe?, 
Care sunt pașii viitori?.
    

 5. Evaluarea activității/sar-
cină de lucru: Se cere elevilor să precizeze 
un obiectiv pe termen lung referitor la acceptarea 
persoanelor cu dizabilități și trei lucruri pe care 
pot să le facă pentru a le atinge.

 6. Încheierea sesiunii cu lectura-
rea poveștii „Orbii și elefanții”

Scurtă descriere a activității:

Bibliografie: 
Gavriloiu, A., Neagu, M., (2008)  Manual ”Metode și instrumente în 

educația nonformală în contextul Tineret în Acțiune. Agenției Națio-
nală pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale.
http://www.povesticutalc.ro/povesti-Orbii-si-elefantul.htm

 Jocul insulelor este o tehnică de consiliere de grup care folosește învățarea 
experențială prin metodele de educație nonformală în vederea formării 

atitudinii de acceptare și toleranță față de persoanele cu dizabilități.
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Reducerea
 bullying-ului prin 

dezvoltarea
interesului social al 

elevilor
Profesor consilier școlar Iuliana Constantinescu

 În ultimul timp auzim tot mai des vorbin-
du-se despre bullying, la știri, în şcoli, în ziare, 
studii sau campanii. Acest articol se dorește o des-
chidere către o altă abordare prin care consilierii 
școlari pot intervenii în diminuarea bullying-ului 
prin dezvoltarea interesului social în cazul elevilor 
agresivi, prin intermediul consilierii de grup.

 În fiecare zi există copii care suferă din ca-
uza unei forme de bullying, ceea ce le provoacă 
sentimente de teamă și refuz de a merge la școa-
lă, până la probleme mentale precum depresie, 
anxietate, stress postrumatic iar în cazuri grave 
pot duce la gânduri suicidare (Schuster &amp; Bo-
gart, 2013). Toate aceste probleme afectează dez-
voltarea armonioasă a copiilor din întreaga lume, 
motiv pentru care reducerea bulying-ului este în 
prim planul organizațiilor care militează pentru 
drepturile copiilor. Ultima campanie lansată de 
Salvaţi Copiii are un titlu care a trezit controverse 
„Opriți bullying-ul sau desființati recreațiile!” Din 
păcate cu o simplă căutare pe internet putem găsi 
statistici destul de îngrijoare, iar ultimul studiu pe 
această temă desfășurat de Salvați copiii (2016) ne 
spune că: ”3 din 10 copii sunt excluşi din grupul de 
colegi; 3 din 10 copii sunt ameninţaţi cu bătaia sau 
lovirea de către colegi; 1 din 4 copii a fost umilit în 
faţa colegilor.”

 De cele mai multe ori responsabilitatea în 
reducerea comportamentelor de tip bullying cade 
asupra consilierilor școlari, iar un mod prin care 
aceștia pot interveni este să îi ajute pe elevii care 
au tendința de a se comporta agresiv să schimbe 
modul în care se percep atât pe ei cât și pe cei din 
jurul lor, prin cultivarea interesului social (Cad-
mus, 2013).

 Termenul de interes social (en. social in-
terest) îi aparține lui Alfred Adler și include două 
componente: a aparține (persoana trăiește în rela-
ție cu ceilalți și se simte parte din întreg) și a con-
tribui (persoana înțelege că modul în care acțio-
nează afectează mediul din jur), în cazul de față, 
presupune a-i învăța pe elevii agresivi să dezvolte 
sentimente de apartenență, de contribuție, ceea ce 
îi determină să devină empatici și să dobândească 
abilități sociale. O situație ideală pentru a dezvolta 
aceste sentimente este consilierea de grup. 

 Potrivit lui Adler (1976), copii agresivi au 
înrădăcinate sentimente puternice de inferoritate, 
iar o modalitate prin care încearcă să își depășeas-
că aceste sentimente este să se comporte agresiv, 
să mintă, să amenințe, să fure, să rănească etc. El 
admite de asemenea că acestor copii le lipsește in-
teresul social, pentru că acesta nu le-a fost indus în 

copilărie, iar cei care pot induce acest sentiment 
copilului sunt, de regulă, membrii familiei. Dacă 
unui copil i se dezvoltă sentimentul de apartenen-
ță, dacă simte că poate avea o contribuție, are toate 
șansele să devină un adult sănătos, care are un rol 
constructiv în societatea din care face parte.
 
 O metodă de consiliere de grup care s-a do-
vedit eficientă în reducerea bullying-ului este Gru-
pul de construire a empatiei construit pe baza 
studiilor desfășurate de Milsom și Gallo, (2006) și 
constă în defășurarea de activități care să urmă-
rească dezvoltarea abilității de a te pune în locul 
celuilalt, dar și de a putea identifica propriile emo-
ții. O altă metodă eficientă este construirea unui 
grup de dezvoltare a abilităților sociale, în ca-
drul acestui grup consilierul școlar utilizează me-
tode prin care ajută elevii să dezvolte modalități 
prosociale prin care să obțină ceea ce își doresc, 
practic să înlocuiască un comportament agresiv cu 
unul acceptabil din punct de vedere social.

 Studii recente (Juhnke, et. al, 2014) au arătat 
ca fiind foarte eficientă în reducerea bullying-ului 
tehnica ”Reflecției ca și cum” care este construită 
tot pe baza teoriei lui Alfred Adler și este o tehni-
că ce se concentrează pe construirea de relații, pe 
dezvoltarea optimismului și pe anticiparea schim-
bărilor pozitive, este orientată pe prezent și viitor 
și scoate în evidență punctele forte și abilitățile 
elevilor. Tehnica este construită în trei faze, fieca-
re fază presupune îndeplinirea unor sarcini (Juh-
nke, et. al, 2014), astfel: Prima fază constă într-o 
activitate de brainstorming și are ca scop identi-
ficarea de comportamente noi sau alternative pe 
care elevii le consideră utile în schimbarea celor 
negative. Se pot folosi întrebări de genul: Dacă te-
ai comporta ca și când ai fi persoana care îți do-
rești să fii, care ar fi comportamentul tău/sau ce 
ai face diferit? În cea de-a doua fază consilierul 
lucrează împreună cu elevii pentru a-i ajuta să își 
însușească noi comportamente, iar aceste compor-
tamente trebuie să fie specifice, măsurabile și re-
levante scopurilor propuse. Odată descrise aceste 
comportamente, elevii le pot clasifica de la cel mai 
ușor de schimbat până la cel mai greu de schim-
bat. În ultima fază elevii selectează două din cele 
mai ușoare comportamente ce pot fi schimbate și 
vor începe să le pună în practică, ulterior se discu-
tă experiența avută în urma folosirii unui compor-
tament alternativ, iar consilierul se concentrează 
pe succesul realizat și pe schimbările pozitive pe 
care noul comportament adoptat le-a adus în rela-
țiile cu ceilalți. De asemenea, în această fază consi-

lierul încurajează elevul să continue schimbarea, 
concentrându-se pe punctele forte si pe abilitățile 
acestuia.

 Indiferent că se folosesc me-
todele de mai sus, sau altele inspi-
rate de acestea, consilierea de grup 
bazată pe dezvoltarea interesu-
lui social, care se concentrează pe 
sentimentul de apartenență al ele-
vilor și pe cultivarea emoțională a 
empatiei, poate declanșa motivația 
internă de a-și schimba comporta-
mentele. În concluzie, un grup de 
consiliere de grup axat pe încura-
jarea interesului social în rândul 
elevilor agresivi poate fi o bună 
alternativă în reducerea violenței 
școlare.
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Nouă mijloace de a
 îndrepta oamenii fără 

a-i ofensa sau irita

 Consilierea capătă de multe ori aspectul unui lidership sau al unei orientări a celor consiliați în 
propria carieră sau în propria viață. Alteori, consilierea presupune o negociere permanentă a condiți-
ilor în care cel consiliat este dispus să se angajeze în propria dezvoltare. Pe tot parcursul ședințelor de 
consiliere persistă o teamă de a nu fi prea incisiv în abordarea problemelor specifice, de a nu jigni, de 
a nu fi interpretat ca fiind invaziv sau pur și simplu agresiv. Din acest motiv, prin materialul pe care 
îl propunem încercăm să trimitem la câteva soluții pe care unii le-au considerat viabile și, care, s-ar 

putea chiar să funcționeze în anumite situații specifice.

Profesor consilier școlar
Simona Gafton

 Deoarece fi benefic pentru fiecare dintre 
noi să exersăm din când în când anumite metode 
de a relaționa unii cu alții cu mai mult succes decât 
se pare că avem de obicei, consider că este benefic 
să prezint, în linii mari, câteva reguli sau mijloa-
ce propuse de un foarte cunoscut autor american 
Dale Carnegie.

 Cartea din care face parte capitolul citat este 
o carte mare, atât prin conținut, cât și prin subiec-
tul abordat, subiect ce a făcut obiectul aspirațiilor 
oamenilor din toate timpurile. Atât de mult sunt 
preocupați oamenii de succesul personal încât, de 
multe ori, pentru atingerea propriilor scopuri au 
ofensat, lovit sau poate chiar ucis uneori. În mod 
special, partea asupra căreia ne-am orientat în ve-
derea acestei prezentări este una care se ocupă de 
aspectul delicat al negocierii, dacă dorim, și anu-
me, de obținerea lucrurilor pe care le dorim fără 
a fi percepuți ca niște agresori și, mai ales, fără ca 
cei de la care dorim ceva să se simtă în vreun fel 
frustrați în momentul în care noi am obținut ceea 
ce ne doream.

 Din perspectivă personală, considerăm că 
aportul pe care îl poate aduce această carte la ori-
entarea cuiva care se află într-o poziție de media-
tor, lider sau negociator, dar și de educator/consi-
lier este demn de luat în seamă. Acest aport este 

pozitiv, poate tocmai datorită faptului că stilul nu 
este unul științific, tehnic, ci, dimpotrivă, foarte ac-
cesibil unei plaje largi de cititori (probabil de aici 
i se trage și succesul fulminant), datorită exemple-
lor concrete pe care le oferă și modului cald de a te 
invita să te așezi în contextele situaționale descri-
se, la finalul parcurgerii, impresia cititorului fiind 
aceea că, de fapt, în mare parte din situațiile citite 
a fost angajat personal.

 Parcurgând textul observăm rolul pe care îl 
are comunicarea în procesul negocierii și, de ase-
menea, modul în care, acționând asupra stimei de 
sine a oamenilor, în mod pozitiv, putem să determi-
năm o influențare în bine a comportamentului lor, 
desigur, în acest proces având un rol considerabil 
feedback-ul, care reușește să echilibreze aspectele 
pozitive cu cele negative, după principiul, să lauzi 
de două ori înainte să critici. Este, poate, dacă ne 
este permis să ne exprimăm așa, fără a exagera, 
punctul în care negocierea devine o artă.

 Situațiile descrise în text ne lasă să întreve-
dem care este rolul așteptărilor oamenilor în legă-
tură cu capacitatea lor de a avea succes, precum și 
Efectul Pygmalion în acțiune, oamenii puși în con-
textele descrise devenind în cele din urmă ceea ce 
își doreau alții ca ei să devină. Este evocat compro-
misul/concesia pe care trebuie să-l facă ambii par-

teneri de dialog/negociere sau, poate, chiar compli-
citatea lor în atingerea unui scop comun, conform 
teoriei interacționismului simbolic în care se rea-
lizează ajustarea opiniilor ambelor părți pentru a 
putea ajunge la o soluție ideală, la o soluție reală 
de rezolvare a problemei. În plus, în aceste situații, 
dincolo de gravitatea și seriozitatea implicite desci-
frăm și o componentă ludică, în chiar jocul acesta 
al aplicării unor seturi de reguli în vederea atinge-
rii unui anumit scop. Ce am mai putea adăuga aici 
ar fi, poate, în legătură cu rolul expectanțelor în 
structurarea personalității, că, așteptările pozitive 
pot conduce la rezultate pozitive.

 Folosirea expresivității, răbdarea, încrede-
rea în partenerul de negociere, respectul față de 
partener, toate sunt necesare în pregătirea nego-
cierii, deoarece, conform lui Dale Carnegie, dacă 
vreţi să schimbaţi atitudinea unei persoane fără 
a o ofensa şi supăra: încurajaţi-o. Spuneţi-i că gre-
şeala este uşor de îndreptat şi sarcina îi va părea 
uşor de îndeplinit.

Dale Carnegie prezintă 
NOUĂ MIJLOACE PENTRU A ÎNDREPTA 
OAMENII FĂRĂ A-I OFENSA SAU IRITA,

1. Începeţi prin a le aduce câteva laude sincere.
2. Observaţi-le greşelile sau defectele într-un mod indirect.

3. Înainte de a critica, aveţi grijă de a scoate în evidenţă propriile voastre greşeli.
4. Nu le daţi ordine directe. Sugeraţi. Puneţi întrebări.

5. Cruţaţi-le amorul propriu. Lăsaţi-i să “iasă cu obrazul curat”.
6. Recunoaşteţi-le eforturile, lăudaţi-le sincer cele mai uşoare proiecte.

7. Acordaţi-le o reputaţie bună de dorit.
8. Încurajaţi-i, astfel ca greşeala să pară uşor de îndreptat iar sarcina lesne de îndeplinit.

9. Faceţi în aşa fel ca să fie fericiți să facă ceea ce le propuneţi.

Mai rămâne să fie verificată valabilitatea sau lipsa de valabilitate a acestor nouă mijloace în practica 
personală. Pentru unii, din câte reiese din lectura cărții, a funcționat.
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Activitatea de 
prevenție privind 
abandonul școlar

Profesor consilier școlar Mădălina Carmen Badea

 Abandonul școlar reprezintă unul din fenomenele actuale cu care 
se confruntă învățământul preuniversitar. În cele ce urmează sunt pre-
zentate câteva măsuri pe care școala și familia le pot lua pentru preve-

nirea și reducerea abandonului școlar. 

 Una din marile probleme cu care se confrun-
tă învățământul preuniversitar contemporan este 
abandonul școlar. Acesta este un fenomen care de-
termină apariția unor efecte negative atât pentru 
indivizi cât și pentru întreaga societate. Cercetările 
stiințifice în domeniu ne arată că abandonul șco-
lar are drept cauze frecvente: situația economică 
precară a familiilor, mai ales în mediul rural sau 
la periferia orașelor mari și în orașele mici unde 
rata șomajului este mai crescută, mediul familial 
dezorganizat, modelul educațional oferit în cadrul 
familiei, migrația circulatorie și intrarea timpurie 
pe piața muncii. 

 Școala ocupă un loc important în găsirea și 
aplicarea unor măsuri care să ducă la prevenirea 
și reducerea abandonului școlar. Aceasta poate 
asigura programe care să-i atragă pe copii la școa-
lă (concursuri, competiții, programe  artistice  cu 
specific local,  excursii, vizionare de filme temati-
ce, inițierea unor proiecte bugetate de școală sau 
prin fonduri structurale). Existența profesioniș-
tilor din cadrul Centrelor Județene de Resurse și 
Asistență Educațională în unitățile de învățământ 
preuniversitar, respectiv a profesorilor consilieri 
școlari, s-a dovedit a fi benefică pentru prevenția 
abandonului școlar și nu numai. În acest sens s-a 
constatat că derularea de activități remediale care 
să împiedice eșecul școlar precum și a unor activi-

tăți de consiliere psihopedagogică de grup și indi-
viduale pe teme specifice abandonului școlar, au 
avut efecte benefice asupra elevilor. De asemenea, 
activitățile realizate în parteneriat elev-părinte-ca-
dru didactic s-au dovedit a avea un impact pozitiv 
asupra elevilor care absentează și care se află în 
risc de abandon școlar. Derularea unor activități 
de consiliere de grup pentru părinți, de tipul ”Școa-
la părinților”, realizate de profesorii consilieri șco-
lari, pot îmbunătăți, pe de o parte, calitatea relației 
școală-familie și familie-copii, pe de altă parte.

 Un rol la fel de important în prevenirea 
și reducerea abandonului școlar îl are familia. 
Conform Legii 272/2004 privind protecția și pro-
movarea drepturilor copilului, cu modificările și 
completările ulterioare, familia este principala 
responsabilă în creșterea și educarea copiilor. Ast-
fel, este esențial ca aceasta să asigure copiilor aflați 
la școală suport financiar, să le asigure un suport 
motivațional corespunzător frecventării orelor de 
curs și să-i supravegheze pentru a nu intra în an-
turaje nefavorabile lor. Este foarte important ca 
părinții să nu-i mai țină acasă cu frații sau surori-
le mai mici, pentru a-i pune să aibă grijă de aceș-
tia. Mai mult decât atât, rolul părinților este de a 
educa copiii și de a relaționa cu aceștia astfel încât 
să le cunoască activitățile zilnice, preferințele, ap-
titudinile și interesele ca să poată să îi stimuleze 

în vederea alegerii rutei școlare și/
sau profesionale în conformitate cu 
potențialul propriu și, de ce nu, să îi 
susțină pentru atingerea idealului lor 
profesional.

 Drumul devenirii unui 
copil către statutul de tânar 
activ al societății este unul 
lung și uneori plin de capcane 
și ispite, în care acesta poate 
să cadă. Foarte bine ar fi ca ni-
meni să nu îl parcurgă singur. 
Cu toții ar trebui să primim la 
început de drum sprijin pe ci-
neva care să ne fie alături, să 
ne îndrume și să ne ghideze 
spre reușită. Acest ”cineva” 
s-ar impune să fie reprezen-
tat de părinți și/sau cadre di-
dactice, care vor binele copi-
ilor/elevilor lor și care pun la 
dispoziția acestora tezaurul 
experienței lor. De calitățile 
unor astfel de persoane de-
pinde în mare măsură felul în 
care vor parcurge copiii dru-
mul spre împlinire. 
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Mă  implic în 
viața mea

	 „Mă	implic	în	viața	mea!”	este	o	poveste	care	are	la	bază	teoria	
lui	Eckart	Tolle:	„o	situație	de	viață	trebuie	ori	rezolvată,	ori	

acceptată”,		și	se	dorește	a	fi	un	instrument	la	îndemâna	profesorului	
consilier	școlar	în	activitatea	de	dezvoltare	motivațională	a	copiilor.

 Sufletul fiecărui om este purtătorul unei 
minuni, minune ce îi luminează drumul spre un 
viitor de succes dacă făclia ei este ținută aprinsă. 
Ea  este o speranță care poate fi umbrită de man-
tia nepăsării, a furiei, a tristeții sau a neîncrederii 
în forțele proprii – e datoria noastră să reușim să 
ridicăm cortina și să permitem făcliei să ne călău-
zească pașii spre împlinire.

 Într-un tărâm de vis, pe Insula Speranței, 
la malul Oceanului Încercării erau doi prieteni, 
Damian și Casian care petreceau mult timp împre-
ună. În școala primară erau nedespărțiți dar, din 
păcate, odată cu trecerea timpului, relația lor a în-
ceput să se deterioreze.
 
 Damian provenea dintr-o familie unită, pă-
rinții erau implicați în educația lui, îl susțineau 
mereu. De multe ori se întâmpla chiar să decidă 
ei ce are nevoie Damian și să îi ofere acestuia cele 
necesare fără să îl mai întrebe. Îl ajutau la teme 
și aveau suficientă grijă să primească tot sprijinul 
atunci când simțeau că nu se descurcă.

 Casian nu era atât de norocos, părinții lui 
erau mai mult absenți iar interesul pentru evoluția 
lui era aproape inexistent, el nu primea încurajări 
și ajutor nici măcar atunci când îl cerea.

 Diferențele dintre cei doi prieteni s-au ac-
centuat tot mai mult odată cu trecerea timpului,  
Damian având note foarte bune, fiind ajutat de pă-
rinți la temele tot mai grele și mai complexe, pe 
când rezultatele lui Casian erau mai modeste, de-
oarece era nevoit să se descurce singur. Băieții se 
certau tot mai des, ajunseseră chiar să nu își mai 
vorbească fără să iasă scântei. 
 
 Colegii lor nu mai suportau acest conflict 
și i-au trimis la înțeleptul Insulei Speranței. Aces-
ta, după ce i-a ascultat, înțelept fiind, a înțeles că 
problema între cei doi era declanșată de temerea 
lui Casian că, nefiind susținut, nu va putea reuși în 
viață. Apoi i-a întrebat:
- Știți să faceți surf ?   
  
 Pentru că ambii au negat, le-a propus să în-
cerce să învețe, urmând ca, după o lună, fiecare să 
dovedească abilitățile ce le-au dobândit. Înainte de 
a se despărți, le-a dat un sfat, spunându-le:

 Fiecare om se naște cu o lumină in-
terioară. Să nu uitați că depinde de voi să 
țineți flacăra ei mereu aprinsă! Este impor-
tantă clipa de  ACUM, fără griji pentru tre-
cut și frică de viitor!

 De a doua zi, băieții s-au pus pe treabă.

 Damian a mers la cumpărături împreună cu 
părinții, care i-au cumpărat un echipament de surf 
nou și cea mai frumos decorată placă. După-amiaza 
a început antrenamentele sub îndrumarea atentă a 
tatălui său.

 În acest timp, Casian se plimba singur pe ma-
lul Oceanului Încercării, căutând cu disperare o so-
luție. Nu-i trecea nimic prin minte. Deodată, văzu 
un grup de surferi care călăreau cu pricepere valu-
rile învolburate. I-a observat cu atenție pentru a le 
studia tehnica. În zilele următoare, cu o placă îm-
prumutată, a început, încet, încet să le imite mișcă-
rile, timiditatea făcându-i loc curajului.
 
 Cu reușite și mici eșecuri pentru fiecare, cele 
patru săptămâni au trecut și a venit momentul ade-
vărului. Pe plajă erau: înțeleptul, părinții lui Dami-
an și prietenii celor doi băieți. Oceanul era foarte 
agitat, sporindu-le emoțiile.
 
 Damian a încercat primul. Un  val puternic 
l-a luat prin surprindere și l-a răsturnat. Încurajat  
de părinți, a mai încercat o dată. Concentrându-se 
mult mai bine, nu a mai ratat momentul cheie de 
ridicare, reușita lui fiind aplaudată de cei de pe mal.
 
 A urmat Casian. Motivat de dorința puterni-
că de a reuși, a izbutit să stăpânească placa, zburând 
parcă pe coama valului. Aplauzele nu s-au lăsat aș-
teptate nici pentru el.

 Toate privirile s-au îndreptat spre înțelept:
- Bravo! Felicitări! Amândoi băieții au reușit!

 De bucurie, vechii prieteni s-au îmbrățișat, 
uitând de toate neînțelegerile dintre ei. Ochii lui Ca-
sian se scăldau în lacrimile satisfacției, înțelegând 
că reușita nu depinde de ajutor atunci când există 
cu adevărat dorință și implicare.

Profesor consilier școlar Adela Ioana Crețu



28 29

Tehnici de
 mindfulness
 în dezvoltarea 
armonioasă a copiilor

Respirația conștientă 
 În general, oamenii nu acordă atenție 
respirației, e de la sine înțeles că organismul 
primește oxigen și nu se pune mare accent pe 
modul în care are loc acest proces. Da, respira-
ția este un întreg proces pentru corpul uman 
fără de care nu am putea exista. Această teh-
nică presupune o pauză de la orice altceva și 
îndreptarea atenției către respirație. 

 Fiecare părinte e liber să inventeze un 
joc prin care să exerseze cu copilul acest tip de 
respirație. De exemplu, o metodă ar fi ca pă-
rintele și copilul să stea pe scaune față în față, 
cu spatele drept susținut de spătarul scaunu-
lui și să respire în trei timpi – adică să inspire 
până numără la trei și apoi să expire până nu-
mără la trei. Ideal ar fi ca esența acestui joc să 
se transforme într-o obișnuiță, iar în momente 
de criză sau de oboseală cel mic să exerseze 
singur respirația conștientă. Această metodă 
oferă șansa copilului să își îndrepte atenția 
spre respirație și de asemenea, îl poate ajuta 
în momentele în care e nevoie să ia o decizie.   

Scanarea corpului
 
 Explorarea corpului cu ochii minții pre-
supune relaxare și observare. Părintele poate 
propune copilului să se întindă pe jos pe o sal-
teluță, să închidă ochii. Apoi, să își imagineze 
cu ochii minții cum întreg corpul se relaxează 
și nu mai face nici o mișcare; urmând ca apoi 
să vadă fiecare mușchi al corpului și să obser-
ve cum se simte corpul său în această stare în 
care este cuprins de liniște și relaxare. Aceas-
tă tehnică poate fi exersată la finalul unei du-
pă-amiaze de jocuri active și mișcare sau îna-
inte de somn. Astfel, se întoarce toată atenția 
asupra organismului și copilul explorează mo-
duri prin care își descoperă și observă corpul.

Ascultarea mindful 
 În general, oamenii aud, mai puțin as-
cultă. Asta spun de cele mai multe ori și părin-
ții, îl văd că aude, dar parcă nu ascultă ceea 
ce îi spun! Ei bine, abilitatea de ascultare ac-
tivă se învață, iar ascultarea mindful este un 
instrument ideal pe care părinții îl pot folosi 
în relația cu copiii. Împreună pot lua o pauză 
de la viața agitată și pot merge la o plimbare 
în pădure unde își propun să asculte sunetele 
pădurii – fâșâitul frunzelor, ciripitul păsărilor, 
adierea vântului și așa mai departe. A fi con-
știent de ceea ce auzi înseamnă să fii conectat 
la ceea ce se întâmplă, e foarte simplu să auzi, 
dar să asculți înseamnă să oferi atenție. 

 Starea mindful poate fi exersată cu copi-
ii încă de la cele mai fragede vârste prin pute-
rea exemplului părinților, urmând ca în jurul 
vârstei de 4 ani, prin joc și joacă, să fie intro-
duse activități țintite care să antreneze copiii 
să ajungă să trăiască o stare de prezență con-
știentă care să le faciliteze și îmbunătățească 
relația cu sinele și cu ceilalți. 

 Mindfulness-ul sprijină copiii și adulții 
să se accepte așa cum sunt, sporește iubirea de 
sine și calitatea relațiilor cu mediul și cu cei-
lalți. Astfel, ajungând ca viața să fie armonioa-
să și plină de culoare!

 În contextul societății actuale ne dorim să 
creștem copii care se dezvoltă armonios din punct 
de vedere psiho-emoțional. Astfel, viitorii adulți să 
susțină la rândul lor noile generații. Dezvoltarea 
armonioasă a copiilor aduce în prim-plan un mix 
de variabile care țin atât de ereditate și genetică, 
cât și de voință și mediul de creștere.
 
 Bagajul genetic cu care se naște un copil se 
poate modela în mediul familial și social la care 
copilul este expus. În prezent, noile metode de pa-
renting integrează conceptul mindfulness în teori-
ile cu privire la educarea și dezvoltarea copiilor. 
Dezvoltarea armonioasă a copilului presupune ca 
părintele să trăiască starea de bine și să o manifes-
te în relație cu copilul prin prezența conștientă.
Mindfulness este starea de bine trăită în aici și 
acum; susține persoana, fie adult, fie copil – să 
aleagă să fie conștient de ceea ce se întâmplă acum, 
fără să rescrie trecutul ori să își imagineze viitorul.  
Practica mindfulness înseamnă observare și co-
nectare; ajungând să trăiești mindful, te conectezi 
cu corpul și ești conștient de gândurile și emoțiile 
din fiecare clipă. Jon Kabat-Zin spune că mindful-
ness-ul este arta de a trăi conștient prin care ajun-
gem să ne acceptăm și să ne apreciem gândurile și 
emoțiile în momentul prezent al vieții noastre. 

 A fi prezent în aici și acum înseamnă să te 
conectezi cu corpul tău, să accepți, să te eliberezi 
de stres și gânduri, să dai curs emoțiilor și să alegi 
să te bucuri de cine ești și ce ai acum!

 În țările vestice, copiii iau parte la activități 
care îi învață să exploreze starea mindful și astfel 
ajung să fie mai conștienți de ceea ce sunt și fac; de 
asemnea sunt mai conștienți de consecințele fapte-
lor pe care le fac. S-a observat că în școlile unde au 
loc astfel de activități, s-a redus numărul de con-
flicte între elevi, a scăzut procentul cazurilor de 
bullying, problemele de concentrarea și atenție se 
diminuează, iar copiii sunt pregătiți să își gestione-
ze eficient emoțiile. Astfel, beneficiile alegerii stării 
de prezență conștientă au efecte la nivel cognitiv, 
social și emoțional. 

 Există o serie de tehnici de mindfulness care 
pot fi adoptate și exersate de către cei mici pentru 
a ajunge să fie în armonie cu ei înșiși, dar și cu cei-
lalți. Aceste tehnici pot fi învățate de către părinți 
și apoi transpuse în jocuri pentru a-i antrena pe cei 
mici.

3 tehnici de mindfulness pentru copii

Profesor consilier școlar Codruța Răbăgel

 Dezvoltarea armonioasă a copiilor presupune antrenarea acestora în activități care 
să le permită explorarea sinelui și a mediului în care trăiesc. Trăind o stare de prezență 

conștientă, copiii de acum ajung viitori adulți echilibrați, împăcați cu trecutul, ancorați în 
prezent și curioși față de viitor. Astfel, vor descoperi viața în aici și acum, bucurându-se în 

prezent de ceea ce trăiesc!
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Preșcolarul pregătit… 
pentru școală

Profesor consilier școlar Stan Corina Mihaela

Parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, și, 
implicit a ciclului primar de învățământ impli-
că un nivel de dezvoltare fizică, psihomotorie, 

cognitivă a preșcolarului, dar mai ales manifes-
tarea unor competențe socio- emoționale care 

să îi faciliteze acestuia integrarea în mediul 
formal, instituțional de educație.

 Perioada preșcolarității, în evoluția și dez-
voltarea copilului (perioada de vârstă de 3-6 ani) 
este considerată de importanță primordială în 
ceea ce privește ,,bagajul” cu experiențe trăite care 
vor însoți individul în toate celelalte perioade de 
dezvoltare și maturizare. Integrarea școlară a pre-
școlarului este un proces complex, pe care îl par-
curge orice copil, ca participant activ, în sistemul 
de învățământ.

 Pregătirea copilului pentru integrarea cu 
succes în mediul școlar începe încă din primii ani 
ai copilăriei mici, din primii ani petrecuți de copil 
în familie. Familia este cea care îi asigură copilului 
satisfacerea nevoilor primare, a celor sociale, edu-
caționale și îl pregătește, treptat, pentru mediul in-
stituționalizat al grădiniței. Grădinița este, în acest 
context, o prelungire a mediului familial al copilu-
lui, firească, necesară și -fapt dovedit- obligatorie 
în parcursul educațional al unui copil. Cadrul in-
stituționalizat, sistemul educațional formal, cadre-
le normative de curriculum în educația timpurie 
și de organizare a mediului grădiniței sunt deja o 
provocare pentru copilul venit din universul fa-
miliei. Adaptarea copilului la mediul formal al in-
stituției de învățământ preșcolar este un proces, 
uneori dificil de parcurs, la care sunt angrenați toți 
partenerii sistemului educațional: cadre didactice- 
preșcolari- părinți. 
 
 Experiența mea de consilier școlar a rele-
vat faptul că, de cele mai multe ori, dificultățile de 
adaptare școlară a preșcolarilor în clasa pregăti-
toare vizau dezvoltarea competențelor lor emoți-
onale, a celor sociale, acceptarea și internalizarea  
caracterului formal al educației din ciclul primar 
de învățământ.

 În urmă cu câțiva ani, succesul școlarizării 
unui elev, implicit și al preșcolarului era asociat cu 
nivelul de dezvoltare al abilităților intelectuale ale 
acestuia (atenție, memorie, raționament, rezolva-
re de probleme, capacitate de decizie, etc.), uneori 
exclusiv, ignorând trăirile, emoțiile, relațiile cu cei-
lalți, cu mediul școlar. Mai dezamăgitor este faptul 
că sunt încă destul de mulți părinți care consideră 
că ,,priceperea” preșcolarului în utilizarea tehno-
logiilor actuale, curiozitatea acestuia, inițiativa și 
,,neliniștea pentru cunoaștere” sunt suficiente ar-
gumente pentru a grăbi înscrierea acestuia într-o 
nouă etapă de educație, pentru a evita ,,stagnarea și 
plictiseala” din grădiniță. Cercetările din domeniul 
psihologiei au arătat că un nivel ridicat de dezvol-
tare a abilităților cognitiv-intelectuale ale copilului 

(IQ) poate contribui în mare măsură la obținerea 
unor rezultate bune în mediul școlar, dar nu este 
suficient pentru o adaptare  adecvată la solicitări-
le mediului școlar. Mai mult, studiile efectuate au 
relevat faptul că un bagaj al capacităților intelec-
tuale ale copiilor/ tinerilor nu este suficient pen-
tru a asigura succesul profesional sau personal în 
viitor. Competențele emoționale ale copiilor, adică 
abilitățile lor de a se adapta atât la propriile emo-
ții, cât și la emoțiile celorlalți, influențează dezvol-
tarea cognitivă a acestora, pregătirea și adaptarea 
la mediul și cerințele școlare. Competențele emo-
ționale sunt strâns legate și de competențele soci-
ale, de abilitățile copiilor de a forma relații sociale 
funcționale cu ceilalți copii și cu adulții, deoarece 
gestionarea propriilor emoții și ale celorlalți este 
necesară și importantă pentru inițierea și menți-
nerea relațiilor sociale.

 Orice lipsă de stimulare sau stimulare ina-
decvată a capacităților preșcolarului (substimula-
re) va genera un efects de ,,bulgăre de zăpadă”, va 
determina copilul să acumuleze lacune, să exer-
seze reacții de adaptare și de răspuns inadecvate, 
dezadaptative chiar efect care se vor constitui în 
obstacole în relațiile acestuia cu mediul din ce în 
ce mai solicitant. 

 Evaluarea progresului preșcolarului făcu-
tă de cadrele didactice din grădiniță care lucrează 
cu acesta și comunicarea acesteia părinților este 
foarte importantă; evaluarea va reflecta compor-
tamentele copilului (psiho-motorii, cognitive și de 
cunoaștere, de comunicare și dezvoltare a limbaju-
lui, de relaționare cu copiii și cu adulții, cele socio- 
emoționale), toate acestea în mediul educațional 
formal al grădiniței. Uneori aceste comportamente 
ale copilului, deși din aceeași arie de exprimare, 
pot fi manifestate diferit acasă, în mediul familiei, 
față de condițiile mediului preșcolar, instituționa-
lizat al grădiniței.

 Nu este o regulă, o determinare directă, 
ca preșcolarul bine dezvoltat fizic, sau care are 
interes de cunoaștere, curiozitate deosebită 
pentru mediul din jur, care are o capacitate de 
memorare pe arii de interes accentuată, care 
are un limbaj activ și pasiv dezvoltat peste me-
die, sau care ,,scrie și citește deja”- cum spun 
unii părinți, să fie pregătit socio-emoțional 
pentru ciclul primar de învățământ, pentru 
clasa pregătitoare. Sunt necesare competențe 
sociale și emoționale care să susțină copilul în 
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Articol scris pe baza rezultatelor cercetării metodico-ști-
ințifice pentru acordarea gradului didactic I

,,Dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarului-condiție 
a școlarizării timpurii” 

efortul lui de adaptare la mediul școlar, instituțional.

 Aceste competențe din aria de dezvoltare socială și emoțională a fi-
ecărui preșcolar, care condiționează integrarea cu succes în mediul școlar 
a copilului și adaptarea la sistemul organizat, planificat al mediului șco-
lar, se referă la: autocunoaștere, cu precădere a propriilor trăiri și emoții, 
a propriilor dorințe, nevoi, care asigură echilibrul fizic emoțional al copi-
lului; identificarea corectă a acestora de mai sus, comunicarea lor într-un 
mod adecvat cadrului social și școlar; relaționarea cu copiii de vârstă 
apropiată, inițierea și păstrarea acestor relații în cadrul grupului- clasă; 
relaționarea adecvată cu adulții, în situația relației cadru didactic- copil/ 
elev, recunoașterea autorității acestuia în actul educațional; autocontrol 
comportamental și emoțional, aderarea la reguli de grup; toleranța la si-
tuații mai puțin plăcute, la situații de nereușită sau eșec, în scopul reglă-
rii conduitelor adaptative; existența sau formarea unor comportamente 
pro-sociale care vor fi liant al coeziunii copil-grup clasă. 
 
 În abordare inversă, dezvoltarea cognitivă a preșcolarului, a lim-
bajului și comunicării acestuia, motivația pentru învățare, toate acestea, 
în lipsa unor competențe sociale și emoționale ale acestuia, în lipsa unor 
comportamente adecvate de relaționare cu ceilalți copii și adulți, de ex-
primare a dezacordului sau neplăcerii, de stăruință în activități din alte 
arii de interes decât cele alese de copil, vor fi umbrite și procesul de adap-
tare și integrare a copilului la mediul școlar va fi dificil, dacă nu chiar un 
eșec.
 
  În acest context se impune locul și rolul consilierului școlar în for-
marea și dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarului din grădiniță. În 
acord cu programa de educație timpurie a copilului din grădiniță, consili-
erul școlar poate sprijinii fiecare grădiniță prin serviciile sale de asistență 
psihopedagogică. Activitățile de consiliere de grup-mic sau mare, activi-
tățile de consiliere individuală a preșcolarilor, programele de dezvoltare 
socio-emoțională își dovedesc în continuare oportunitatea în ansamblul 
demersurilor sistemului de învățământ de a forma copii/elevi sănătoși 
fizic, echilibrați emoțional, adaptați școlar și social.
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Știați că ?
CURIOZITĂȚI DIN VIAȚA CELOR 

SUPRADOTAȚI ȘI/SAU TALENTAȚI
Trebuințele	individuale	ale		copiilor	cu	nevoi	speciale,	fie	ele	din	categoria	tulburărilor	specifice	
de	învățare	sau	din	categoria	supradotării	trebuie	recunoscute	de	timpuriu	și	oferite	șanse	de	
educație	diferențiată		pentru	dezvoltarea	întregului	potențial	prezent	în	fiecare	copil.	Nu	o	dată	
unii	copii	care	nu	promiteau	nimic	deosebit	în	copilărie	sau	păreau	să	aibă	interese	contrare	față	
de	traseul	urmat	ulterior	au	uimit	prin	genialitate,	au	uimit	prin	alegerile	realizate	la	maturita-
te,	prin	traseul	profesional	impresionant,	revoluționar	uneori	în	domenii	precum	știința,	literatu-

ra,	pictura,	muzica,	teatrul,	politica,	etc	.

Știați că personalități recunoscute ale lu-
mii s-au confruntat cu aspecte psihofizice debi-
litante chiar de la începutul vieții lor?

 ● Născuți prematur: VOLTAIR, NEWTON, 
HUGO

 ● Cu sănătate precară: DESCARTES,   
WATT, MOZART, SCOTT, GOGOL, SCHOPIN, LISZT;

 ● Cu epilepsie: PITAGORA, DEMOCRIT, PAS-
CAL, CEZAR, DOSTOIEVSKI, SCHILLER, PAGANINI, 
HAẼNDEL, MOLIẼRE;

 ● Cu handicapuri senzoriale: KEPLER (văz), 
BEETHOVEN (auz), EDISON (auz);

 ● Cu dificultăți de vorbire: ESOP, VIRGILIU, 
DEMOSTENE, ARISTOTEL, ERASMUS, DARWIN, CA-
TON;

 ● Cu dislexie: EINSTEIN, TESLA, ANDERSEN, 
PICASSO, STRAUSS, JULES VERNE;

 ● Personalități accentuate: NIETZSCHE, 
EMINESCU, SCHUMAN, VAN GOGH, BAUDELAIRE, 
MAUPASSANT;

Știați că unele personalități marcante ale 
lumii au uimit prin precocitatea manifestată  
de timpuriu?

 ● AMPẼRE a învățat singur, la 3 – 4 ani, să 
calculeze iar la 11 ani studia aplicațiile algebrei la 
geometrie;

 ● HEINEKEN  a trăit 4 ani și jumătate dar 
el a fost unul din cei mai extraordinari copii pre-
coci: abia învățase să vorbească – la 3 ani vorbea 
germana, latina și franceza și deja studia istoria , 
geografia, anatomia, etc;

 ● PASCAL la 6 ani “redescoperea” geometria 
euclidiană iar la 12 ani impresiona reuniunile aca-
demice pariziene;

 ● WITT a învățat să citească înainte de 5 ani, 
iar la 14 ani a obținut titlul de doctor;

 ● ENESCU, numai după 3 ani de cântat la vi-
oară avea suficientă pregătire pentru a fi admis la 
conservatorul din Viena, la 7 ani;

 ● MOZART a început să cânte la pian la 3 ani 
și a început să compună la 4 – 5 ani; CHOPIN  cânta 
la pian la 6 ani și a început să compună la 7 ani; 
MENDELSSOHN-BARTHOLDY  a început să compu-
nă la 5 ani iar PROKOFIEV la 8 ani;

 ● GOETHE la 7 ani cunoștea franceza, ita-
liana, engleza, latina și ebraica iar la 10 ani scria 
în mai multe limbi; MICHELANGELO  la 19 ani era 

deja artist celebru; HUGO la 15 ani și BYRON la 18 
ani au scris opere valoroase; 

● NEWTON la 20 de ani a dezvoltat teoria gravita-
ției universale iar EINSTEIN la 26 de ani a elaborat 
teoria relativității.

Știați că unii copii supradotați au avut pro-
bleme serioase de adaptare la exigențele școlii?

 ● EINSTEIN  a fost exmatriculat din școală;
 ● PICASSO chiulea la cursurile școlii de arte;
 ● Lui CARUSO i s-a spus să se ocupe de ingi-
nerie pentru că nu are voce.

Știați că multe personalități din istoria ști-
inței și artei au avut talente și în alte domenii 
decât în cel în care s-au confirmat ulterior?:

● Astonomul HERSCHELL a fost un copil minune în 
domeniul muzicii;

● GOETHE  a scris lucrări valoroase în domeniul 
fizicii și botanicii;

● MOZART era foarte interesat și cu aptitudini la 
matematică;

● WAGNER avea talent pentru poezie;

● GALILIO și  PASTEUR desenau foarte bine în ti-
nerețe;

● HAMILTON , matematician irlandez, a învățat 
lectura singur înainte de 3 ani, la 5 ani citea în lati-
nă, greacă, ebraică, la 7 ani știa italiana și franceza, 
la 9 ani sanscrita și araba, la 17 ani stăpânea cal-
culul integral și putea calcula eclipsele iar la 21 de 
ani a ajuns profesor de astronomie.

Știați că nu au fost precoci în domeniul lor 
de afirmare ulterioară:

● LEONARDO DA VINCI – campion al supradotării, 
el fiind în același timp pictor, scriitor, fizician, in-
giner, matematician, filosof, sculptor, naturalist, 
muzician

● Pictorii: GAGUIN, VAN GOGH, PICASSO, MANET;

● Oamenii de știință: NEWTON, WATT, DARWIN, 
EDISON, EINSTEIN, PASTEUR, JUNG, FREUD;

● Scriitorii: BALZAC, ZOLA, TOLSTOI, KIPLING;

● Muzicienii: BEETHOVEN, ROSSINI, VERDI, CEAI-
KOVSKI;

 În virtutea drepturilor omului, 
diferențele individuale trebuie recu-
noscute și abordate eficient. Fieca-
re copil este unic și în permanență 
schimbare (cantitativă și calitativă) 
iar scopul învățământului trebuie 
să devină descoperirea aptitudinilor 
care îl fac pe individ unic și să-l po-
tențeze, să-l stimuleze adecvat pen-
tru binele său și cel comun. 

?
Bibliografie:
Jigău, Mihai – „Copiii  supradotați”, Ed. 
Societatea ȘTIINȚIFICĂ & TEHNICĂ, 
București, 1994
Amabile, M. Teresa – “Creativitatea ca 
mod de viață – Ghid pentru părinți și 
profesori”, traducere Anca Tureanu 
, Ed. ȘTIINȚĂ & TEHNICĂ, București, 
1997;
Smith C & Strick – “Dizabilitățile lega-
te de învățare explicate de la A la Z”: 
Aramis Print, București, 2011;

????

Profesor logoped Mirela Șerban
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 Respect, compasiune, empatie - cuvin-
te despre care vorbim, le cunoaştem, cel pu-
ţin aparent, semnificaţia şi importanţa, dar de 
cele mai multe ori nu reuşim să le transpunem 
în practică. Deseori, chiar şi cei mai „buni” oa-
meni ajung să rănească prin cuvintele lor, să 
comunice nesănătos cu ceilalţi. 

 Comunicarea nonviolentă a fost dezvol-
tată în anii ’60 de psihologul Marshall B. Ro-
senberg şi aplicată cu succes în comunităţi, 
şcoli şi grădiniţe. Ne ajută să schimbăm felul 
în care ne exprimăm şi îi ascultăm pe ceilalţi, 
să le acordăm atenţie, să ne concentrăm pe 
ceea ce observăm, simţim şi avem nevoie, să 
învăţăm să cerem simplu şi clar ce dorim.

 Rosenberg defineşte nonviolenţa ca 
starea noastră naturală de compasiune, când 
violenţa nu este prezentă „în suflet”. Este în 
primul rând o atitudine în care porneşti de la 
recunoaşterea nevoilor şi sentimentelor ce-
lorlalţi şi acceptarea acestora, chiar dacă, aşa 
cum se întâmplă de cele mai multe ori, sunt 
diferite de ale noastre.
 
 Negarea responsabilităţii, pe lângă ju-
decăţi şi comparaţii este considerată un factor 
important în blocarea compasiunii şi a comu-
nicării. Limbajul folosit ne împiedică de multe 
ori să conştientizăm propria responsabilitate. 
Atunci când atribuim cauza acţiunilor noastre 
unor condiţii externe nu recunoaştem propria 
responsabilitate: „Nu vreau să fac asta, dar aşa 
e sistemul”, „M-am apucat de fumat pentru 
că toţi prietenii mei fumează”. De asemenea, 
când îl considerăm pe celălat vinovat de pro-
priile noastre stări este vorba tot despre o ne-
gare a responsabilităţii: „Sunt nervos pentru 
că nu ţi-ai făcut curăţenie în cameră”.
 
 

Comunicarea
nonviolentă

-limbaj și atitudine-
 Comunicarea nonviolentă, mai mult decât o metodă, reprezintă o atitudine 

şi un mod de viaţă bazat pe compasiune, respect şi empatie. Aplicată în toate 
domeniile vieţii sociale, este o resursă în activitatea cu elevii, părinţii şi cadrele 
didactice care pot descoperi un mod în care să interacţioneze eficient, autentic 

şi armonios. 

Profesor consilier școlar Veronica Ani
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 Modelul comunicării nonviolente are patru  
exerciţii de bază:
 
 Primul pas este observarea fără evalu-
are. Dificultatea constă aici în separarea fapte-
lor de judecăţi, evaluări şi interpretări.

  Al doilea pas îl reprezintă exprimarea 
emoţiilor, adică a modului în care ne simţim. 
În activitatea mea, am constatat că majoritatea 
dintre noi  avem un vocabular redus al emoţii-
lor şi nu ştim să le identificăm. După cum spu-
nea un părinte, „când vreau să spun ce simt 
mi se pune un nod în gât şi îmi vin în minte 
aceleaşi lucruri: nervi, furie, supărare”. O mo-
dalitate utilă este aceea de a prezenta o listă cu 
emoţii şi a face exerciţii de denumire a acesto-
ra.

 Al treilea pas constă în identificarea ne-
voilor noastre care sunt în strânsă legătură cu 
sentimentele pe care le avem. Este vorba atât 
de propriile nevoi, cât şi cele care se ascund în 
spatele discursului interlocutorului. Nici aici 
nu stăm prea bine, nu suntem educaţi să ne 
recunoaştem nevoile, să ne exprimăm vulne-
rabilitatea.

 În cel de-al patrulea pas exprimăm 
ceea ce dorim de la cealaltă persoană pentru 
a ne „îmbogăţi” viaţa, adică acele aspecte con-
crete care să ducă la împlinirea nevoilor des-
coperite.

 Parcurgerea celor patru paşi implică au-
tenticitate, prezenţă activă şi responsabilitate 
în relaţiile cu ceilalţi. Ne arată faptul că acţi-
unile noastre au la bază nevoi umane care se 
doresc a fi împlinite. Ne ajută să ne formăm 
un vocabular de emoţii şi nevoi prin care să 
exprimăm ce se întâmplă în noi atunci când 
comunicăm. Atunci când ne înţelegem, când 
ne recunoaştem nevoile şi ne asumăm respon-
sabilitatea acestora, putem dezvolta în sfârşit 
relaţii armonioase şi împlinite.
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Autonomia personalǎ 
– factor de protecție al
 consumului de alcool
/substanțe psihoactive

Profesor consilier școlar Daniela-Ancuța Teleșpan

 Tendința de consum de substanță este pri-
vită în prezent că un proces de interacțiune a mai 
multor factori: sociali, psihologici, culturali și bi-
ologici. Progresul înregistrat în considerarea de-
pendenței ca o tulburare psihică, prin deplasarea 
accentului din sfera morală în cea a interacțiunii 
bio-psiho- sociale, a condus la posibilitatea abordă-
rii științifice a prevenirii consumului de substanțe.

 În prezent, dependența este considerată 
o tulburare bio-psiho-socială aflată la confluența 
proprietătilor farmacologice ale substanței psi-
hotrope, trăsăturilor de personalitate, factorilor 
educaționali și factorilor de mediu (dezorganizare 
familială, șomaj, sărăcie, migrare socială, eveni-
mente psihotraumatice colective), ponderea fie-
căruia dintre aceștia creând tabloul individual al 
toxicomanului.

 Dimensiunile psihologice ale pattern-ului 
adictiv la adolescenți includ: (1) mecanismele de-
fensive și strategiile de coping; (2) factorii perso-
nalitătii și fațetele acestora; (3) tulburările per-
sonalității. Cel mai constructiv demers analitic 
rămane insă cel integrativ, care presupune studiul 
interdependenței factorilor menționați și privește 
toxicomania ca pe o disfuncție bio-psiho-socială cu 
răsunet asupra tuturor domeniilor existențiale ale 
subiectului. Interdependența factorilor biologici, 
psihologici și sociali în determinarea comporta-
mentului adictiv, în special la adolescenți, a fost 
investigată și necesitatea stabilirii unui profil in-
tegrativ a fost indicată ca o necesitate (Ploesteanu, 
2009).

 Factorii psihologici sunt cei care conferă 
dimensiunea cea mai pregnant individuală a toxi-
comaniei, profilul de personalitate al subiectului 
cuprinzând atât indicii asupra cauzelor dependen-
ței, cât și asupra soluțiilor terapeutice adecvate. 
Autonomia personală a adolecentilor reprezintă 
unul dintre factorii personali care constituie un 
bun predictor al evitării consumului de droguri și 
o bună rută de organizare a intervențiilor în consi-
lierea adolescenților care au experimentat consu-
mul de alcool sau substanțe.

 Chestionarul de evaluare a autonomiei per-
sonale (Chestionarul AP) este destinat evaluării a 
patru dimensiuni ale autonomiei personale: au-
tonomia cognitivă, autonomia comportamentală, 
autonomia emoțională și autonomia valorică. El 
poate fi utilizat pentru diagnoza personalității, în 
domeniul educațional și în domeniul clinic la per-
soane cu vârstă cuprinsă între 15 și 65 de ani.

 Koopmans&amp; Sremac(2011), studiazǎ 
modele prin care adicția este legată de autonomie 
raportate la modele de luare a deciziilor, la moti-
vele care stau la bază comportamentelor adictive. 
Autorii se raportează la cele două constructe din 
prisma teoriilor explicative și propun modele de 
studiere a relațiilor dintre cele două constructe 
din punct de vedere al motivațiilor comportamen-
telor și al activității raționale. Studiile referitoare 
la consumul de alcool în rândul adolescenților au 
evidențiat importanța autonomiei personale în re-
ducerea intenției de a consuma alcool. Autonomia 
a fost măsurată ca atitudine pe baza teoriei acțiuni-

lor motivate. Henry&amp;col(2011) într-un 
studiu realizat pe adolescenți stabilește co-
relații negative puternice între autonomia 
personală și consumul de alcool.

 Studiile referitoare la autonomia 
personalǎ în cazul recuperǎrii alcoolici-
lor au evidențiat importanța internaliză-
rii motivelor pentru creșterea motivației 
pentru schimbare și a fost operationalizatǎ 
prin raportarea la controlul inter/extern și 
presiune(Ryan, Plan &amp; O’Maley, 1995).

 Studiile recente, Berar &amp;Al-
bu(2006), leagă autonomia emotională a 
persoanei de stabilirea scopurilor prin în-
crederea în scopurile stabilite în mod inde-
pendent de dorințe ale părintilor sau ale 
colegilor, „încredere în propriile scopuri și 
alegeri”. Aici este domeniul de prevenție al 
consilierii psihopedagogice
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 Autonomia personală a adolescenților reprezintă unul dintre factorii personali de protec-
ție pentru consumul de alcool/substanțe și o bună rută de organizare a intervențiilor în consilie-

rea psihopedagogică a acestora.
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Întârzierea în
 dezvoltarea
  limbajului

Profesor logoped  Luciana Popa

 Învăţarea limbajului poate fi o călătorie lungă. În primii cinci ani ai vieţii, când creie-
rul se dezvoltă mai rapid, copilul este mai deschis la învăţare şi mai receptiv în a-şi îmbogăţi 
experienţele mai mult decât va fi vreodată.

 Cercetările arată că în această perioadă co-
pilul învaţă limbajul prin participarea la interacţi-
unile cu adulţii din viaţa lui. Când un copil trimite 
un mesaj fie el gest, sunet, silabă, cuvânt, răspun-
surile părinţilor sunt pentru el un feed-back care 
îl vor încuraja şi întări în învăţarea lui. Acest fe-
ed-back este esenţial pentru procesul de învăţare 
al limbajului la fiecare copil.

 În cazul în care copilul comunică mai puţin 
decât alţii la vârsta lui, el nu poate beneficia total 
de feed-back-ul mai sus menţionat. Pentru că el 
încă nu vorbeşte, părinţii sau adulţii în mod natu-
ral comunică cu el mai puţin, implicit nu va bene-
ficia de ajutorul necesar pentru a-şi forma deprin-
derile limbajului.
 
 Orice semn care indică o eventuală întârzi-
ere în dezvoltarea limbajului trebuie luat în con-
siderare. Unii părinţi sunt încredințați că îşi va 
reveni copilul, va evolua şi ei aşteaptă ca această 
evoluţie să apară la un moment dat. Dar, această 
aşteptare poate fi defavorabilă copilului,  întrucât 
lacunele în dezvoltare vor fi tot mai mari. Dacă un 
asemenea copil are parte de un suport din partea 
părinţilor şi a altor persoane adulte, poate face 
progrese însemnate.

 Intervenţia precoce este de o importanţă 
critică pentru aceşti copii în a-şi dezvolta deprin-
derile necesare comunicării.

 Pentru a ne asigura că un copil cu întârzie-
re în dezvoltarea limbajului primeşte ajutor tim-
puriu, este important să fie recunoscute semnele 
acesteia. Prin raportarea la grilele de dezvoltare a 
limbajului pe etape de vârstă, se poate aprecia ni-
velul şi tipul  întârzierii în dezvoltarea limbajului.
 
 Un copil este considerat a fi cu întârziere în 
dezvoltarea limbajului, dacă are un vocabular de 
aproximativ zece cuvinte şi se află între 18-24 luni 
sau are un vocabular de aproximativ douăzeci și 
cinci de cuvinte şi este între 21-24 de luni sau are 
un vocabular de aproximativ șaizeci de cuvinte şi 
este capabil/sau nu de combinaţii de două cuvinte. 
De asemenea, se urmăreşte dacă se află între 24-30 
de luni şi are o înţelegere relativ bună, precum şi 
deprinderi de învăţare, motrice şi de joc.

 Copilul aude zilnic mii de cuvinte. Cu toate 
că preşcolarii care prezintă întârziere în dezvolta-
rea limbajului înţeleg de obicei ceea ce li se spu-
ne, ei  întâmpină dificultăţi în izolarea cuvintelor 
unul de altul. Prin prezentarea unor cuvinte ţinti-
te părinţilor, aceştia îşi pot ajuta copiii creându-le 
ocazii de a transmite mesaje, apoi prin interacţiuni 
zilnice să-i înveţe să spună cuvinte noi.

 Întârzierea în dezvoltarea limbajului este 
considerată a fi abaterea de la stadiile de evoluţie 
normală ale învăţării limbii vorbite de către copil. 
Vorbirea copilului nu se dezvoltă corespunzător 
vârstei sale, chiar în condiţiile unui auz normal şi 

fără să existe afecţiuni ale aparatului articulator. 

Întârzierea se referă la :

    • Vocabular;
    • Structură gramaticală;
    • Pronunţie.
 Întârzierea în dezvoltarea limbajului  poate 
îmbrăca forme foarte variate, de la mici rămâneri 
în urmă faţă de nivelul mediu de dezvoltare pen-
tru vârsta respectivă, până la nedezvoltarea vorbi-
rii.
 Deoarece dezvoltarea este progresivă, tre-
ce de la comportamente simple la complexe, este 
obişnuit ca deprinderile limbajului receptiv să fie 
înaintea celor ale limbajului expresiv. În  aseme-
nea situaţii sunt necesare investigaţii.
 
 Tulburările în dezvoltarea limbajului la co-
pil pot fi datorate unor leziuni variate, neevolutive 
care ating creierul în perioada dezvoltării sale. 

 Diagnosticarea retardului în dezvoltarea 
limbajului este un proces complex ce necesită uti-
lizarea unui instrumentar de probe care surprind 
nivelul competenţelor limbajului (limbajul recep-
tiv, expresiv, vocabular, relaţionare socială sau in-
terrelaţionare). 

 Probele de evaluare a limbajului utilizate pe 
nivele de vârstă pot contribui la conturarea unui 
tablou complex cu privire la capacităţile lingvistice 
ale copilului dar şi la stabilirea demersurilor vii-
toare în ceea ce priveşte dezvoltarea limbajului. 
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Ticurile, provocări
diagnostice

Dr. Marius-Gabriel Decean, Medic specialist Psihiatrie Pediatrică
Spitalul de Psihiatrie “Dr.Ghe.Preda”Sibiu

Argument: Ticurile sunt spasme motorii rapide, 
stereotipe și recurente. Ele devin mai intense la 
stres şi scad în intensitate atunci când persoa-
na se relaxează, iar în timpul somnului dispar 
complet.
Cuvinte cheie: ticuri, stereotipii, stres

Ticurile sunt definite că fiind mișcări sau vocali-
zări (sunete) bruște, rapide, recurențe, adesea con-
trolate voluntar și care reproduc un act motor sau 
vocal normal.  Debutul are loc în jurul vârstei de 
7 ani, rareori înainte de vârsta de 3 ani sau după 
vârstă de 15 ani și apar mai frecvent la băieți decât 
la fete, mai frecvent în mediul urban decât în cel 
rural ,raportul fiind de 9 la 1,5 .

După forma clinică, frecvență și severitate, pot 
fi definite următoarele tipuri:

· Ticuri simple motorii, în care sunt implicate un 
număr mic de grupe musculare cum ar fi: clipitul, 
grimase faciale, mișcări ale umărului, gâtului. 

· Ticuri complexe motorii sunt cele în care mișca-
rea este mai complexă, reproduce un gest, mișcare, 
care implică mai multe grupe musculare ca de ex.
gestul de aranjare a hainelor ,de ridicare a brațelor 
și scuturare a lor, săritul, apăsatul, mersul cu pași 
de dans, contorsiunile faciale, mirosirea repetată 

a unui obiect, ghemuitul, mersul cu picioarele în-
doite, mersul înapoi, răsucitul în cursul mersului. 
· Ticuri vocale simple sunt: fluierat, suflat, dresul 
vocii, fornăitul, șuieratul, inspiratul  și expiratul 
forțat de aer pe nas.
 
· Ticuri vocale complexe sunt: repetarea unor si-
labe inteligibile până la repetarea unor propoziții 
sau expresii uzuale. Aici intră: palilalia (repetarea 
propriilor sunete sau cuvinte); ecolalia (repetarea 
ultimelor sunete, cuvinte sau fraze auzite); copro-
lalia (pronunțarea  bruscă, inadecvată a unor cu-
vinte sau fraze inacceptabil social) 

Criteriile de diagnostic  (ICD 10) :

· Ticurile tranzitorii- ticuri motorii sau vocale 
simple sau multiple care apar de mai multe ori pe 
zi în majoritatea zilelor pentru o perioadă de cel 
puțin 4 luni, durata lor este de cel mult 12 luni. Ti-
curile nu apar în cadrul Sindromului Tourette și 
nici nu se datorează unei boli organice sau efectu-
lui secundar al unor medicamente, debutul se situ-
ează înaintea vârstei de 18 ani. 

· Ticurile cronice- ticurile motorii sau vocale, dar 
nu ambele, pot apărea de mai multe ori pe zi în 
majoritatea zilelor, pentru o perioadă de cel puțin 
12 luni. Nu există o perioadă de remisie mai mare 

de 2 luni; nu există istoric de Sindrom Tourette, iar 
manifestările nu se datorează unor boli organice 
cerebrale sau unor medicamente iar debutul este 
înainte de 18 ani.

· Comorbiditate: frecvent sunt prezente și tulbu-
rări comorbide precum: tulburarea obsesiv-com-
pulsivă, comorbiditatea poate avea o rată de 
20-40%. Copiii prezintă agresivitate, obsesii sexu-
ale,compulsii sexuale, de atingere. Coprolalia se 
asociază cu idei obsesive și gânduri recurențe cu 
caracter obscen. Tulburările de învățare-comor-
biditatea este variabila fie prin inatentie, fie prin 
demoralizarea copilului, dat fiind caracateristicile 
bolii. Se pare că mai frecvent apare tulburarea de 
calcul matematic decât celelalte forme ale tulbură-
rilor de învățare.

· ADHD, tulburări anxioase 

Diagnostic diferențial:

· O prima etapă de diagnostic vizează alte mișcări 
involuntare și care pot aparține unor posibile tul-
burări neurologice: mișcări de tip diskinetic/dis-
tonic, mișcări de tip coreoatetozic, mișcări de tip 
mioclonic, mișcări de tip tremor involuntar. Aceste 
mișcări au câteva particularități: nu sunt repetiti-
ve, nu pot fi controlate voluntar , unele nu dispar 
în somn, sunt localizate sau cuprind mai multe 
grupe musculare.

· A două etapă de diagnostic: vizează tulburări psi-
hice în care sunt prezente mișcări involuntare sau 
parțial voluntare: stereotipiile din tulburările per-
vazive de dezvoltare, în general mișcările stereoti-
pe par a fi mai direcționate, ritmice, autostimulan-
te sau alintătoare și intenționale, pe când ticurile 
au calitatea de a fi mai involuntare și în general 
survin în accese. 

· Compulsiile: ticurile complexe pot fi dificil de di-
ferențiat de compulsii pentru că tulburarea obse-
siv compulsiva este frecventă la indivizii cu ticuri. 
Ele sunt efectuate ca răspuns la o obsesie (spăla-
tul mâinilor diminuează preocuparea pentru ger-
meni) sau conform unor reguli care trebuie să fie 
aplicate în mod rigid (necesitatea de a alinia lucru-
rile într-o anumită ordine); sunt de regulă mai ela-
borate decât ticurile.  

· Manierismele: sunt spre deosebire de ticuri, acte 
motorii voluntare complexe implicând o succesiu-
ne de acțiuni combinate ce se desfășoară în ritmul 

uzual al activității cotidiene.

· Schizofrenia: anumite ticuri motorii sau vocale 
(ecolalia, palilalia) trebuie să fie diferențiate de 
comportamentul dezorganizat sau catatonic din 
schizofrenie.

· Sindromul Tourette: aspectul mai polimorf, mai 
amplu și mai stabil al tulburărilor, dar mai ales 
asocierea de compulsiuni verbale cu aspect eco-
lalic și sub forma unor cuvinte sau expresii cu con-
ținut obscen. 

Evoluție și prognostic: diferă în funcție de formă 
și severitatea bolii. Formele simple au de obicei 
o evoluție autolimitata, dispărând la pubertate. 
Formele cronice au o evoluție fluctuantă, cu pe-
rioade de ameliorare și de agravare, în funcție de 
evenimentele de viață. Scopul tratamentului este 
evident: de scădere a frecvenței ticurilor până la 
oprirea lor completă; de îmbunătățire a perfor-
manțelor școlare; eliminarea caracteristicilor ob-
sesionale și compulsive. 

 Se va evita pedepsirea copilului !!!
    • în formele ușoare, tranzitorii, simpla sfătuire a 
familiei poate rezolva ticurile 
    • în formele moderate se poate beneficia de pe 
urma intervențiilor suportive, educaționale și psi-
hoterapeutice (terapia cognitiv-comportamentală, 
terapie familala pentru a ameliora eventualele 
conflicte intrafamilale și a reduce nivelul stresului 
pentru copil) 
    • în formele severe se poate folosi tratament me-
dicamentos.  
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Dezvoltarea abilităților 
de viață la copii pentru 
creșterea gradului de 

reziliență școlară
Profesor consilier școlar Monica-Adriana Munteanu

 Reziliența se referă la capacitatea unei 
persoane de a se adapta la stres; este procesul 
dinamic de depășire a adversităților, concomi-
tent cu menținerea funcționării normale a sis-
temelor fizice și psihologice. Cercetări recente 
au identificat  mecanismele care stau la baza 
dezvoltării rezilienței, precum și factorii pre-
dicatori ai vulnerabilității la stres și la psiho-
patologie: genetici, epigenetici, mediul de dez-
voltare, factori psihosociali, neuro-chimici și 
anumite circuite neurologice specifice. 

 De mai bine de două decenii, la nivel inter-
național, se susține teza conform căreia climatul 
școlar, calitatea și caracterul vieții școlare, facili-
tează sau împiedică dezvoltarea copiilor, învăța-
rea și succesul acestora. Climatul școlar se referă 
la calitatea vieții școlare și are la bază pattern-urile 
vieții școlare, reflectând normele, valorile, relațiile 
interpersonale, practicile de predare-învățare și de 
conducere a școlilor. 

CUVINTE CHEIE: succes școlar, climat școlar, 
reziliență, stare de bine, abilități de viață. 

  În lucrarea Strategia de dezvoltare a Româ-
niei în următorii 20 de ani, București, Academia 
Română, Vol. I, 2015, pp. 398-399 (Ionel-Valentin 
Vlad, coord.),  se arată că ”în prezent, 42% din elevi 
sunt în situația de analfabetism funcțional. Acest 
aspect afectează și integrarea pe piața muncii. În 
prezent, rata șomajului în rândul persoanelor cu 
vârste sub 25 de ani este de 24%. Putem semnala 
și procentul de 41% din populația țării aflată în si-
tuația analfabetismului digital.” O problemă acută 
este rata abandonului școlar. În anul 2014, această 
rată a abandonului în învățământul primar și gim-
nazial a fost de 1,5%. În învățământul post-liceal și 
domeniile tehnice, rata a fost de 7,9%, iar în cadrul 
învățământului liceal și profesional, rata abando-
nului a fost de 2,9%. 

 Se pune atunci problema, tot mai mult asu-
pra gradului de reziliență școlară a copilului și 
dacă  școala ar trebui  să intervină în  acest dome-
niu, să redefinească curriculum-ul pentru a forma 
abilități de viață care să crească gradul de rezilien-
ță. 

 Evaluările PISA din anul 2012 (OECD, 2013), 
dovedesc că elevii din România sunt cei mai nefe-
riciți la școală dintre elevii tuturor țărilor parti-
cipante, iar 73% dintre elevii noștri declară că se 
simt singuri la școală, un indicator important pen-

tru starea de alienare a elevilor în raport cu școală. 
Din punctul de vedere al performanțelor, evaluă-
rile PISA din anul 2012 (OECD, 2013) plasează Ro-
mânia, la matematică, pe locul 45 din cele 65 de 
țări participante. La citire/lectură, elevii români au 
ocupat locul 50 din 65, iar la științe, locul 49 din 65. 
Scorul României s-a aflat sub cel al mediei OECD 
pentru toate cele trei probe susținute, rezultatul 
cel mai bun fiind înregistrat de elevii din Shan-
ghai-China. 40,8% dintre elevii români au înregis-
trat rezultate slabe la matematică, iar la română 
37,3% s-au aflat la nivelul slab. La polul opus, nu-
mai 3,2% dintre elevii români ating nivelul de top, 
ceea ce dovedește ineficiența sistemului educațio-
nal românesc. Media OECD sub acest aspect este 
de 23% pentru rezultatele slabe și 12,6% pentru 
rezultatele de top. Sub aspectul motivației, elevii 
români se află pe ultimul loc, la mare distanță față 
de elevii celorlalte țări OECD. În anul 2011, elevii 
români se situează pe locul 33 din 45 la testările PI-
RLS, fiind pe ultimul sau penultimul loc în Europa 
atât la aceste testări cât şi la TIMMS (Ina şi colab., 
2011; Michael şi colab.,2011).

  La nivel general, reziliența este definită 
drept un proces sau fenomen care reflectă adapta-
rea (relativă) pozitivă în ciuda unei traume sau ad-
versități semnificative. Este un concept supraordo-
nat, care subsumează două dimensiuni distincte: 
adversitate semnificativă și adaptare pozitivă, prin 
urmare nefiind niciodată măsurat direct, ci inferat 
indirect pe baza dovezilor existenței celor două di-
mensiuni (Luthar, 2014). Cu alte cuvinte, reziliența 
constituie un proces de dezvoltare și relaționare 
între o persoană și mediile în care aceasta activea-
ză, în cadrul căruia persoana reușește, în ciuda 
obstacolelor întâlnite, să se adapteze cu succes la 
exigențele mediului. 
 
 Reziliența școlară constă în capacitatea 
anumitor elevi de a reuși din punct de vedere 
școlar, în ciuda situației lor dificile din punct 
de vedere socio-economic, familial etc. În con-
texte de dezavantaj, acești copii reușesc să ob-
țină rezultate școlare semnificativ mai bune 
decât ale altor elevi aflați într-o situație simi-
lară lor sau decât a altor elevi care beneficiază 
de o situație mult mai bună. Până acum, accen-
tul – în cadrul cercetărilor anterioare dedicate 
succesului școlar – s-a pus mai mult accent pe 
acei factori care împiedică reușita școlară, fie 
că sunt de natură familială, economică, de să-
nătate, sociali, școlari etc.
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 În ultimii ani se observă o tot mai scă-
zută rezistență a elevilor la stres, la condi-
țiile și pretențiile școlare. Așa se face că, se 

pot desprinde câteva idei: 
    • Școala s-a devalorizat, în termeni de motivație pentru învățare;

    • Elevii acordă o importanță scăzută, școlii,  pentru propria dez-
voltare personală;

    • Elevii au o auto-eficacitate percepută incorect în ceea ce pri-
vește învățarea;

    • S-a degradat relaționarea socială în contexte educaționale, cu 
colegi, profesori etc. cu accent pe fenomenul de bullying;

    • Elevii percep subiectiv  starea de bine în spațiul școlar;

    • Importanța scăzută a  factorilor mediatori, care facilitează 
reziliența școlară: familiali, comunitari, școlari.

  • Dezvoltarea inteligenței emoționale prin do-
bândirea unor abilități de autocontrol asupra 

stărilor personale  emoționale fără a fi dominat de 
impulsivitate și de reactivitate;

    • Dezvoltarea creativității prin stabilirea unor 
obiective îndrăznețe și formarea capacității  de a 
găsi căi  de a le atinge, folosind, inclusiv, tehnici 

de vizualizare;

    • Formarea abilității de a-ți induce sugestiile 
pe care le dorești pentru a-ți direcționa atenția și 
energia către ceea ce este important pentru tine;

    • Formarea capacității de a recadra  credințe-
le limitative (cele care au  rol de auto-sabotaj în 
formare și dezvoltare ) impuse de societate, de 

familie sau chiar de propria persoană;

    • Dezvoltarea abilității de a folosi în favoarea 
propriei persoane a efectului placebo. Cercetările 

privind efectul placebo s-au concentrat asupra 
relației dintre minte și corp. Una dintre cele mai 
comune teorii este că efectul placebo se datorea-
ză așteptărilor unei persoane. Experții spun de 

asemenea că există o relație între așteptările unei 
persoane cu privire la efectele tratamentului și 

apariția efectelor în sine. Cu cât mai puternic va 
fi sentimentul, cu atât mai probabil persoana va 

experimenta efecte pozitive!

    • Dezvoltarea abilității de a descoperi propriile 
inteligențe și valorizarea lor punându-le în sluj-
ba dezvoltării propriei personalități ca persoană 

unică și valoroasă. 
 

 Aceste abilități de viață și-ar putea găsi locul în ore de 
consiliere,  predate la școală, înaintea oricărei discipline. 

 Din nefericire, nu se întâmplă așa: le învățăm după ani 
de suferință, în școala vieții. Asta dacă suntem norocoși. De 
asemenea, le putem învăța din cărți, din cursuri, din experi-

ența celor care le-au dobândit.

Unde și cum ar putea interveni școala în formarea elevilor? Care 
ar fi abilitățile de viață pe care școala secolului XXI ar putea să le 

formeze la elevi? 
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Rolul jocului în formarea 
competențelor de

 comunicare la preșcolari
Profesor logoped Raluca Elvira Vesa

 Jocul are o contribuţie valoroasă la însuşirea unei expri-
mări clare, coerente, corecte din punct de vedere gramatical, 

la cultivarea independenţei în vorbire şi la stimularea creativi-
tăţii în exersarea competenţelor de comunicare la preşcolari.

 La vârsta preşcolară, jocul, deşi privit une-
ori ca mijloc de relaxare şi distracţie, este activita-
tea dominantă, aspect care reiese foarte clar din 
durata şi ponderea lui în cadrul activităţilor des-
făşurate în grădiniţă dar şi din eficienţa sa asupra 
întregii dezvoltări psihice a copiilor. El contribuie 
atât la dezvoltarea fizică (de exemplu, prin călirea 
organismului sau sporirea preciziei mişcărilor) cât 
şi la dezvoltarea intelectuală şi în special a creati-
vităţii preşcolarilor. 

 Tipologia jocurilor caracteristice vârstei 
preşcolare include: jocul liber, jocul didactic, jocul 
de manipulare, jocurile imitative, jocul simbolic, 
jocurile de creaţie, jocul de rol sau dramatizarea, 
jocurile cu reguli, jocurile de construcţie şi jocurile 
de mişcare. 

 Jocul contribuie şi la formarea competenţe-
lor de comunicare a preşcolarilor deoarece fixează 
şi activează vocabularul, îmbunătăţeşte pronun-
ţia, formează  sau consolidează cunoştinţe sau de-
prinderi, dezvoltă anumite laturi ale personalităţii 
şi stimulează creativitatea în exersarea competen-
ţelor de comunicare. 

 Pentru a evidenţia rolul jocului în forma-
rea competenţelor de comunicare la preşcolari am 
realizat o cercetare experimentală în cadrul Gră-

diniţei „Fraţii Grimm” din Sibiu, la grupele mari 
A (grupul de control) şi B (grupul experimental). 
Designul experimental intersubiecţi a cuprins eta-
pa de pretest, intervenţia, etapa de posttest şi eta-
pa de retest. Cercetarea şi-a propus să evidenţieze 
modalităţile prin care se poate identifica o relaţie 
pozitivă între implicarea preşcolarilor în jocurile 
de rol, jocurile-dramatizare şi în jocurile didactice 
care exersează diferite comportamente sociale şi 
formarea competenţelor de comunicare a acesto-
ra.

 Obiectivele cercetării: anali-
za impactului pe care îl are utilizarea unui set de 
jocuri (jocuri de rol, jocuri-dramatizare şi jocuri 
didactice) în dezvoltarea unor comportamente de 
tip comunicaţional şi a interacţiunilor sociale a 
preşcolarilor; identificarea unui set de jocuri desti-
nate formării competenţelor de comunicare la pre-
şcolari; utilizarea unui set de jocuri (jocuri de rol, 
jocuri-dramatizare şi jocuri didactice) care să per-
mită analiza obiectivă a competenţelor de comuni-
care ale preşcolarilor; înregistrarea, monitorizarea 
şi compararea rezultatelor obţinute de preşcolarii 
grupului experimental şi al celui de control după 
aplicarea jocurilor destinate pretestului, interven-
ţiei, posttestului şi a retestului; analiza corelaţiei 
dintre rezultatele şcolare şi competenţele de co-
municare ale preşcolarilor.

 Ipoteza cercetării: utilizarea sis-
tematică a jocurilor de rol, jocurilor-dramatizare şi 
a celor didactice, în modalităţi adaptate particula-
rităţilor de dezvoltare psiho-fizică a preşcolarilor, 
contribuie favorabil la formarea competenţelor de 
comunicare ale acestora.

 Variabila independentă: orga-
nizarea de diverse tipuri de jocuri-dramatizare, jo-
curi didactice sau de rol, apelând la forme variate 
de desfăşurare a acestora.

 Variabilele dependente: nive-
lul la care se vor înregistra manifestări ale compor-
tamentelor sociale adecvate situaţiilor; frecvenţa 
de manifestare a formelor pozitive de interacţiune 
socială caracteristice preşcolarilor de grupă mare.

 Sistemul metodelor de cer-
cetare utilizate: metoda observaţiei (sis-
tematice); experimentul psihopedagogic/didactic; 
metoda analizei produselor activităţii; metoda 
jocului (jocuri de rol, jocuri-dramatizare şi jocuri 
didactice); metoda convorbirii; metoda sociometri-
că.

 Frecvenţele de apariţie a comportamente-
lor preşcolarilor grupului experimental urmărite 
pe parcursul cercetării au fost prelucrate şi inter-
pretate statistic şi apoi comparate cu cele ale pre-
şcolarilor grupului de control. În urma acestor 
analize comparative, s-a constatat că: 

● preşcolarii grupului experimental sunt semnifi-
cativ diferiţi faţă de preşcolarii  grupului de con-
trol, în ceea ce priveşte frecvenţa de manifestare a 
comportamentelor urmărite; această frecvenţa de 
manifestare a comportamentelor a crescut în ca-
zul preşcolarilor grupului experimental, în etapa 
de posttest şi retest înregistrându-se valori superi-
oare comparativ cu etapa pretestului;

●  atât la grupul experimental cât şi la grupul de 
control există corelaţii pozitive, puternice sau de 
tărie medie, între frecvenţele de manifestare a 
unor comportamente şi calificativele obţinute în 
urma aplicării setului de jocuri;

●  setul de jocuri utilizate în modalităţi adaptate 
particularităţilor de dezvoltare psiho-fizică a pre-
şcolarilor a influenţat favorabil formarea compe-
tenţelor de comunicare la aceştia; dacă acest set 
de jocuri se va aplica şi altor preşcolari există pro-
babilitatea ca frecvenţa de manifestare a acestor 
comportamente să crească semnificativ şi în cazul 
acestor copii.
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În ecuaţia complexă a pregătirii copilului pentru adaptarea şcolară şi socială, părin-
tele, prin maniera sa educativă, deţine un rol esenţial. În rândurile care urmează, vom 

face o scurtă descriere a fiecărui stil parental şi avantajele şi dezavantajele acestora 
asupra dezvoltării psiho - sociale a copiilor.

 Stiluri parentale sunt modalităţi specifice 
pe care pãrinţii le folosesc pentru educarea copi-
ilor.  Există 2 elemente centrale în jurul cărora se 
organizează stilurile parentale, din a căror combi-
naţie, în diferite proporţii, rezultă cele 3 abordări 
educative de bază ale părinţilor, aşa cum le-a iden-
tificat Diana Baumrind în anul 1967:
   
 Căldura părintească - se referă la capacita-
tea de a oferi suport afectiv copilului, de a fi co-
nectat emoţional cu acesta şi de a  răspunde optim 
nevoilor acestuia şi
  Controlul comportamental – se referă la 
strategiile de disciplinare a copilului prin imple-
mentarea regulilor, valorilor şi normelor într-o 
manieră adecvată vârstei.

           În educarea copiilor, părinţii trebuie să fie 
sensibili la nevoile emoţionale ale acestora (căldu-
ră sufletească) şi să utilizeze reguli (control com-
portamental) pentru a pune bazele, în mod optim, 
adaptării şcolare şi sociale a acestora.          

 Cele trei stiluri de parenting descrise de 
fondatoarea acestui concept sunt:

· autoritar, când părinţii spun copiilor lor 
exact ce trebuie să facă,

· permisiv, când părinţii permit copiilor lor 
să facă tot ce doresc, 

· democratic, când părinţii asigură reguli 
şi îndrumare, fiind suportivi emoţional în acelaşi 
timp.  

        Cercetările ulterioare (Maccoby & Martin, 1983) 
au adăugat şi următorul stil parental: 

   · neglijent, când părinţii ignoră copiii şi se 
concentrează asupra lor înşişi.
           
 În realitate, aceste tipare parentale nu sunt 
pure, ci împrumutã caracteristici din mai multe 
stiluri.

Stilul democratic (competent, 
asertiv, echilibrat)

 
 Părintele implementeză reguli dar asigură 
şi confort emoţional copilului. Copilul este conside-
rat un membru responsabil al familiei. Presupune 
un înalt nivel de asertivitate al părintelui. 
 
 Copilul (Baumrind, 1991) va avea o înaltă 
stimă de sine şi va deveni independent, va dobândi 
deprinderi de comunicare eficientă, va manifesta 
creativitate, iniţiativă, capacitate decizională, au-
tonomie personală, va avea un bun echilibru emo-
ţional, ce îi va permite o uşoară adaptare şcolară şi 
socială.

Stilul autoritar (sever, totalitar, 
strict sau toxic)

 Părintele impune reguli şi control, dar este 
insensibil la nevoile emoţionale ale copilului. Este 
un stil restrictiv şi punitiv. Părintele cere un nivel 
înalt de conformism, chiar obedienţă din partea 
copilului.

 Conform studiilor (Baumrind, 1991), copilul 
va învăţa să fie critic, inflexibil şi prea puţin aser-
tiv. Va deveni disciplinat, conformist, din teama de 
a evita confruntările cu autoritatea, va fi respec-
tuos şi obedient faţă de cei de care se teme. Dacă 
cererile sunt exagerate, rigid impuse, copilul poate 
avea tulburări afective. 

Stilul permisiv (tolerant, indul-
gent, fără control)

 Părintele este  foarte receptiv la nevoile şi 
dorinţele copiilor, îl acceptă uşor, dar exercită prea 
puţin control asupra acestuia. Este caracterizat ca 
având minime aşteptări privind comportamentul 
copilului.
 
 Copilul deprinde uşor spiritul autonom, 
chiar rebel, având o stimă de sine ridicată, exacer-
bată. Tinde să fie mai impulsiv, iar ca adolescent, 
comportamentele de risc sau chiar deviante pot fi 
mai frecvente. Va avea dificultăţi în înţelegerea şi 
respectarea regulilor, de aceea, pentru foarte mul-
ţi dintre adulţi, el poate fi considerat răsfăţat, im-
pertinent sau chiar dificil (Baumrind, 1991).

Stilul neglijent (absent, detaşat, 
neimplicat)

Părintele nici nu impune reguli, dar nici nu asigu-
ră suport emoţional copilului. Nu este implicat în 
viaţa copilului, minimizând sau ignorând preocu-
pările şi nevoile acestuia.
 Cu o stimă de sine scăzută, datorită lipsei 
de validare din partea părintelui, copilul învaţă 
să fie detaşat emoţional, neimplicat sau chiar apa-
tic. Poate dezvolta tulburări de ataşament şi pro-
bleme de comportament deviant, chiar antisocial 
(Baumrind, 1991).
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 În concluzie, fiecare stil parental prezintă avantaje şi dezavantaje. 
Totuşi, studiile de specialitate  (Baumrind, 1991; Weiss & Schwartz, 1996) 
arată că există un nivel mai înalt de competenţă academică şi adaptarea 
socială la copiii şi adolescenţii ai căror părinţi au un stil educativ demo-
cratic. La polul opus, stilul parental neglijent şi autoritar conduce la sco-
ruri reduse pentru aceste domenii de compentenţă, cele mai reduse sco-

ruri înregistrându-se la adolescenţii neglijaţi.

Stilurile parentale
şi adaptarea şcolară şi

 socială a copilului
Profesor consilier şcolar Domnica Simon Crăciun
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 Balbismul (DSM IV) este o perturbare a ritmului şi fluenţei normale a vorbirii. Afectează 
reuşita şcolară sau profesională şi comunicarea socială. Pentru facilitarea accesului copiilor 
cu această tulburare la sprjin de specialitate și ameliorarea simptomelor în cadrul grupului 
școlar, cadrele didactice pot fi informate corect și implicate direct în recuperarea acestora  

prin adoptarea de măsuri adecvate.

 Tulburările de ritm și fluență pot apărea 
spre  vârsta de trei, patru ani. Poate fi un fenomen 
de instabilitate pasageră a limbajului datorată unui 
instrument motor, lingvistic incomplet, încă insufi-
cient funcţional, dar în jurul căruia se vor constitui 
reacţiile anturajului şi modul în care aceste reac-
ţii vor fi resimţite de copil. Bâlbâiala survine, în 
special, în cadrul unei situaţii de comunicare, este 
declanşată de prezenţa unui factor care stă la ori-
ginea agentului declanşator (neurologic, lingvistic, 
motric, psihologic).   

 Conform terapiilor cognitiv-comportamen-
tale, toate comportamentele și emoțiile noastre 
depind de discursul nostru interior – scheme cog-
nitive. După Cottraux  (1990), comportamentul este 
o înşiruire ordonată de acţiuni destinate adaptă-
rii individului la o situaţie aşa cum o percepe şi o 
interpretează acesta. Balbismul este un compor-
tament învăţat, fixat progresiv pe parcursul unor 
expriențe dureroase, anxiogene acumulate de per-
soana bâlbâită în diferite situații de comunicare. 
Apar două tipuri de condiţionări: comportamente 
specifice în vorbire și comportamente de tip evita-
re, anticipare, mascare a tulburărilor.                     

Simptome

Vorbire Tonus Respiratorii Psihofiziologice Comportament
nonverbal

Prelungirea sunetelor
Repetarea  fonemelor
Pauze excesive; Blocaje
Neregularităţi în debi-
tul vorbirii, al intensită-
ţii vocii
Sunete parazite sau 
interjecţii (“ei”, “aşa”, 
“deci”, “desigur”)
În scris – repetări de 
litere sau cuvinte; între-
ruperi ale cuvintelor , 
spaţii mari între litere

Gesturi sacadate
Ticuri
Tensiune muscu-
lară care poate 
cuprinde întregul 
corp (ceafă încor-
dată, deformarea 
maxilarului, etc.)

Inspiraţii prea rapi-
de şi scurte
Inspiraţii pe nas în 
momentul pronun-
ţării cuvintelor
Expiraţie sacadată, 
prost controlată – 
persoana vorbeşte 
până nu mai are 
aer;
Pauze respiratorii 
inadecvate

Înroşire
Senzaţie de căl-
dură excesivă
Transpiraţie 
excesivă
Uscăciunea gurii
Tahicardie
Creşterea tensiu-
nii arteriale

Absenţa gesturilor sau 
gesturi reţinute 
Mimică limitată, ex-
presie alterată a feţei
Contact vizual dificil 
sau evitant
Parametrii vocali alte-
raţi: timbru, tonalitate, 
intensitate, frecvenţă

 Dificultățile verbale și sociale pe care le în-
tâmpină persoana bâlbâită par a fi legate de un 
sistem de gânduri iraționale (C.B. Gregory, 1993). 
Aceste gânduri reflectă frica de felul în care este 
perceput de ceilalți. Terapeutul trebuie să-și ajute 
pacientul să înțeleagă modul în care acest sistem 
condiționează actele și emoțiile proprii, pentru ca 
apoi să-l ajute să-l modifice într-un sistem de cre-
dințe mai realist. Pacientul învață să-și folosească 
rațiunea pentru a compensa suferințele legate de 
emoțiile sale. Posibilitatea schimbării atitudinii în 
comunicare depinde de capacitatea individului de 
a-şi identifica şi modifica propriile atitudini în ca-
drul schimburilor verbale.

 La vârsta școlarității, copiii experimentea-
ză medii noi, formează noi contacte sociale, intră 
în relații ce-i solicită emoțional și comportamen-
tal. Trecerea de la mediul familial securizat emo-
țional la mediul școlar, solicită intens capacitatea 
de adaptare a copiilor. În grupele/ clasele din școli 
și grădinițe sunt experimentate diferite situații de 
viață, copiii își formează primele convingeri des-
pre lume, convingeri filtrate adesea prin emoțiile 
lor subiective, conform personalității lor. Adesea, 
aici copiii încep să afișeze și primele dificultăți de 
adaptare, manifestate uneori prin crize de afect,  
prin  atitudini de sfidare sau inhibare în fața co-
legilor, a regulilor impuse de dascăl, manifestări 
dezadaptative vizibile la nivelul comportamentu-
lui în general sau la nivelul vorbirii în special. 

 Adulții responsabili de creșterea, educația copiilor, cadrele 
didactice de la clase/ grupe, vor reuși să-i ajute mai bine pe copi-
ii cu tulburări de ritm, vor reuși să-i orienteze mai repede spre 

specialiști (prof. logoped, consilier școlar) dacă vor putea să dife-
rențieze simptomele specifice tulburării, situațiile ce pot declanșa 

bâlbâiala și au atitudinea potrivită față de acești copii la ore:

Tulburările de ritm şi fluenţă la copii 
- Consilierea logopedică a cadrelor 

didactice 
Proesor logoped Mirela Șerban
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Situaţii care pot declanşa bâlbâiala:
● când copilul se grăbeşte în timpul exprimării;
● când copilul este întrebat pe neaşteptate sau în-
trebarea este formulată de educatoare/ învăţătoa-
re pe un ton sever;
● când copilul vrea să sublinieze latura pe care o 
consideră foarte importantă sau conţinutul expri-
mării este foarte emotiv;
● când copilul este solicitat să se exprime în faţa 
copiilor sau a unor persoane străine, iar atenţia 
acestora este fixată asupra pronunţării sale;
● când copilul a avut anumite conflicte cu colegii şi 
încearcă să-ţi argumenteze punctul său de vedere;
● când copilul este obosit intelectual sau fizic, bâl-
bâiala se accentuează mult 
● în decursul unei povestiri mai îndelungate, după 
jocuri obositoare, după fugă sau în stările de boală.

Este necesar ca atitudinea, educatoa-
rei/ învăţătoarei:

● să fie cât mai apropiată de copil, dar nu obositoa-
re, posesivă;
● să fie răbdătoare, să asculte, să înţeleagă copilul 
bâlbâit când acesta încearcă să i se destăinuie;
● să-l antreneze în vorbire, foarte discret şi în mod 
gradat;
● să-l încurajeze, să-i dezvolte încrederea şi sigu-
ranţa în propriile-i posibilităţi;
● să observe şi să înlăture situaţiile care favorizea-
ză declanşarea bâlbâielii;
● să-l pună pe copil numai în situaţiile care-i asigu-
ră fluenţa vorbirii;
● în zilele în care bâlbâiala se manifestă puternic, 
copiii să nu fie provocaţi la răspuns şi să fie îndru-
maţi să facă activităţi manuale ca spre ex: desen, 
modelaj, decupare, dans
● să nu fie puse niciodată copiilor bâlbâiţi primele 
întrebări cu conţinut nou;
● să-i înveţe pe copii în faza de început să se ex-
prime în propoziţii cât mai scurte (2-3 cuvinte) şi 
treptat să-i solicite să formuleze propoziţii din ce 
în ce mai dezvoltate;
● să ofere copiilor o pronunţare clară, corectă, ex-
presivă; 

 Cele mai frecvente activităţi ce pot fi efectu-
ate în grădiniţe/ şcoli, incluzând şi copii cu bâlbâia-
lă sunt: vorbirea în cor; recitarea; cuvântul; jocuri 
muzicale; dansurile cu mişcări ritmice asociate cu 
pronunţarea; dialoguri şi mici piese de teatru; jo-
curi cu obiecte concrete în care copiii verbalizează 
săvârşirea unor acţiuni;

Exemplificări de tehnicii de preve-
nire  şi ameliorare a tulburărilor de 

ritm şi fluenţă la clasă/ grupă:
● Se pot propune exerciţii corporale, fără cuvinte, 
apoi asociate cu cuvinte. Subiectul se simte adesea 
rău în corpul său. „Mâ bâlbâi cu întregul corp”. Îşi 
priveşte interlocutorul puţin sau chiar deloc, de 
aceea se poate exersa contactul vizual. Se pot face 
exerciții de atitudine corporală: apleacă capul/se 
redresează; adoptă o atitudine de frică, mânie, tris-
teţie, încredere în sine, surpiză, siguranţă de sine, 
hotărâtă, revendicativă, tolerantă, etc

● Este foarte important ca subiectul să descopere 
plăcerea de a se juca cu vocea, cu gura, cu sunetele. 
I se pot propune exerciţii vocale în care sunt varia-
te intensitatea, înălţimea, rostirea. Se poate stabili 
un dialog sub formă de silabe fără sens pe care să 
le comunice pe tonuri diferite, cu intensităţi varia-
te; se va exersa râsul, plânsul, strigătul. 

● Mulţi subiecți sunt încremeniţi când comunică 
în cadrul unui grup. Sunt stângaci, nu au limite. 
Pentru îmbunătățirea acestui aspect se va exersa 
gestica fără cuvinte ( se plimbă, se opresc acolo 
unde se simt bine, se privesc de la o distanţă din 
ce în ce mai mică, îşi dau mâna, îşi surâd, înclină 
capul) sau  cu cuvinte (se salută pe diferite tonuri, 
de la distanţe variate, folosesc intensităţi multiple  
- foarte joase, foarte ridicate; vorbesc de la distanţe 
variate, îşi spun pe nume, se prezintă, îşi pun între-
bări, întreabă ora, se despart, reiau contactul.
● Se poate lucra asupra sentimentelor: mânie, fri-
că, tristeţe, bucurie, durere, indiferenţă ... plecând 
de la mimică, cuvinte, fraze, texte citite sau impro-
vizate – jocuri de rol; citeşte o poezie în moduri 
diferite; citeşte un text în doi, fiecare cuvânt fiind 
rostit din ce în ce mai repede.
● Pentru limbaj, se pot propune jocuri de emitere 
de cuvinte pe diferite tonuri, intonații, viteze; de-
numirea rapidă a unei liste de cuvinte plecând de 
la imagini cu însoțirea articulării silabice de ges-
turi care simbolizează fluența; rostirea cuvintelor 
din ce în ce mai rapid/ lent, prelung, pe toate tonu-
rile – aceste cuvinte produse rapid produc adese-
ori o senzație de destindere și umor, etc.

În concluzie, copilul cu tul-
burări de ritm și fluență, 
prin activitățile desfășu-

rate la cabinetul logopedic 
precum și în cadrul gru-
pului clasei, este invitat 
să experimenteze faptul 
că bâlbâiala sa nu este 

decât un fenomen exteri-
or lui, care poate fi privit 
ca rezultat al unui gest ce 
poate fi înţeles, reprodus, 
transformat, un gest asu-
pra căruia se poate acţio-
na.  A vorbi nu reprezintă 
un raport de forţe, ci un 

dialog. Vorbirea poate ge-
nera plăcere. Vorbirea nu 
este perfectă şi nu trebuie 
să fie. Treptat, copilul va 
putea cunoaşte o vorbire 

spontană, suplă, liberă, va 
avea plăcerea de a comuni-
ca şi de a vorbi cu siguran-
ță și încredere  cu colegii și 

dascălul lui.
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Rezolvarea
 problemelor

 comportamentale 
la clasă!

Profesor consilier școlar: State Ileana

 Aplicarea la clasa a unui program de modificare comportamentală pentru un elev, în 
vederea rezolvării problemelor comportamentale apărute, are ca rezultat atât reducerea
comportamentelor disruptive ale acelui elev, cât și formarea la ceilalți elevi a unor abilități de 
autoreglare a comportamentului și deci, un management al clasei mai bun.

1. Anamneza cazului
 Elevul S.S. este în clasa a VIII-a la Liceul Teh-
nologic J. Lebel Tălmaciu. Familia din care provine 
elevul este o familie în care apar frecvent conflicte, 
deoarece tatăl agresează deseori ceilalţi membrii, 
în repetate rânduri elevul fiind victima actelor de 
violenţă fizică manifestate de tatăl lui.

 Performanţele şcolare ale elevului sunt 
bune comparate cu nivelul clasei.

 Elevul prezintă accentuate tulburări de 
comportament, având media scăzută la purtare 
anul trecut din motive de indisciplină.

 Din analiza funcţională a cazului am con-
statat faptul că întăririle pentru comportamentul 
de „băiat rău”, pe care elevul îl manifestă în grupul 
clasei, i-au fost administrate sistematic pe parcur-
sul anilor anteriori, fiind considerat un „lider” al 
clasei.

 Odată cu înaintarea în manifestarea acestui 
comportament, elevul a constatat că „este distrac-
tiv” a manipula colegii în vederea deranjării orei 
de curs, făcând o „pasiune” pentru acest compor-
tament. Renumele de elev problemă i-a conferit o 
situaţie favorizată în grupul de prieteni fiind repe-
de acceptat de elevii din clasele mai mari.

 Atenţionările pe care elevul le-a primit de la 
cadrele didactice au dus în nenumărate rânduri la 
comportamente dezadaptative ca: refuzul de a lua 
notiţe sau de a prezenta tema, trântirea rechizite-
lor, injurii la adresa colegilor și dascălilor ridica-
rea tonului vocii.

 Deoarece comportamentul dezadaptativ al 
elevului S.S. deranja cu regularitate orele de curs, 
s-a considerat necesară aplicarea unei intervenţii 
comportamentale. Metoda time out fiind o metodă 
de întărire negativă, s-a considerat a fi una potrivi-
tă în cazul acestui elev.

2. Ipoteza de lucru
 Lipsa întăririlor pentu anumite comporta-
mente dezirabile manifestate de elev în activităţi-
le şcolare precedente, mediul familial cu conflicte 
frecvente şi agresivitate manifestată adesea asupra 
membrilor familiei de către un tată alcoolic, eşecul 
școlar, au dus la instalarea unor comportamente 
dezadaptative la elevul S.S.

 Intervenţia comportamentală cu metoda de 
întărire negativă time out va determina scăderea 
comportamentelor dezadaptative ale elevului, în 
termeni de frecvenţă, intensitate şi durată.

3. Procedura de lucru
 Design-ul experimental ales este ABAB de-
sign. S-a măsurat 2 săptămâni (10 zile) comporta-
mentul dezadaptativ al elevului în termeni de inte-
sitate, frecvenţă şi durată, stabilindu-se nivelul de 
bază al acestui comportament (pasul A).
 
 În pasul al doilea (B) s-a realizat intervenţia 
comportamentală cu metoda time out şi s-a conti-
nuat monitorizarea frecvenţei, intensităţii şi dura-
tei comportamentelor disruptive.

 În pasul al treilea (A) s-a monitorizat com-
portamentul disruptiv, măsurându-se în continua-
re frecvenţa, intensitatea şi durata acestuia.

 În etapa a patra (B), deoarece s-a evidenţiat 
necesitatea îmbunătăţirii intervenţiei comporta-
mentale, alături de metoda time out s-a introdus 
contractul de contingenţe, măsurându-se compor-
tamentul disruptiv în cei 3 termeni (frecvenţă, in-
tensitate şi durată).

 În etapa a cincea (A) s-a măsurat comporta-
mentul disruptiv fără nici o intervenţie.

 Monitorizarea comportamentului a durat 
50 zile, fiecare pas durând câte 10 zile.

 În monitorizarea comportamentală profe-
sorul consilier școlar a avut sprijinul profesorilor 
clasei, și anume: Ionuț Băldău, Virginia Cule, Iulia-
na Dăncăneț, Margareta Ingversen, Simona Tome-
gea.

 Variabila independentă a fost reprezen-
tată de metoda de intervenţie folosită: time out în 
prima intervenţie şi time out + contract de contin-
genţe în cea de a doua intervenţie.

 Variabila dependentă este reprezentată de 
comportamentul manifest al elevului, măsurat în 
termeni de: frecvenţă, intensitate şi durată.

 Frecvenţa comportamentului se măsoară în 
număr de comportamente disruptive pe zi. Inten-
sitatea s-a măsurat pe o scală de la 1 la 3 astfel:
● 1 = intensitate slabă (elevul se agită în ban-
că, vociferând puţin);
● 2 = intensitate medie (elevul se ridică din bancă 
ignorând atenţionările cadrului didactic,
vorbeşte tare);
● 3 = intensitate puternică (elevul ridică tonul vo-
cii, agresează colegele).
Durata a fost măsurată în minute.
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Efectele umorului
  în educație

Motto: Umorul este unul dintre cele mai frumoase cadouri 
pe care ni le-a făcut Divinitatea! 

Profesor consilier școlar Sergiu Bădescu

 Toți cei care au trecut printr-o școală, 
indiferent unde și când a fost ea finalizată, cu 
siguranță au pus deoparte, într-un loc special 
al memoriei lor afective, pe acei profesori care 
i-au educat cândva mai mult cu dragostea de-
cât cu informația, mai mult cu bunătatea decât 
cu autoritatea, mai mult cu zâmbetul decât cu 
strigătul,  mai mult cu sufletul decât cu epitetul, 
mai mult cu pozitivul decât cu acuzativul. Sunt 
sigur că îi știți, sunt acolo în panteonul sculpto-
rilor de vocație în a noastră educație, sunt acei 
profesori care, atunci când intrau în clasă, își 
cereau scuze pentru întârziere, dar n-au avut ce 
face, pentru că au alergat după câinele lor, care 
tocmai le mâncase tema lecției de astăzi . 

 Vi-i amintiți, nu? Mai mereu plini de vorbe 
de duh, plini de umor, amuzanți, deschiși, coope-
ranți, ascultători, da,… ascultători; ei chiar aveau 
răbdare să ne asculte, cu zâmbetul pe buze, toa-
te scuzele noastre patetice despre moartea pisicii, 
pierdut cheia de la gât și câte și mai câte alte moti-
ve pentru nepregătirea lecției de zi sau a temei de 
casă. Tot ei erau și cei care ne detensionau de stre-
sul unor  lucrări sau teze importante, cu o glumă 
bună, sau ultimul banc apărut. Parcă-l aud și acum 
pe domnul profesor de matematică: “cum nu-l știți, 
pe ăla cu Bulișor la școală?! Bine, hai că vi-l spun: 
- Bulișor, pe care raft din bibliotecă ai pus cărțile 
de matematică?  - La raftul de cărți horror, dom’ 
profesor.” 

 Ei sunt profesorii care făceau ca ziua de luni 
să vină cu drag și nu cu trac, cu dorință și nu cu ne-
voință, cu zâmbet și nu cu scâncet. Ei sunt cei care 
simțeau, ascultau și înțelegeau cel mai bine nevoi-
le noastre adolescentine și preadolescentine, știind 
că pentru noi, la acea vârstă, era mai important a	
simți	decât a	ști, a iubi decât a	gândi, a	experimenta	
decât a	teoretiza, pentru că oricum sentimentul în-
vingea mai mereu raționamentul, indiferent dacă i 
te opuneai sau nu.

 Ei sunt cei care aplicau cel mai bine dezide-
ratul educațional conform căruia, elevii trebuie să 
iasă din școală nu numai bine informați, ci și bine 
formați astfel încât să poată depăși solicitările soci-
ale și psihologice ale vieții de adult, prin însușirea 
uneia dintre cele mai importante resurse adaptati-
ve și mecanisme defensive sau rezolutive existente 
la îndemâna oricui și anume, UMORUL.

 Umorul este și a fost dintotdeauna un răs-
puns eficient la multe întrebări și piedici comuni-
caționale inerente între elev și profesor. O glumă 
bună la timpul ei, poate sparge multe bariere pen-
tru că umorul și buna dispoziție au efecte și func-
ții multiple la nivel bio-psiho-social. Deși, de mul-
te ori, umorul este asociat cu superficialitatea, se 
ignoră existența acelei părți serioase a umorului, 
care ne arată câte beneficii poate oferi utilizarea 
lui la momentul oportun și în doza optimă, cu be-
neficii directe atât pentru elevi, cât și pentru profe-
sori. 

 Din păcate, mulți dintre profesori poate își 
dau seama cam târziu că s-au luat prea în serios 
de-a lungul carierei lor și că, poate, un pic de rela-
xare și destindere profesională ar fi făcut mult mai 
bine ambelor părți ale ecuației educaționale. 

 Studiile de specialitate ne arată că utiliza-
rea umorului în actul educativ oferă câteva benefi-
cii demne de luat în seamă (indiferent de materia 
sau disciplina predată):
● facilitează comunicarea, stimulează creativita-
tea și dă frâu liber imaginației;
● elimină rutina, ajutându-i pe elevi să fie mai 
atenți și mai deschiși la colaborare;
● relaxează atmosfera clasei, îmbunătățind inter-
activitatea atât între elevi cât și între elevi și pro-
fesor;
● dezvoltă stima de sine atât în cazul elevilor, cât 
și în cazul profesorilor (datorită mulțumirii per-

sonale apărute în urma satisfacțiilor profesionale 
superioare obținute prin utilizarea umorului ca in-
strument direct în îmbunătățirea performanțelor 
școlare);
● atenuează perfecționismul de tip maladiv (umo-
rul devind o sursă de eliberare din acea tensiune 
constantă creată de presiunea lui “niciodată	nu	fac	
bine”); 
● dorința de a veni la școală va fi una firească, ne-
maifiind resimțită ca o obligativitate;
● scade riscul de absenteism și abandon școlar;
● ajută elevul să se exprime liber, spontan și să fie 
el însuși etc.

Caracteristicile	prezentate	au	și	o	expli-
cație	atât	de	natură	biologică:

● facilitează eliberarea de endorfine (hormoni res-
ponsabili cu starea de bine și mulțumire);
● crește capacitatea anticorpilor de apărare și mul-
tiplică celulele sistemului imunitar;
● îmbunătățește funcționarea sistemului circula-
tor și determină o creștere a nivelului de energie;

cât	și	de	natură	psiho-emoțională:
● ne ajută să acceptăm mai ușor diferențele dintre 
noi și diversitatea de opinie;
● să ne împăcăm cu o realitate mai neplăcută, pe 
care noi nu o putem schimba sau pentru schimba-
rea căreia nu avem resursele necesare;
● crește reziliența la factorii de stres, atenuând du-
rerea și nemulțumirea sufletească;
● dezvoltă capacitatea de a depăși mai ușor anumi-
te stări de anxietate; 
● îmbunătățește capacitatea de a privi o situație 
negativă dintr-un alt unghi (schimbarea cadrului 
de referință) și reinterpretarea ei dintr-o perspec-
tivă optimistă.

 Bineînțeles că nu puteam încheia aceas-
tă scurtă apologie a umorului în educație, fără a 
menționa cel mai mare avantaj al acestui adevărat 
medicament, și anume faptul că umorul este un 
panaceu: universal,	natural,	ușor	de	folosit	(la	înde-
mâna	oricui),	gratis,	sănătos	și	mai	ales,	fără	efecte	
adverse.	E	clar,	umorul	ăsta	chiar	e…		supercalifra-
gilistic,	nu?!	

 De asemenea, n-ar trebui să uităm ceea ce 
ne-a transmis unul dintre corifeii educației româ-
nești,  regretatul profesor Solomon Marcus, care 
obișnuia să sublinieze, în mai toate prelegerile și 
seminariile sale cu privire la educație, că: „noi, 
profesorii, se pare că am uitat că starea de bună 

dispoziţie este o condiţie de reuşită în educaţie” iar 
profesorul Ovidiu Pânișoară afirma, de asemenea, 
că: “ignorând umorul în educație, noi am sabotat 
școala și educația iar ăsta e unul dintre motivele 
pentru care astăzi elevii consideră școala plictisi-
toare și obositoare”. 

 Prin urmare, se pare că noua provocare a 
învățământului în epoca digitală, este trecerea la 
următorul nivel, și anume: de la plictisitor la pro-
vocator, de la monoton la bonton, de la autori-
tar la egalitar, de la impunător la umor susți-
nător și lista poate continua pentru că  școala și 
buna dispoziție nu ar trebui să se excludă, ci să se 
întrepătrundă, să se completeze și îngemăneze în-
tr-o curajoasă simbioză, întrucât, atunci când co-
piii învață cu zâmbetul pe buze, când activitățile îi 
bucură, devin plini de energie și poftă de cunoaște-
re iar școala devine Cool	School, adică,  noul loc în 
care ei sunt mulțumiți și, de ce nu, chiar fericiți.

 La final, poate ar fi de dorit să subliniez 
că nu militez pentru luarea în derizoriu a actului 
educațional ci, din contră, vreau să atrag atenția 
asupra faptului că educația este atât de importantă 
încât nu ne putem permite s-o luăm prea în serios; 
…exact ca în cazul vieții, dealtfel. 

Andreea Schiau
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Profesor consilier școlar Monica Decean

 Într-o poiană luminată de la marginea pă-
durii îşi avea căsuţa o familie de veveriţe. Toamna 
începuse să coboare de după dealuri, iar copacii îşi 
colorau frunzele în roşu ruginiu. Toată ziua Veve-
riţa mamă şi Veveriţa tată, alergau din copac în co-
pac, căutând mâncare pentru veveriţele lor mici: 
Riţa, Jojo şi Lali. Munceau de dimineaţă până seara 
să-şi umple cămăruţele cu provizii pentru iarnă. 
Într-una din seri, obosită  după atâta lucru, Veveri-
ţa mamă îşi chemă de la joacă copiii, pe Riţa, Jojo şi 
Lali şi cu un tremur în glas le spuse şoptit :
- Dragele mele fetiţe, iarna se apropie cu paşi re-
pezi şi noi nu am reuşit să ne strângem suficientă 
mâncare în cămăruţe. Ce-ar fi ca de mâine să ne 
ajutaţi şi voi să terminăm cu proviziile pentru iar-
nă şi să lăsaţi joaca pe mai târziu?

            - Dar  eu vreau să mă joc, le spuse Riţa. Nu 
merg nicăieri cu voi!

 Dis de dimineaţă, pe când încă Riţa dormea, 
micile veveriţe Jojo şi Lali alături de părinţii lor, 
au pornit hotărâte să colinde pădurea după alune. 
Cântau, glumeau şi se luau la întrecere cine adună 
mai multe bunătăţi .Veveriţa Riţa rămasă acasă, s-a 
jucat toată ziua, fără să se gândească la rugămin-
tea mamei.

 Într-un târziu întreaga familie ajunse acasă 
cu sacii plini de alune. Era veselie mare în casă, Jojo 
şi Lali povesteau cum s-au întâlnit cu Rilă Urechilă-
,cum Moş Martin cu ursuleţii săi culegeau mure,iar 
ariciul avea coşul plin de ciupercuţe,ce distractiv a 
fost. Veveriţa Riţa îşi privea tăcută surorile vesele, 
simţindu-se dată la o parte. Nici mama nu i-a mai 
spus povestea înainte de culcare şi nici tata n-a mai 
sărutat-o pe frunte înainte de a se culca.

    • De ce se comporată aşa cu mine, cu ce i-am su-
părat? se întreba Riţa.
Dimineaţa,când Riţa se trezise, era singură în că-
suţa lor. Tristă, începu să plângă pentru că nu i-a 
spus nimeni  unde  pleacă.
 
     -    Ce să fac, unde sunt  surioarele şi părinţii 
mei? De ce nu m-au trezit şi pe mine?
     -   Nu mai plânge, micuţă veveriţă, îi strigă de 
pe o creangă un piţigoi jucăuş. Eu sunt Mişu.Te voi 
ajuta eu!
    -     Dar cum mă poţi ajuta tu, piţigoiule Mişu?
    -   Foarte bine. Te-am văzut toată ziua jucându-te, 
în timp ce părinţii şi surorile tale lucrau de zor. 
Dacă vrei, vino cu mine, te ajut să culegi  şi tu alu-
ne şi să le faci astfel o surpriză părinţilor tăi.

  Zis şi făcut. Cu săculeţul la gât, veveriţa 
Riţa sărea din ram în ram adunând alune, iar piţi-
goiul Mişu ciripea şi-şi încuraja prietena. Nefiind 
obişnuită cu munca, o dureau tare lăbuţele, dar nu 
s-a descurajat, deoarece dorea să se simtă din nou 
iubită de părinţii şi surioarele ei. Spre seară, obosi-
tă, ajunse şi ea acasă cu săculeţul plin de alune. În 
prag era mama îngrijorată pentru că nu ştia unde 
a dispărut. Văzând-o cu săculeţul plin, i-a spus cu 
ochii în lacrimi:

-Bravo, fetiţa mea dragă! Am ştiut că-ţi vei da sea-
ma ce important este ajutorul tău pentru noi. Pe 
lângă joacă trebuie să şi munceşti! Piţigoiul jucă-
uş te-a ajutat, este un adevărat prieten. Să înţelegi 
acest lucru. Noi toţi te-am iubit şi te iubim la fel.

 Bucuroasă, Riţa o zbughi afară la prietenul 
ei, piţigoiul Mişu şi îi spuse:

    • Uraaa, am reuşit!!! Îţi mulţumesc mult, dragul 
meu prieten !!! Fără ţine nu mi-aş fi dat seama ce 
am de făcut că să-mi repar greşeala. 
Vreau să fim prieteni pentru totdeauna.

 Pitogoiul bucuros îi acceptă prietenia şi ast-
fel au devenit nedespărţiţi.

 Din acea zi, Riţa îm-
preună cu surioarele îşi 
ajuta mereu părinţii de 
câte ori era nevoie. Şi 
astfel veselia a revenit 

în familia lor, iar piţigo-
iul Mişu era alături de ei 

mereu.

Veveriţa
Riţa
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 Ce este copilăria? Considerată de mul-
ţi ca fiind etapa cea mai frumoasă din viaţa 
omului, copilăria înseamnă bucurie, since-
ritate, creativitate, multă culoare şi lumină. 
Este vârsta superlativelor, a celei mai pure 

sincerităţi, a deplinei libertăţi, a inocenţei şi a 
viselor fără graniţă. 

 În lumea fermecată a copilăriei orice 
se poate întâmpla. Ne putem întâlni oricând 
cu animale vorbitoare, cu balaurul cu şapte 
capete sau cu zgripţuroaica cea urâtă şi rea, 

putem fi orice vrem: prinţi sau prinţese, zâne 
sau vrăjitori, eroi din filme sau benzi dese-

nate, putem vizita orice loc din lume cu ochii 
minţii şi să credem cu tărie că am fost acolo 
cu adevărat.... Aici, între realitate şi fantezie 
nu există graniţe, nimic nu este imposibil: 
putem visa la orice iar, zâna cea bună, cu 

bagheta ei magică va face ca tot ce ne dorim 
să se împlinească. « Prietenul » imaginar este 

mereu acolo atunci când avem nevoie de el, 
mama are mâini magice, în braţele ei nu ni se 
poate întâmpla nimic, iar tata este un supere-

rou, înzestrat cu puteri supranaturale.

 Trăsătura definitorie a copiilor este cu-
riozitatea. Ei sunt foarte interesaţi de tot ceea 
ce văd sau se întâmplă în jurul lor, au o mul-
ţime de întrebări, vor tot timpul ceva, sunt 
într-o continuă căutare, iar această căutare 

înseamnă cunoaştere, bogăţie spirituală.
  
 Copiii mici dispun de acea inteligenţă 

”naturală”, neşlefuită încă. Ei văd lucrurile 
exact aşa cum sunt, neprelucrate. Sunt spon-
tani, iar viziunea lor este corectă şi profundă. 
Incă nu au capacitatea de a observa falsitatea 
lumii în care trăiesc, dar inocenţa lor înseam-

nă curaj şi luciditate. 

Profesor consilier şcolar, 
Daniela Comşa

Copilăria, 
vârsta 

fermecată

Bibliografie:
Osho (2002). Cartea despre copii, Editura Mix, 
Braşov

“Copiii sunt mâinile cu care ne prindem de rai”                                                           
H.W. Beecher

 Dacă privim în ochii unui copil o 
să găsim acolo multă speranţă şi dragos-
te. Ei au mare nevoie ca această dragoste 
pe care o oferă necondiţionat să fie pri-
mită şi să fie înconjuraţi, la rândul lor, 
de dragostea şi atenţia adulţilor semni-
ficativi pentru ei. Şi mai au nevoie de 

ceva: de aprecierea celor din jur. Fiecare 
realizare a lor, oricât de măruntă ni s-ar 
părea, reprezintă un pas înainte în dez-

voltarea lor. Iar noi, adulţii, avem datoria 
de a-i ajuta si de a le aprecia toate reuşi-

tele.

 Copiii par vulnerabili, fragili, dar 
în realitate, fiecare adult ar putea învăţa 
de la ei cum să facă faţă dificultăţilor vie-
ţii. Ar putea învăţa lucruri de mult uitate, 
dar atât de importante: să râdă din toată 
inima, să găsească plăcere în activităţi ce 
par lipsite de importanţă, să se bucure de 
lucrurile mărunte, să ofere fără a aştepta 

mereu să primească ceva in schimb, să 
iubească necondiţionat, să spună ceea ce 
simt şi cred, fără teama că greşesc sau că 

vor fi judecaţi. 

 Copilăria este o vârstă magică. Anii 
aceia frumosi, lipsiţi de griji, trec atât de 
repede, iar noi trăim toată viaţa cu nos-
talgia acelei perioade. Amintirile copilă-
riei rămân întipărite în sufletul fiecăruia 
dintre noi, le păstrăm în locul acela intim 
unde ne ascundem comorile cele mai de 

preţ. 

 Pe parcursul vieţii, deseori ne 
dorim să putem retrăi inocenţa, liniştea, 
minunea copilăriei. Iar atunci când re-

uşim, cu siguranţă, putem face ca lumea 
în care trăim să fie una mult mai bună şi 

mai frumoasă. 
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De ce să-ți 
 cunoști

 limitele?
Profesor consilier școlar Veronica Ani

 Nu de puține ori ne-am întrebat : ”Cine sunt eu?” ”Ce pot să fac?” ”Care 
este rolul meu aici?” ... Suntem aici pentru a ne învăța lecțiile, iar lumea ne 
este profesoară. Atunci când nu reușim să învățăm o lecție, trebuie să o relu-
ăm iar...și iar. Odată ce am învățat lecția, trecem la următoarea -  iar lecțiile 
nu se termină niciodată.

  Oamenii, atunci când se ceartă din cauza limitelor lor, ei spun:”Nu pot 
să fac cutare lucru pentru că...” Scuza cea mai întâlnită este : ”pur și simplu 
așa sunt eu”. Dar adevărul este mai probabil :”Pur și simplu așa cred că sunt 
eu.”
 
 Studiind peștii, putem învăța mai multe despre limitele noastre. Urmă-
torul experiment a fost realizat la Woods Hole Oceanographic Institute. Se 
împarte un acvariu în două, folosind un perete de sticlă, astfel încât se obține 
un fel de ”duplex” pentru pești. Se așează în acvariu o baracudă și un chefal, 
de o parte și de cealaltă a peretelui de sticlă. Baracuda se va îndrepta spre 
chefal și.., poc se va lovi de peretele de sticlă cu toată forța. Se va întoarce 
și apoi va reveni să mai încerce încă o dată, dar același rezultat...poc! După 
câteva săptămâni baracuda se va alege cu ceva vânătăi. Într-un final, își va 
da seama că vânătoarea de chefali este sinonimă cu  durerea și va înceta să 
mai atace. Atunci se poate renunța la peretele de sticlă și, ghici ce? Baracuda 
va sta în partea lui de acvariu pentru tot restul vieții sale. Dacă va fi nevoie, 
va muri de foame, cu chefalul înotând la doar câțiva centimetri distanță. Își 
cunoaște limitele și nu le va depăși.

 Este povestea acestui pește una tristă? De fapt, este povestea fiecărei 
ființe umane. Nu ne lovim de pereți de sticlă, ne lovim de părinți, profesori, 
colegi și prieteni, care ne spun unde este locul nostru și ce putem face. Și cel 
mai rău, ne lovim de propriile credințe. Credințele ne definesc limitele, pen-
tru care ne luptăm și pe care nu reușim să le depășim. Acele limite devin ca 
un prag limitativ și ne împiedică să ne atingem potențialul.

 Ne creăm singuri propriul acvariu de sticlă și îl considerăm o realitate. 
De fapt, este vorba doar despre ceea ce credem...și cât de legați sunt oamenii 
de credințele lor?

”Lucrurile în care crezi devin întotdeauna realitate” Frank Lloyd Wright

Sursa: Andrew Matthews -”Urmează-ți inima”,  Curtea Veche 
Publishing, București, 2013
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Stima de sine - pașaport 
pentru viață

 Pentru fiecare din noi, viața e o călătorie, pentru a ne bucura de această călătorie, ca 
să vizităm cât mai multe locuri , ca să trecem granițe şi momente de cumpănă avem nevoie 

de paşaport. Stima de sine reprezintă acest instrument prețios pentru supraviețuire şi pentru 
calitatea vieții. Hai să vedem cum putem călători, trăi „imperfecți, liberi şi fericiți”.

Profesor consilier școlar Cristina Ivan

 Ca adulți (părinți, bunici, ȋnvățători, 
profesori, consilieri şcolari, etc) vrem să le fim 
călăuze copiilor şi adolescenților noştri pentru 
a-i pregăti „pentru viațǎ”. Dorim să le oferim 
tot suportul nostru pentru ca ei să dobândeas-
că cunoştințe, deprinderi şi abilități necesare 
ȋn evoluția lor personală şi şcolară. Facem sla-
lom pentru a-i ajuta să ȋnvețe să scrie, să citeas-
că, să ȋnvețe tabla ȋnmulțirii, istorie, geografie, 
mai târziu gramatică , literatură, chimie, fizi-
că, biologie sau limbi străine. Uneori neglijăm 
ȋnsă că, pentru a ȋnvăța toate acestea, pentru 
a-şi dezvolta gândirea critică sau a lua decizii 
care li se potrivesc, pentru a se adapta deopo-
trivă succeselor şi eşecurilor care vor veni pe 
parcurs, au nevoie de a crede ȋn ei ȋnşişi, au 
nevoie să-şi cunoască valoarea şi să se apreci-
eze ca persoană .

 Stima de sine reprezintă abilitatea de a 
te simţi şi a gândi în mod pozitiv despre tine ca
persoană, cu alte cuvinte, convingerea intimă 
că ai valoare personală. Copiii şi adolescenții 
cu stimă de sine ȋnaltă, dar realistă, ȋşi cunosc 
resursele şi atuurile, maximizându-le , dar ȋşi
acceptă limitele şi vulnerabilitățile . Este ceea 
ce ȋi ajută să se focalizeze pe găsirea de soluții
la problemele cu care se confruntă, să facă 
față presiunilor celor din jur, să ia decizii in-
dependente şi asumate. Ei sunt echilibrați şi 
optimişti, se implică ȋn situații noi, stimulative,
pentru că le consideră „experimente”, provo-
cări, nu „teste” ale valorii personale.

 Copiii şi adolescenţii cu stimă de sine 
scăzută pot avea un aspect fizic plăcut sau ca-
lităţi intelectuale deosebite, dar nu observă 

acest lucru, fiind pesimişti şi negativişti în fe-
lul ȋn care se autovaluează . Pentru ei situațiile 
dificile de viață sunt surse de frustrare şi an-
xietate, deoarece se focalizează pe problema 
cu care se confruntă, nu pe găsirea de soluții, 
repectiv pe limitele şi vulnerabilitățile perso-
nale, nu pe resursele interioare pe care le po-
sedă.

 Cei cu o stimă de sine prea ridicată se 
supraevaluează şi iau decizii riscante pentru 
că nu ȋşi acceptă propriile limite. Ei sunt gro-
zavi ȋn proprii lor ochi dar nu neapărat şi în 
ochii celorlalţi, fiind percepuți ca egocentrici, 
aroganți, iar relațiile lor personale au de su-
ferit, datorită focalizării excesive pe propriile 
nevoi, respectiv a lipsei de grijă şi atenție față 
de nevoile altora.

 Stima de sine ȋnaltă şi stabilă se dezvol-
tă prin echilibrul ȋntre: 1) iubire şi acceptare 
necondiționată a propriei persoane, 2) senti-
mentul „competenței personale” (ȋncrederea 
ȋn sine), respectiv 3) aşteptări realiste de la 
propria persoană şi propriile acțiuni.

 Acceptarea necondiționată sau convin-
gerea că suntem iubiți şi acceptați ȋn pofida 
limitelor personale şi erorilor pe care le fa-
cem, reprezintă soclul stimei de sine. „Noi sun-
tem imperfecți, dar nu defecți” spunea Carla’s 
Dreams. Sunt copii /adolescenți care ȋn ciuda 
unor performanțe deosebite (şcolare, artistice, 
sportive, etc) nu se simt iubiți şi acceptați de 
către părinți, prieteni, şi manifestă nivele scă-
zute ale stimei de sine. 

 

 De asemenea, sunt copii/adolescenți care deşi crescuți de mici cu iubire şi afecți-
une, nu ȋnvață despre sine că „pot” şi vor avea o stimă de sine scăzută. Supraprotecţia 
părinţilor/ bunicilor respectiv descurajarea imediată şi abandonul în faţa dificultăţilor 
sunt doi factori care afectează ȋn mod negativ ȋncrederea ȋn sine.

 Formarea unei stime de sine pozitive se realizează şi prin aşteptări realiste per-
sonale / ale celorlalți față de propria persoană/ performanță. O ştachetă pusă prea jos 
sau prea sus față de ceea ce se poate atinge ȋn realitate, demotivează şi limitează im-
plicarea ȋn acțiune. Dacă un părinte este ȋn permanență nemulțumit de rezultatele la 
ȋnvățătură ale unui copil/tânăr, acesta va dezvolta o stimă de sine scăzută, considerând 
că nu este ȋn stare de nimic. El va evita implicarea ȋn noi activități / situații de compe-
tiție, preferând pasivitatea, riscului de a-i dezamăgi pe cei din jur. „Acționând, greşim 
uneori, nefăcând nimic greşim mereu” (Romain Rolland).

 Dacă personalitatea noas-
tră ar fi o maşină, iar viața, călă-
toria pe care o facem ȋn această 
maşină, stima de sine reprezintă 
un fel de tablou de bord al eului, 
care ne va influența stilul de con-
ducere şi frumusețea călătoriei.
Pe tabloul de bord-stimă de sine 
ne sunt semnalate şi dacă rezer-
voarele noastre de afecțiune şi re-
pectiv, de succes sunt pline şi tot 
aici există lumini de alarmă care 
ne informează despre posibile 
probleme: eşecuri, respingeri, etc. 

 Stima de sine este un in-
strument prețios pentru supra-
viețuire şi pentru calitatea vieții ,
este instrumentul libertății şi au-
tonomiei personale, adică... un 
paşaport pentru viață.

Bibliografie
Cristophe André . „Imperfecți , liberi şi feri-

ciți”, Editura Trei, 2009
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Suflet târât în ghene de lumină
Cât te-ai jelit până te-ai izbăvit?
O zi? O lună? Un secol? O secundă?
Sau ai șezut pe foc înmărmurit?

Ai plâns măcar pe zidurile negre
Cuvintele ce nu-ți gravau un sens?
Ai smuls tăcerea din verzui tenebre
Cu tunetul orbit de vălul dens?

Mai cânți durerea geamănă-n plăcere
Cu harpele lucind de stropi amari?
Mai fugi în gânduri, versuri, teoreme
În copii singuri sau bătrâni murdari?

Și să te iert că mi-ai furat prezentul?
Și să te mângâi când mă zgârii rece?
Și să-ți sărut trecutul cu avântul 
Secundului ce idolu-și întrece?

Nu am să-ți iau nici focul,nici  o harpă
Nu am să te alint, să te veghez
Doar voi trăi cu tine laolaltă
Iubind. Tăcută. Te îmbrățișez!

Scrisoare către 
depresia mea

Depresia este pentru mine o experiență atât de personală încât multă vreme, speriată și 
rușinată, am păstrat-o în tăcere. O vreme m-am văzut ca și ”croitorul fără haine” și am în-
cercat să-mi caut singură răspunsurile. Apoi am învățat să apreciez perioadele în care mă 

părăsea și să mă minunez de magia clipei prezentului. În aceste clipe pot și scrie, vorbi, 
certa și îmbrățișa vălul risipit al depresiei.De curând am încetat să mai caut răspunsuri, 
explicații psihanalitico-cognitivo-experianțialo- psihodramatice. Îmi propun să învăț să 

trăiesc cu ea și, mai ales să mă împrietenesc cu mine însămi în perioadele depresive
Această poezie e un pas, o mână care mângâie cu dragoste magia angoasantă a depresiei.

Profesor consilier școlar Claudia Lungu
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Viaţa mea 
ca voluntar

Bogdan-Dumitru Horga
Colegiul Economic „George Bariţiu” Sibiu

Clasa a XI-a A
Profesor coordonator: profesor consilier şcolar Mitea Mihaela

 În acest articol, am ales să prezint activităţile la 
care am participat în calitate de voluntar în special în ca-
drul proiectelor „Vreau, pot şi mă implic!” şi „Eu ştiu! Eu 
pot! Eu vreau! - viaţa mea fără tutun” şi impactul pe care 

acestea l-au avut asupra vieţii mele personale.

 Activitatea mea ca voluntar a început în pe-
rioada în care am fost „boboc” la liceu. Eu am fost 
unul dintre elevii “norocoşi” care a reuşit sa câş-
tige un loc în echipa de voluntari, deoarece erau 
foarte mulţi elevi care îşi doreau să facă şi ei, la 
rândul lor, parte din această minunată activitate.

 După formarea grupei de viitori voluntari 
au urmat 3 zile de pregătiri intense, în care a fost 
necesar să acumulăm informaţii despre consumul 
de droguri, ce înseamnă să fii voluntar, comunica-
rea eficientă. Bineînţeles că nu am învăţat conti-
nuu; coordonatoarea noastră s-a gândit la tot felul 
de jocuri prin care să destindem atmosfera.

 După terminarea cursurilor au mai trecut 
câteva zile şi am aflat că va trebui să desfăşor o 
activitate la clasă împreună cu încă doi voluntari. 
Ne-am pregătit propriile materiale educative (in-
formaţii şi jocuri). În timpul prezentării, am avut 
destul de multe emoţii, dar, cu timpul, au început 
să dispară. La finalul orei, am cerut un feedback 
clasei şi am fost plăcut surprinşi să aflăm că majo-
ritatea colegilor noştri au fost impresionaţi.

 Cu prilejul zilei de 1 iunie, am participat la 
o activitate organizată de Agenţia Naţională Anti-
drog şi am împărţit pliante legate de pericolul con-
sumului de tutun şi droguri în parcul Sub-Arini. Pe 
lângă aceasta, am realizat un concurs pentru copii 
în care ei să realizeze desene pe această temă.

 Au trecut doi ani de când sunt voluntar şi a 
sosit timpul să îmi reînnoiesc contractul. În aceas-
tă perioadă am organizat şi desfăşurat multe acti-
vităţi, atât în liceul nostru, cât şi în şcoli generale. 
Poate vă întrebaţi de ce am ales să continui acest 
lucru: m-am gândit la cât de multe am învăţat, la 
competenţele pe care le-am dobândit şi am ales să 
rămân în continuare voluntar.

 Voluntariatul m-a ajutat să mă schimb foar-
te mult deoarece am dobândit calităţi noi şi le-am 
perfecţionat pe cele pe care le aveam. Am învăţat 
să am mai multă încredere în mine şi în propriile 
decizii. Mi-am dezvoltat abilităţile de comunicare, 
de muncă în echipă, de adaptare la tot felul de situ-
aţii, dar cred că cel mai important lucru este faptul 
că am devenit o persoană mult mai deschisă.

 Anul acesta, eu şi colegii mei am promovat 
activitatea de voluntariat în liceu. Am fost bucuroşi 
să vedem cât de mulţi tineri îşi doresc să facă parte 
din această echipă, aşa că ne-am gândit să organi-
zăm preselecţii la care să participe cei interesaţi. 
Noua echipă de voluntari avea să fie formată din 
10-12 elevi, aşa că am alcătuit un set de întrebări 
prin care să îi cunoaştem.
 
 În momentul de faţă, cei 10 elevi aleşi aş-
teaptă cu nerăbdare să participe şi ei la cursul de 
formare pentru a-şi putea începe activitatea de vo-
luntari ai Agenţiei Naţionale Antidrog.

 Eu sunt voluntar şi vă pot oferi un sfat:

ELEV

Să vă implicaţi în cât 
mai multe activităţi,
 deoarece vă ajută 
să vă dezvoltaţi ca 

persoană, făcând în 
acelaşi timp ceva plă-

cut şi util.
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Relaţiile toxice,
 prezente

 chiar şi în 2018
Teodora Mitea

Clasa a XII-a B, Colegiul Naţional “Octavian Goga” Sibiu
Coordonator: Profesor consilier şcolar Crăciun Simona Domnica

 Problema relaţiilor toxice se face simţită mai ales în rândul adolescenţilor, deoarece 
educaţia pe această temă este ori minimizată ori, pur şi simplu, ignorată. Oricât de inocente 

am considera relaţiile la vârsta “iubirii”, acestea nu numai că ne influenţează modul de gândi-
re pentru toată viaţa, dar pot crea traume greu de reparat.

 “Nu e toxic, doar mă iubeşte!”, “Puţină 
gelozie e benefică în fiecare relaţie.”, “Şi ce dacă 
mă jigneşte, îmi spune doar adevărul!”- câte fete 
şi femei nu au spus asta măcar o dată, încercând 
să ignore intuiţia care le îndemna să părăsească o 
relaţie toxică? Datorită mişcării globale “#metoo”, 
care a dat voce tuturor femeilor care fie au fost vic-
timele unei persoane abuzive, fie acceptă această 
situaţie, s-a ridicat o problemă de natură universa-
lă: când începe o relaţie să rănească? Cum putem 
diferenţia puţină gelozie specifică vârstei de un 
adevărat pericol? Nişte glume spuse fără intenţie 
de jigniri şi manipulare? Şi cel mai important, cum 
acceptăm că relaţia care ne face, în acelaşi timp, 
cei mai fericiţi din lume, e una toxică?

 Un prim pas evident şi, în mod paradoxal, 
ignorat de cele mai multe ori este acceptarea re-
alităţii. În momentul în care o relaţie, de orice fel, 
te face să te îndoieşti de tot ceea ce te face fericit, 
aceasta devine nesănătoasă. O altă persoană nu ar 
trebui să îţi dicteze încrederea şi mulţumirea de 
sine. Prin manipulare şi convingere, însă, acest lu-
cru este nu doar posibil, ci chiar probabil. Majo-
ritatea fetelor adolescente pot confirma că datori-
tă sentimentului de a nu fi destul de bune pentru 
altcineva, au ajuns să facă lucruri care le bântuie 
şi astăzi. E nevoie să înţelegem, în special pe acest 
segment de vârstă extrem de vulnerabil şi impul-
siv, că alţi oameni nu o să ne împlinească. Frumu-

seţea nu este dictată de numărul de băieţi care te 
admiră într-o seară doar pentru a te jigni diminea-
ţa următoare şi nu ai nevoie de un oarecare “tip” 
să îţi reamintească cât eşti de inteligentă, elegan-
tă sau unică. Dacă o relaţie funcţionează doar pe 
baza jignirilor şi covingerii persuasive, aceasta 
este, fără dar şi poate, toxică. Deşi poate fi greu de 
acceptat, momentele fericite nu schimbă abuzul 
psihic. O persoană toxică are şi părţi bune- poate fi 
carismatică, amuzantă, uneori chiar, te poate face 
să simţi că eşti singurul de pe pământ. Şi totuşi, as-
pectele plăcute nu le anulează pe celelalte. E ne-
voie de curaj şi  respect de sine pentru asumarea 
dorinţei de altceva.

 Odată ce ne-am asumat realitatea, e nevoie 
să punem în practică inevitabilul- relaţia trebuie 
sfârşită. Contrar a ceea ce ne aşteptam, o relaţie 
toxică este, poate, mai dureros de lăsat în urmă 
decât una sănătoasă. Motivul logic este că victima 
a fost convinsă că valoarea ei este dată de cealal-
tă persoană şi de nimic altceva. E important să ne 
amintim că e în regulă să suferim. Nu trebuie să 
ne auto-reproşăm dorul. E normal şi e primul pas 
pentru a trece peste. Durerea nu trebuie ignorată, 
ci trebuie acceptată. 

    Relaţiile toxice sunt, pentru adolescenţii din 2018, 
un subiect comun, pe care, însă, nimeni nu pare să 
îl discute. Suntem învăţaţi cât de rău este tutunul, 

nu şi cum să îl evităm. Cât de toxic este 
alcoolul, şi nu de ce nu merită să ne intoxi-
căm. Nu suntem învăţaţi despre respectul 
de sine, despre cum greşelile noastre nu 
ne definesc, sau despre cum trecem peste 
vorbele urâte. Aspectele care ne înconjoa-
ră viaţa în fiecare zi sunt ignorate şi, de 
aceea, recurgem la opţiuni deloc benefice- 
alcool, tutun, droguri. 

  În concluzie, adolescentul din mine 
a vrut să reamintescă tuturor că iubirea 
nu ar trebui să te facă să plângi zilnic şi 
să te auto-distrugă. Iubirea sănătoasă te 
inspiră, te face fericit, îţi luminează faţa 
şi ochii astfel încât toată lumea observă. 
Nu vorbesc doar de iubirea romantică- ci 
de prietenii, de relaţiile cu familia, de toţi 
oamenii pe care îi avem  în jurul nostru 
şi care ne influenţează zilnic. Ceilalţi oa-
meni nu sunt garantaţi- pot oricând să 
plece. Doar ceea ce gândim şi cultivăm în 
noi rămâne pentru totdeauna.

  Şi, un ultim reminder:

dacă ai avut 
curajul să ieşi 

dintr-o prietenie 
sau relaţie toxică, 
eşti o luptătoare 

şi o să fii bine!

ELEV
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