REVISTA CMBRAE
Anul IV - Nr.6 / Decembrie 2019

ISSN 2501-7020

ISSN-L 2501-7020

Revistă periodică on-line editată de
Centrul Municipiului Bucureşti de
Resurse şi Asistenţă Educaţională
COLECTIVUL DE REDACŢIE
Coordonatori:
Aurelia Florina Stănculescu
Robert Florin Florea
Redactor şef:
Mădălina Radu
Grafică & DTP:
Tudor Stanciu
REDACŢIA
Sediul:
Str. Heliade între vii nr. 36,
sector 2 Bucureşti
Telefon: 031.805.31.90
Fax: 031.805.31.90
E-mail:
revistacmbrae@gmail.com
Web site:
www.cmbrae.ro

© Copyright CMBRAE
Toate drepturile rezervate

ISSN 2501-7020
ISSN-L 2501-7020

REDACTORI:

Carmen Manuela Cazan
Monica Seceleanu
Claudia Marcela Călineci
Ioana Andreea Ciocâlteu

La realizarea acestui număr
au colaborat:
Cristina Georgina EFTIMIE
Ioana ȘANDRU
Valentina VASILE
Tudor STANCIU
Liviu-Nelu POPA
Silvia CIOTIR
Mirela BEIU - director Școala Gimnazială “Mihai Botez”
Georgeta BĂNICĂ - CLI Buzău/CJRAE Buzău
Georgeta STAICU
Claudia JARNEA
Nicoleta STAN

CUPRINS
Activitățile artistice în școală și în terapie................................. pag. 3
Experiențe Erasmus + “In SCREENMODE” .................................. pag. 5
Importanța sportului în dezvoltarea socio-emoțională
a copilului...................................................................................... pag. 7

SECȚIUNILE REVISTEI
Eveniment
Studii
Bune practici
Proiecte de succes
Share
Apariţii editoriale

Rolul profesorului consilier în alegerea profesiei de către
adolescent .................................................................................... pag. 11
Bullying – gluma care rănește! ................................................... pag. 14
Proeict “Jocurile copilăriei între cultură și tradiție”................... pag. 20
Proiect de activitate terapeutic-logopedică........................... pag. 23
Povestea unui cor de adolescenți ............................................ pag. 25
Proiectul “Democratic Together” in
Colegiul Economic Costin C. Kirițescu ..................................... pag. 26
Studiu clinic privind eficiența intervenției consilierii
de grup la nivelul clasei de elevi............................................... pag. 27
Apariții editoriale ......................................................................... pag. 31
Cu drag, pentru părinții copiilor cu cerințe speciale............. pag. 32
Debutul școlarității - Ce trebuie să știe părinții la
debutul copilului in școală ........................................................ pag. 35
Studiul privind opțiunile școlare și profesionale ale elevilor
de clasa a-VIII a, an școlar 2019-2020..................................... pag. 38

Responsabilitatea privind Legea dreptului de autor
pentru conţinutul articolelor publicate aparține în
exclusivitate autorilor.
Toate drepturile acestei ediţii aparţin editorului - CMBRAE.
Orice reproducere integrală sau parţială, prin orice procedeu,
efectuate fără permisiunea editorului este ilicită.
Sunt acceptate reproduceri cu acordul scris al editorului,
strict rezervate utilizării sau citării justificate în scop stiinţific.

Imaginile folosite sunt sub licenta “Creative commons”
si preluate de pe site-urile de profil

ACTIVITĂȚILE ARTISTICE ÎN ȘCOALĂ ȘI ÎN TERAPIE
Autor: profesor consilier școlar Cristina Georgina EFTIMIE

componentei artistice, bazate pe creativitate şi
originalitate” (Matei, Popovici,2005).
Ultimele cercetări în neuroștiință spun că
activitățile artistice deși corespund părții drepte
ale creierului, antrenează ambele emisfere și
legătura dintre ele devine mai trainică,
realizându-se noi sinapse și conturându-se noi
căi neuronale. Astfel tipurile de arte combinate
cum sunt muzica, teatrul, îmbină activități ale
ambelor emisfere, atât limbaj, planificare,
strategie, cât și creativitate, liberate, intuiție.

Activitătile artistice din școală nu au
importanța pe care o merită, doar clasele
primare și unele școli vocaționale au ore de
educație estetică. La gimnaziu o oră de
educație artistică, muzică sau desen sunt
insuficiente și de multe ori se reduc și acestea în
favoarea disciplinelor “mai serioase”, limbi
materne și străine sau științe exacte. Pe de altă
parte terapia prin artă este la început de drum,
se remarcă deocamdată
timid în unele
ateliere de dezvoltare personală și cabinete
private.
Totuși noi avem nevoie ca arta să fie
prezentă mai mult în viețile noastre, aceasta
fiind un agent stimulator al creierului mai
important decât s-ar crede. “Arta spală de pe
“Arta este locul unde copiii învață să
suflet praful vieții de zi cu zi”, cum spune Picasso. aibă încredere în ideile lor, în ei înșiși și să
exploreze tot ce este posibil” (Mary Ann F. Kohl).
“Încercarea de a organiza sistemul
Implicațiile activităților artistice nu se
educational după modelul procesului de rezumă la crearea unor produse estetice,
producţie şi exclusiv în funcţie de cerinţele frumoase ci presupun cooperare, împărtășire
acestuia reprezintă, probabil, una din cauzele de idei, comunicare, ascultare, problematizare,
(dacă nu cumva cea mai importantă) crizei asumarea de riscuri, concentrare, dezvoltare,
morale, ce confruntă aproape toate societăţile moduri noi de reprezentare, perseverență,
contemporane. Căci, în loc să formeze învățare, gândire flexibilă, rezolvare, punerea
întrebări,
strângerea
de
informații,
personalităţi mature şi responsabile, capabile de
de empatie, deschidere şi toleranţă, un sistem imaginație, inovație, independență.
educaţional subordonat excesiv intereselor
Ca variantă de activitate artistică dar și
economice nu stimulează, adeseori, decât un
pragmatism reducţionist. Achiziţionarea unor cu implicații terapeutice cred că Art- terapia,
cunoştinţe şi cultivarea unor deprinderi pur desfășurată în școli dar și ca terapie, urmăreşte
utilitariste se realizează, adeseori, în detrimentul să-i cultive copilului interesul pentru artă, pentru

3

culoare, pentru procesul de creaţie, asigurând
totodată o stare de bine, de relaxare, de
satisfacţie,
sondând
potenţialităţile
lui
nebănuite. Prin art-terapie se realizează o
intervenţie
colectivă
terapeutică
şi
compensatorie, care vizează dezvoltarea
capacităţilor cognitive, afective şi volitive.
Activitatea de art-terapie cultivă
sensibilitatea copiilor, le formează şi le
consolidează deprinderile de coordonare
psihomotrice, le armonizează mişcările, îi ajută
să îşi exprime sentimentele, le dezvoltă
personalitatea, îi face mai deschişi spre lume și
spre ei înșiși, mai fericiţi.
“Dacă educaţia plastică urmăreşte
formarea unei culturi şi a unor sentimente
estetice și valorizează în special produsul
esthetic, art-terapia pune accent pe procesul
de creaţie propriu-zis, pe funcţia cathartică a
artei, pe exprimarea sentimentelor şi a
pulsiunilor prin procesul de creaţie, pe
sublimare şi transformarea frământărilor
sufleteşti în acţiuni care produc obiecte
estetice.” (Eftimie, 2016).

sensibil, mai puţin convenţional.
Susțin importanţa introducerii disciplinelor
artistice în educarea şi formarea noilor
generaţii. Educaţia artistică are un rol
important în alte ţări, poate că îi creștem
valoare și în România.

Bibliografie:
1. Eftimie, C., Art-terapia în educația și recuperarea copilului,
București, Editura Smart Publishing, 2016;
2. Matei, R., Popovici, D.V., Terapie ocupaţională pentru
persoane cu cerinţe speciale, Constanţa, Editura
Muntenia, 2005.
3. Tomşa, I., R., Psihlogia personalităţii - Legenda personală,
Bucureşti, Editura Argument, 2012.
4. Sursa imagini:
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4

E. Kramer fundamentează ideea de
artă ca scop, bazându-se pe teoriile lui Freud
legate de dezvoltarea copilului. Art-terapia
are puterea de a sprijini Egoul, de a intensifica
dezvoltarea sensului, de a facilita maturizarea
în general. Principala funcţie a artei, în acest
context, este de a contribui la evoluția psihică
a individului, astfel ca acesta să fie capabil să
funcţioneze social și individual fără a se
degrada. În acest sens, art-terapia devine atât
o componentă a unui mediu terapeutic, cât şi
o formă de terapie complementară. Terapia
prin artă este legată de conceptul de
sublimare, de plăcerea pe care o obţine
subiectul prin activităţi cu caracter artistic.
Sublimarea, în viziunea lui Freud, este cel mai
dezirabil mecanism de apărare al Ego-ului.
Celelalte mecanisme de apărare, regresia,
reprimarea,
proiecţia,
formaţiunea
reacţională, raţionalizarea se concretizează
într-o cenzurare a energiei libidinale (Tomşa,
2012). Astfel, activitățile artistice propun un
proces global, integrator, în care se
încadrează diferite tipuri de activităţi care
solicită copilul la nivel psihomotric, cognitiv,
afectiv şi social. Putem realiza o transpunere
transdisciplinară într-un cadru nou, prietenos,
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Experiențe

Autor: profesor consilier școlar Ioana ȘANDRU

InSCREEN MODE - MODEration strategies of SCREEN abuse
for Generation Y(outh), 2017-1-UK01-KA205-036208
Proiectul
InScreen
vizează
pregătirea
tinerilor (cu vârste
între 16 și 25 de ani)
să facă față în
mod eficient la
situații
excesive
privind abuzulde
Internet sau de
ecran. Se urmărește
sprijinirea tinerilor
cu preocupare excesivă de
utilizare a Internetul, pentru a implementa
strategii de moderare a utilizării ecranului, prin
furnizarea unei educații personalizate precum și
prin
dezvoltarea
unor
instrumente
metodologice
care
să
modifice
comportamentul de utilizare excesivă a
computerului.

conștientizat dimensiunea uriașă a excesului de
timp petrecut online, asupra vieții și stării psihice.
Proiectul InSCREEN are un scop dublu:
conștientizarea și promovarea unei utilizări
inteligente și responsabile a Internetului de
către tineri, în mod educativ propune acțiuni
adecvate pentru reducerea timpului de afișare
la ecran prin promovarea divertismentului
offline, conectare interpersonală, stimulând
astfel
participarea
politică
activă
(Recomandarea de politică Tema 5 a
Raportului final "Participarea tinerilor la viața
democratică" - EACEA 2010/30).
Proiectul oferă un
instrument online Genie, pentru a
a j u t a
persoanele
tinere (de 16-25
de ani) să-și
m ă s o a r e
comportamentul
online și utilizarea
timpului
pe Internet. Scopul său
este de a ajuta tinerii să învețe mai multe despre
dependența de internet și să ofere planuri de
acțiune pentru a modera utilizarea excesivă a
internetului.

Parteneriatul constă în 7 organizații din 6
țări europene (Cipru, Marea Britanie, Lituania,
Grecia, Polonia și România). Partenerii din
consorțiu
au organizat sesiuni de
pilotare și testare a
instrumentelor
proiectului
InScreenMode
și a Platformei
Genie,
din
Instrumentul InScreenMode - Genie
aprilie până în
s-a lansat cu deja 900 de utilizatori activi în urma
iulie 2019.
acțiunilor proiectului. Se găsește pe platforma
este
ușor
de
accesat
și
B e n e fi c i a r i i proiectului,
proiectului
sunt funcționează bine pentru publicul țintă. Mai
tinerii,
formatorii de tineret, multe informații pot fi accesate pe site-ul
www.inscreenmode.eu. Atelierele de pilotare
profesorii și
elevii.
În România activitățile proiectului s-au au dovedit că instrumentul Genie este util
desfășurat în Colegiul Național Mihai Viteazul, tinerilor pentru a-și gestiona timpul petrecut
coordonator fiind Asociația DIRECT care a online.
pregătit profesorii și consilierii școlari în tematica
După
completarea
informațiilor
dependenței
de
tehnologie/internet,
în
octombrie 2018 și ianuarie 2019. Profesorii și personale pe Platforma Genie, cu privire la
elevii au accesat produsele proiectului, au utilizarea timpului online, se oferă un raport care
învățat să-și dezvolte capacitatea de a-și explică tinerilor starea actuală de utilizare a
gestiona emoțiile, în special empatia, au internetului și se recomandă anumite strategii și
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acțiuni care îi vor ajuta la gestionarea timpul
petrecut online și a sentimentelor negative
apărute în urma utilizării excesive a internetului.
https://genie.inscreenmode.eu/ro)

Presiunea asupra școlilor din partea
mass-media, a părinților și a legislațiilor
guvernamentale din Europa, demonstrează
impactul uriaș al utilizării excesive a timpului
petrecut online asupra tinerilor, reprezintă un
pas înainte pentru educatori, indicând
necesitatea unei formări care să promoveze
instrumentele de combatere și prevenire a
dependenței de tehnologie.

Proiectul InScreen propune acțiuni
adecvate tinerilor pentru reducerea timpului
de afișare la ecran, prin promovarea
divertismentului. (mai multe informații sunt pe
site-ul proiectului:
https://inscreenmode.eu/news

Embracing a balanced approach between
Online engagement and OFFline alternatives
[ON-OFF4youngsters],
2018-1-UK01-KA201-048001

Creșterea timpului petrecut online provoacă
întrebări cu privire la controlul utilizării
internetului, dacă se conștientizează efectele
secundare și cauzele comportamentelor
maladaptive, legate de utilizarea excesivă sau
problematică
a
internetului.
Proiectul E+ ON-OFF4YOUNGSTERS are
scopul de a crește gradul de conștientizare a
riscurilor legate de utilizarea excesivă a
internetului, dezvoltă un nou curriculum pentru
a îmbunătăți competențele profesorilor, pentru
a spori înțelegerea copiilor în ceea ce privește
angajamentul constant în utilizarea Internetului.
Activitățile proiectului implică realizarea
unor ateliere de formare pentru profesioniștii
care lucrează cu copiii, astfel încât să se
identifice
cauzele
comportamentale,
situaționale și structurale care duc la un timp
exagerat în fața ecranului. Se încurajează
adoptarea
de
către
tineri
a
unui
comportament echilibrat între implicarea
online și alternativele offline, bazate pe o
atmosferă
distractivă
și
pozitivă.
(vezi
h t t p s : / / o n - o ff 4 y o u n g s t e r s . e u )
Grupurile țintă sunt:
1. Profesorii – care vor putea să facă

schimb de opinii și experiențe cu colegii din alte
țări
cu
sisteme
educaționale
diferite.
2. Elevii (cu vârsta de 12-14 ani) – care vor
identifica mesajele ascunse în spatele implicării
online și vor fi abordate în jocul propus de
proiect, pentru a adopta o abordare
echilibrată între interacțiunile și activitățile
online
și
offline.
3. Părinții - care vor ajuta copiii și
profesorii să dezvolte o înțelegere mai
profundă a modului în care utilizarea excesivă
a Internetului le poate afecta sănătatea fizică,
bunăstarea emoțională, academică, familială
și / sau viața socială.
4. Cercetătorii & formatorii - care pot
aprecia abordarea și instrumentele de sprijin
oferite de proiect, aplicate în diverse domenii
educaționale
sau
sociale.
Chiar dacă tinerii nu sunt dependenți de
tehnologie, analizele europene recente arată
că nu întotdeauna sau nu numai timpul
petrecut online face ca utilizarea internetului să
fie problematică și "excesivă", ci și impactul
utilizării internetului asupra a ceea ce se poate
numi "viață echilibrată". Expunerea excesivă
online poate afecta sănătatea fizică, psihică și
socială. Primul Newsletter al proiectului, în
română,
poate
fi
descărcat
aici:
http://repository.erasmusplus.website/on-off/1st_Progress
_Report/3.Dissemination/Material/3.%20Newsletters/1.%2
0Newsletter%201/Newsletter%201%20-%20RO.pdf
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IMPORTANŢA SPORTULUI ÎN DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ A COPILULUI
Autori: profesor consilier școlar Valentina VASILE
antrenor arte marțiale Tudor STANCIU
“A fi sportiv nu înseamnă a practica doar un sport, a fi sportiv înseamnă a
avea o viaţă sănătoasă: fizic, psihic şi spiritual!” Ovidiu Kerekes
În momentul în care F.S, 12 ani a venit la obezităţii. Sportul este de asemenea un
sală pentru a începe antrenamentele de minunat instrument de socializare şi de
Ju-Jutsu, era un copil cu un comportament dezvoltare a valorilor educative: disciplină,
problematic: agitat, opoziţionist, cu slabă
răbdare, concentrare.
toleranţă la frustrare şi sensibilitate la critică. S-a
implicat în antrenamente oarecum reticent,
Şi nu în ultimul rând, sportul
vrând să aibă permanent atenţie asupra sa şi
poate influenţa în bine caracterul
cu dorinţa de a fi lider, de a demonstra mereu
copilului: cei timizi vor câştiga
că el este de fapt cel mai bun.
încredere în ei şi vor învăţa să se
Treptat, a început să fie mai
exteriorizeze practicând un sport
flexibil şi receptiv la reguli şi sugestii, fiind
de echipă, în timp ce copiii nervoşi
de fiecare dată motivat şi stimulat pentru
vor
învăţa
concentrarea
şi
reuşită dar şi pentru situaţiile în care
autocontrolul în sporturile mai precise.
nu reuşea să execute mişcările la
un nivel ridicat.
Sportul dezvoltă caractere frumoase şi
Peste aproximativ trei luni,
spiritul de competiţie. Sporturile organizate
copilul a acceptat şi grupul din
pot ajuta copiii să crească nu doar din
care făcea parte, făcându-şi
punct de vedere fizic. De la fotbal
chiar prieteni în cadrul lui şi
până la mersul pe role, de la înot
dorind să îi înveţe pe ceilalţi
până la mersul pe jos, mişcarea le
modul lui de manifestare în sens
oferă copiilor şansa de a se
pozitiv.
dezvolta armonios. Practicat în
Mama lui a fost un aliat foarte
echipă sau în cadru organizat, sportul
important în această “luptă” cu punctele
îi ajută pe copii să fie mai sociabili, să
slabe şi a colaborat de asemenea pentru
lucreze uşor împreună cu ceilalţi şi să
schimbare, observându-se modificări în
înţeleagă ce înseamnă fair-play. În plus de
comportament şi în mediul familial.
beneficiile sale sociale, sportul oferă şi o
metodă grozavă pentru copii de a se distra.
Sportul şi mişcarea în aer liber au un
rol deosebit în creşterea şi dezvoltarea
"O activitate fizică constantă (2-3 ori pe
copiilor. Pe lângă beneficiile asupra
săptămână), începută de la vârsta de 3-4 ani
sănătăţii, copilul învaţă multiple lucruri utile
are un rol preventiv foarte important. Întăreşte
în dezvoltarea socio-emotionala proprie.
imunitatea, previne îmbolnăvirile, previne
obezitatea, ajută la dezvoltarea corectă a
Practicarea unui sport este foarte musculaturii, întăreşte sistemul osos, ajută la o
importantă
pentru
copil,
aceasta postură corectă şi, nu în ultimul rând,
îmbunătăţindu-i sănătatea atât sub aspectul echilibrează sistemul endocrin al copilului. Pe
fizic cât şi psihic. Sportul consolidează scheletul, lângă aceste efecte asupra organismului, are
fortifică inima şi plămânii, ajută copilul să-şi un rol la fel de important în dezvoltarea mentală
coordoneze mişcările corpului, previne riscul şi psihică sănătoasă. Sportul practicat de la
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vârsta mică ajută la dezvoltarea creativităţii,
îmbunătăţeşte coordonarea şi relaţia copilului
cu alţi copii şi adulţi. Copiii care practică un
sport constant sunt mult mai sociabili,
comunicativi şi disciplinaţi." (dr. Beata Acs,
medic specialist pediatru, doctor în ştiinţe
medicale)

De asemenea, prin sport, un copil
câștigă încrederea în sine atunci când sunt
acordate medalii pentru competiţia câştigată
și panglici personalizate pentru cei care au
rezultate bune. Când un copil câştigă un joc
cu coechipierii lui sau un concurs pentru un
sport individual, are un sentiment de mândrie
și încredere. Mândria și încrederea sunt două
Îndrumarea copiilor către un sport care
elemente de care adulții au
să devină o activitate constantă
nevoie atunci când încearcă
pentru ei este bine să se întâmple
să găsească un loc de
după vârsta de 4 ani.
muncă, iar după găsirea
Într-o anume măsură, firea
unuia devin două lucruri
copiilor poate influenţa
care ajută o persoană să
genul de sport preferat
continue să fie de
de aceştia.
succes la job.
Părinţii nu trebuie decât
să observe ce îi place
În cele din urmă,
celui mic să facă în
copiii învață cum să
parc - să se plimbe cu bicicletă, să
trăiască într-o lume cu
se joace cu mingea cu ceilalţi
o
concurență
copii, să se caţere pe plasele din
sănătoasă.
Toate
acestea și multe altele
parc sau preferă să stea într-un
sunt motivele pentru care părinții ar
singur loc fără să facă prea mult
trebui să aibă în calcul înscrierea copiilor
efort fizic.
la un sport. La vârsta copilăriei şi
adolescenţei sunt necesare 60 de minute de
În funcţie de ceea ce
sport pe zi pentru o viaţă sănătoasă, de două
observă, pot înscrie copiii la înot,
ori mai mult decât în cazul adulţilor,
fotbal,
handbal,
volei,
recomandă specialiştii.
gimnastică, dans, karate, tenis,
karting etc;
Potrivit cercetărilor, exerciţiile fizice
practicate
în
echipe
organizate
au
Dacă observă că activitatea
importante efecte benefice asupra stării
sportivă respectivă nu-i face deloc
mentale a copiilor. În primul rând,
plăcere
copilului
după
câteva
adolescenţii care participă la sporturi de
antrenamente, pot încerca altceva,
echipă în mod frecvent se vor dezvolta
până găsesc ce i se potriveşte;
armonios, fără a avea probleme cu
greutatea.
Nu trebuie neglijată opinia
De asemenea, sportul contribuie la
copilului. Uneori, chiar de la patru ani,
reducerea stărilor de insomnie sau
unii au preferinţe clare şi părinţii trebuie
lipsă de încredere şi le oferă
să ţină cont de ele, chiar dacă nu-şi
adolescenţilor posibilitatea de a
doreau neapărat pentru copil ce vrea el
socializa cu cât mai multe persoane şi
să practice ca sport;
de a avea încredere în ceilalţi, fiind
Este posibil ca după un timp, cel mic să recomandat adolescenţilor timizi.
constate că de fapt nu îi place ce şi-a ales şi
S-a ajuns la concluzia că sportul îi ajută
părinţii nu trebuie să îl blameze pentru asta. Ei
trebuie să fie înţelegători, căci, până nu pe copii să aibă şi rezultate mai bune la
experimentezi cu adevărat ceva, nu ştii dacă învăţătură. În timpul activităţilor fizice, creierul
îţi place sau dacă faci faţă. Ei trebuie susţinuţi se oxigenează mai bine şi astfel creşte
capacitatea de înţelegere şi memorare.
emoţional şi încurajaţi de familie.
Sportul
accentuează
arderile
în
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organism, eliberează energie, astfel copiii vor
fi mai atenţi la ore şi se vor putea concentra
mai uşor la studiu.

către anumiţi tineri jucători de tenis australieni.
3.Respectarea autorităţii
Urmând
regulile
stabilite,
luarea
deciziilor şi a deciziilor de acceptare
reprezintă o mare parte a sportului competitiv.
Şi jucătorii sunt adesea penalizaţi pentru un
comportament rău/inadecvat.
Cu interacţiunea regulată cu antrenorii,
arbitrii şi alţi jucători, respectarea vârstnicilor şi
ascultarea colegilor, este o abilitate
importantă pe care copiii o pot lua de pe
teren.

Vom încuraja copilul să facă sport,
mişcare în aer liber, plimbări cu bicicletă, cu
rolele sau îl vom putea înscrie la unul dintre
sporturile lui preferate, dar niciodată nu îl vom
obliga să facă ceva ce nu îi face
plăcere.Vom ţine cont tot timpul de
posibilităţile lui fizice şi de vârstă şi nu vom
pierde din vedere faptul că programul lui (de
grădiniţă sau şcoală) este destul de încărcat
şi obositor.

4. Controlul emoţiilor
Când copiii cresc, ne aşteptăm ca ei să
înveţe să-şi controleze emoţiile. Mai ales cele
negative.
În sport, emoţiile pot escală, iar a
învăţa canalizarea acestor emoţii
poate fi dificil pentru tineri.
Un antrenor bun înţelege că
stresul
emoţional
negativ
dăunează performanţei. Cu
toate acestea, odată ce
această înţelepciune este
înrădăcinată, copilul va fi
mai bine pregătit pentru a
aborda o serie întreagă de
alte provocări ale vieţii.

Vom avea grijă de asemenea că
locurile unde practică sportul să fie sigure, iar
persoanele care se ocupă de copiii
noştri să fie competente.
Iată
o
scurtă
descriere a primelor 10
beneficii psihologice şi
sociale ale sportului
pentru copii ...
1. Camaraderia
Intrarea într-o
echipă sportivă le
oferă
copiilor
un
sentiment
de
apartenenţă
şi
posibilitatea de a-şi
face noi prieteni. Unii
pot deveni chiar prieteni
pentru viaţă!
Implicarea
într-un
sport
oferă de asemenea copiilor un
alt cerc social în afara şcolii.
Cu aproximativ unul din patru studenţi
(27%) care raportează că sunt agresaţi la
şcoală, aderarea la o echipă sportivă ar
putea fi o sursă foarte necesară de sprijin
social.

5. Stimularea de sine
Multe studii sugerează că
sportul şi alte activităţi fizice
pot contribui la dezvoltarea
stimei de sine la copii.
O încurajare sau o strângere de
mână cu un adversar la sfârşitul unui
meci (chiar dacă a pierdut), este tot
ceea ce construieşte caracterul copilului.
Dificultatea este însă să nu lăsăm să se
distingă stima de sine prin câştig sau pierdere.
Dar, în schimb, să se concentreze pe efortul
lor şi bucuria sportului.
Relaţiile de susţinere a antrenorilor şi
coechipierilor, plus încurajarea părinţilor, pot
afecta în mod pozitiv stima de sine a copiilor.
Deci, data viitoare când copilul joacă un joc nu contează ce joc - intreba-l "Cum a mers"?
Versus "Aţi câştigat?" sau mai bine, "Ţi-a
plăcut?"

2. Învaţă să piardă
Desigur, nu există nici un rău în a fi
competitiv şi de a exprima frustrarea într-o
manieră non-agresiva.
Cu toate acestea, pierderea cu
integritate în faţa unui adversar mai bun este
mult mai onorabilă decât accesele de furie,
aşa cum este prezentat în mod regulat de

6. Răbdarea
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Cu excepţia cazului în care copilul este
extrem de atletic şi talentat, atunci practica
va juca un rol important în orice sport sau
activitate în care este implicat.
Şi dacă practica cere perfecţiune,
atunci perfecţiunea cere răbdare.
Desigur, nu ar trebui să-i încurajăm pe
copii să aspire la "perfecţionare", dar un
mesajul bun este: "Dacă vreţi să obţineţi ceva
mai bun, va dura ceva timp". Apoi, aceasta
este cu siguranţă o lecţie utilă pentru copiii.
7. Dedicarea
Similar cu răbdarea, disciplina de
formare şi angajamentul pe care îl are pentru
a face un sport este o trăsătură transferabilă
în multe alte aspecte ale vieţii.
Nu este o coincidenţă faptul că
participarea la un sport este
legată de o performanţă
academică mai mare în
şcoală.
Dacă
copiii
au
acordat timp şi efort
să se perfecţioneze
la ceva şi să vadă
rezultatele, poate poate că - ei vor
pune
aceeaşi
dăruire şi în studiile
lor.
8.
Munca
în
echipă
"Nu există EU într-o
echipă." Sau orice alte
expresii clişee îi poate spune
antrenorul unei echipe. Nu înseamnă
nimic dacă membrii echipei nu cred asta.
O echipă nu poate reuşi fără a lucra
împreună. Nu contează cât de buni sunt
jucătorii individuali.
Comunicarea este esenţială şi învăţarea de a
face parte dintr-o echipă este sinonimă cu
învăţarea valorificării eficacităţii muncii în
echipă.
9. Mai puţin egoism
În strânsă legătură cu munca în echipă,
sporturile (în special sporturile de echipă)
reprezintă o platformă excelentă pentru a
învăţa copiii să fie mai puţin egoişti.
În sport, copiii trebuie să se gândească

la ceea ce este mai bine pentru echipă. Nu la
ei înşişi.
O vedeţi atât de des în fotbal. Jucătorii
au posibilitatea să paseze mingea unui
coechipier, dar în schimb aleg să meargă
spre glorie. Şutează, şi apoi pierd.
Ego-urile nu sunt bune pentru moralul echipei
sau pentru performanţă.
Antrenarea copiilor să înţeleagă că pot
obţine mai mult dacă sunt mai puţin egoişti,
este una dintre cele mai bune lucruri.
10. Rezistenţa
Sportul poate fi un fel de rollercoaster
emoţional.
Un studiu a constatat că tinerii care
sunt foarte implicaţi în sport
sunt
mai
"rezilienţi
psihologici". Acest lucru
nu
este
surprinzător
atunci când sportul îi
învaţă pe copii să se
ridice după o lovitură
dificilă sau să-şi ţină
capul sus după ce
pierd, şi să se
întoarcă la muncă
din nou.
Sportul se referă la
reluarea activităţii şi la
învăţarea din greşeli. Cu
cât învaţă mai repede
aceste abilităţi, cu atât mai
bine.
În învăţarea unui sport este
nevoie de foarte multă răbdare, exersare,
acceptare şi adaptare la noi provocări de
ambele părți - antrenor şi cel implicat în
antrenament astfel încât să nu fie doar o
metodă de fortifiere fizică ci mai ales a
dezvoltării unei personalităţi armonioase şi
eliminarea unor aspecte negative.
Per ansamblu, beneficiile psihologice şi
sociale ale jocului sportiv pot ajuta copiii în
viaţa de adult.
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Rolul profesorului consilier în alegerea profesiei de către adolescent
Autor: profesor consilier școlar Popa Liviu-Nelu
În concepţia profesorului şi autorului
Gheorghe Tomşa, consilierea şi oreintarea
carierei elevilor „reprezintă un proces complex
de pregătire şi îndrumare a acestora spre
anumite forme de activitate şcolară şi
academică, studii care să le permită apoi
alegerea unor domenii profesionale şi ocupaţii
distincte care să concorde cu aptitudinile şi
interesele lor ”1.
Prezentată sintetic, consilierea şcolară şi
orientarea profesională a elevilor, reprezintă în
esenţă o relaţie profesională şi interumană,
dintre o persoana specializată şi persoana sau
grupul de consiliat, relaţie bazată pe
comunicare, încredere reciprocă şi colaborare .
Consilierea şi orientarea carierei, se
prezintă ca un proces activ de acordare a
asistenţei psihopedagogice elevilor, profesorilor
dar şi părinţilor. Unul dintre obiectivele
procesului de consiliere îl constituie evitarea şi
combaterea situaţiilor de criză personală şi
educaţională a elevilor. Consilierea şcolară are
la bază axa familie-copil-şcoală, şi se centrează
preponderent asupra dezvoltării armonioase a
personalităţii elevului. Un alt aspect al consilierii
îl reprezintă orientarea elevului către un scop
valoros. „O persoană orientată spre scop este
capabilă să pună în acţiune modele
alternative de comportament, să abordeze
problemele de viaţă din perspective diferite,
dar fără a se cantona rigid in anumite soluţii
prefabricate” (Tomşa Ghe., 2000) .
În procesul de consiliere a carierei, tânărul
trebuie ghidat de către profesorul consilier în
funcţie de anumite principii unanim acceptate
de specialiştii din domeniu. Aceste valori
fundamentate din perspectivă etică, morală,
deontologică şi ştiinţifică se centrează pe
următoarele reguli:
- Tânărul nu trebuie să-şi irosească abilităţile,
talentul şi timpul căutând la nesfârşit o slujbă
mai bună;
- Conştientizarea faptului că o profesie râvnită
care prezintă un statut social superior, are în
spatele ei multă muncă, pregătire, rutină şi
ştiinţă;
- Ignorarea propriilor talente şi abilităţi pentru
alegerea unei profesii „la modă” sau pentru
unele „sfaturi” sau presiuni ale cunoscuţilor,
1. Tomşa,Gh., 2003, Consilierea si orientarea in şcoală ,Universitatea din Bucureşti, Editura
Credis, Bucureşti, 2003, p.235

duce ulterior la mediocritate şi la regretul de
ceea ce-ar fi putut deveni respectiva persoană;
- Obiectivul fundamental al unei cariere nu îl
reprezintă în mod special câştigul material,
banii, ci asimilarea unor valori care să-i ofere
persoanei stima de sine, încrederea şi un bun
statut social în cadrul exercitării profesie sale
bine aleasă;
- Persoana trebuie ajutată să-şi aleagă profesia,
ţinând seama de efortul fizic şi intelectual,
necesar pentru ca aceasta să o poată exercita
în bune condiţii, şi asumându-şi totodată acest
efort.
În cadrul carierei, conceptul de profesie
reflectă specializarea dobândită în urma
studiilor efectuate de individ, şi are rolul de
asigurare a veniturilor, satisfacţiilor şi status-urilor
sociale pentru acea persoană. Procesul de
consiliere pentru planificarea carierei poate
îmbrăca şi forme mai extinse, prin anumite
programe şi sesiuni, în care beneficiari pot fi în
afară de elevi, şi studenţi, părinţi, tineri interesaţi
de informare de specialitate, persoane care vor
să-şi schimbe locul de muncă, şomeri, etc. În
aceste şedinţe/sesiuni, persoanele consiliate se
informează
despre
cunoaştere
şi
autocunoaştere, formarea imaginii de sine,
dezvoltare personală, comunicare în cadrul
grupului de lucru, negociere, evitarea şi
aplanarea conflictelor, standarde de calitate,
roluri şi statusuri, piaţa muncii, cunoaşterea
oportunităţilor de pe această piaţă, asumarea
deciziilor, prognoză şi evoluţie a profesiilor, etc.
Un obiectiv important al procesului de
consiliere profesională, îl reprezintă atingerea
stadiului în care tânărul acceptă şi dezvoltă o
imagine cuprinzătoare despre sine, despre locul
şi rolul său în societate, armonizarea
concepţiilor sale în acord cu contextul realităţii
imediate, pentru o optimă adaptare a sa la
cerinţele societăţii moderne.
Tinerii au posibilitatea în cadrul procesului
de consiliere, să se informeze şi să cunoască
mijloacele cu ajutorul cărora să-şi construiască
propriile proiecte profesionale. Poate că
obiectivul suprem al consilierii carierei, îl
reprezintă dobândirea de către tineri a
capacităţii de a lua decizii corecte în funcţie de
abilităţile şi calităţile lor, astfel încât să-şi
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planifice şi să-şi organizeze singuri traiectoria
profesională.
Despre importanţa orientării şcolare şi
profesionale Ion Holban afirmă : „Orientarea
şcolară şi orientarea profesională nu mai pot fi
considerate, în momentul actual, numai
simple acţiuni în serviciul realizării persoanei, ci
Primii
ele
devin
imperative
sociale”2.
îndrumători ai adolescentului în ceea ce
priveşte viitoarea profesie sunt părinţii, dar o
informare completă şi la zi cu tot ceea ce
înseamnă îndrumare şi sprijin în carieră o
asigură numai consilierii şcolari. Astfel, tânărul
beneficiază de informaţii din ambele părţii,
având astfel o viziune de ansamblu asupra
traseului său vocaţional.
Selectând cele mai frecvente întrebări
primite de la tinerii din gimnazii, licee şi
facultăţi, referitoare la orientarea şcolară şi
profesională, le prezentăm pe următoarele:
- Care liceu mi se potriveşte mai bine?
- Care profil mă avantajează mai bine? Real,
sportiv, uman, ştiinţele naturii, biologie-chimie,
filiera tehnologică, informatică, etc.?
- Care facultate să o urmez ?
- Să urmez ceea ce-mi place sau ceea ce este
de viitor?
- Este oare mai bine să urmez facultatea în
străinătate?
- Care perspectivă mi se potriveşte mai bine?
Să mă încadrez în muncă sau să-mi continui
studiile?
- Care situaţie mă avantajează mai bine? Să
plec la muncă în străinătate sau să-mi găsesc
ceva potrivit în ţară?
Consilierul şcolar trebuie să deţină
aptitudini pedagogice speciale, dar şi
competenţe specifice, după cum afirmă
Stoica M. (2001). Principalele competenţe în
opinia
autorului
sunt
următoarele:
- Capacitatea de a asigura caracterul
diferenţiat al educării personalităţii;
- capacitatea de a stabili relaţii socio-afective
de simpatie şi respect;
- tactul pedagogic manifestat în empatie,
echilibru
sufletesc,
răbdare,
fermitate,
stăpânire de sine;
- corectitudine morală şi capacitate de
convingere;
- exemplul personal;
Procesul complex de orientarea a
carierei insistă şi pe autoînţelegere, ca sens de
2. Ion Holban ,”Orientarea Şcolară”,Editura Junimea,Bucureşti,1973,p.62

cunoştere a personalităţii proprii şi de
raportare a acesteia la personalităţile
celorlalţi. Consilierul trebuie să imprime
tânărului atitudini pozitive faţă de activitate,
muncă şi datorie. În
ceea
ce
priveşte
activitatea, filosoful german Immanuel Kant
(1724-1804), înlocuieşte conceptul hedonist de
fericire, cu cel de datorie , aceasta, datoria,
fiind în concepţia sa calea spre umanizare3.
Constatăm astfel, că şi din perspectivă
filosofică activitatea apare ca o datorie, ca o
obligaţie morală, etică şi constructivă a
individului
pentru
societate,
pentru
bunăstarea acesteia.
Consilierul vocaţional, trebuie ca prin
activitatea sa să imprime tinerilor importanţa
asimilării fiecărei discipline şcolare, deoarece
acestea dau „greutate” CV-ului personal,
putând asigura angajarea într-o funcţie dorită.
De asemenea, consilierul şcolar trebuie să
informeze tânăra generaţie despre anumite
tendinţe şi calităţi cerute în actuala piaţă a
muncii.
Vorbind despre aceste calităţi, le putem
enumera pe unele dintre cele mai cerute de
către angajatori, acestea referindu-se la
cunoaşterea limbilor străine, la cunoaşterea
particularităţilor funcţiei solicitate, la abilităţile
cognitive ale tânărului aspirant pentru post,
cunoaşterea celor mai uzuale programe şi
softuri
informatice,
la
necesitatea
documentării permanente în domeniul său, la
rezolvarea cu rapiditate a problemelor şi
sarcinilor profesionale, la asimilarea de
cunoştinţe
vaste
interdisciplinare,
la
capacitatea de a lua decizi corecte şi rapide,
la iniţiativă, la adaptarea perfectă la mediu şi
munca în echipă, la motivaţie intensă, la
perseverenţă, la capacitatea organizatorică,
la punctualitate, la asumarea tuturor
responsabilităţilor, la capacitatea de a fi
inovativ, etc.
Consilierul vocaţional, trebuie să atragă
atenţia tinerilor aspiranţi la slujbe „bune”
asupra unor greşeli din timpul unui interviu
pentru angajare. Astfel de greşeli pot fi
reprezentate de grabă, etalarea exagerată a
unor calităţi pentru care aspirantul nu are
acoperire, neîncredere în propriile forţe,
manifestarea interesului exagerat pentru
salariu, întârziere la interviu şi invocarea de
scuze, nepoliteţea, ţinută personală şi
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3. Kant, Immanuel., Tratat de pedagogie. Editura Agora, Iaşi, 1992

vestimentară
neglijentă,
manifestarea
aroganţei, exprimarea dispreţului pentru
celelalte
slujbe
exercitate,
absenţa
obiectivelor
şi
scopurilor
în
profesie,
superficialitate, indiferenţă, rigiditatea ideilor şi
opiniilor, graba de a termina interviul,
încordare, subiectivism, etc.
Din punctul meu de vedere, cea mai
bună cale pentru aflarea compatibilităţii
dintre individ şi profesie, este aceea de a
efectua un mic stagiu pe lângă un profesionist
din domeniul urmărit de tânăr. Acest lucru
valorează cât „o mie de cuvinte” sau
explicaţii despre acea profesiune. Numai
„întâlnirea” tânărului cu cerinţele, sarcinile dar
şi cu satisfacţiile profesiei respective îl va
putea lămuri pe acesta într-o măsură
satisfăcătoare.
Lângă
consilierul
vocaţional,
în
demersul său, se pot alătura şi profesorii
diriginţi cu vocaţie. Acest lucru ar veni în
sprijinul elevilor pentru o informare şi o
orientare profesională cât mai bună.
Deasemenea, o altă metodă de orientare
eficientă a adolescenţilor folosită de consilier,
este aceea de a organiza întâlniri cu
profesionişti din domeniile pentru care
optează tinerii. Interactivitatea acestor întâlniri
pot fi deosebit de eficiente atunci când se
lucrează cu grupuri mari de tineri. Ar fi de
preferat ca la aceste dezbateri să participe şi
părinţii elevilor implicaţii în acest demers de
orientare profesională.
În procesul orientării profesionale şi
şcolare, gradul de însuşire al deprinderilor şi
cunoştinţelor se poate constata prin teste
(vocaţionale, aptitudinale, de personalitate,
etc.), verificări şi observaţii specializate
efectuate de către consilierul şcolar. La finalul
acestora, consilierul poate avea datele
necesare pentru a oferi beneficiarului
recomandări pertinente către o instituţie,
domeniu sau profesie .
Consilierul şcolar trebuie să comunice şi
să colaboreze şi cu părinţii în demersul său
vocaţional. În final, hotărârea tânărului în
alegerea profesiei poate fi influenţată nu
numai de consilier sau părinţi, dar şi de
concepţii, mentalităţi , religie, status social,
situaţia materială, nivel cultural, posibilităţi
intelectuale şi fizice, etc.
Consilierea profesorilor în vederea

formării şi orientării profesionale a elevilor,
constă în oferirea acestora de informaţii şi
materiale de specialitate, de strategii
formative şi rezultate evaluative, în scopul
orientării eficiente şi realiste a tinerilor în piaţa
muncii, dar şi pentru administrarea propriei
cariere.
Helen Neuman (1994), referindu-se la
demersul de căutarea a unei slujbe afirma
următoarele:”Găsirea unei slujbe necesită o
muncă foarte specializată.Ea presupune
formarea unor deprinderi specifice de bază
destinate obţinerii unui interviu,susţinerii lui cu
succes şi obţinerii ofertei de angajare”4.
Absenţa activităţii de consiliere duce la
aspecte şi fenomene negative atât în plan
individual cât şi în plan socio-economic.
Astfel, într-o economie de piaţă dinamică şi în
continuă schimbare, opţiunile excesive pentru
unele domenii pot duce la suprasolicitarea
unor locuri de munca şi profesii. Acest aspect
poate duce la nerealizare şi eşec în plan
individual, şi la dezechilibre economice în
plan social, prin supra ofertă de muncă sau
lipsă de personal în alte domenii de activitate.
Concluzionând, precizăm că procesul
de consiliere şcolară şi de orientare a carierei
are o importanţă determinantă în formarea
imaginii de sine a tinerilor, a capacităţilor şi
calităţilor lor de a se adapta cerinţelor de pe
piaţa muncii, în reuşita profesională, atât în
folos propriu cât şi în folosul societăţii.
Consilierea vocaţională devine tot mai mult o
activitate specializată şi semnificativă pentru
piaţa muncii, pentru relaţiile de muncă şi
pentru plasarea eficientă şi judicioasă a forţei
de muncă, într-o societate tot mai complexă,
capricioasă şi instabilă.
Popa M. Liviu-Nelu, Alegerea carierei la
adolescent . Opţiuni şi vocaţie profesională.
Universitatea București, 2012, p.34.
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4. Neuman,H., Arta de a găsi o slujbă mai bună,trad.Cristian Dragnea, Editura BusinessTech
International Press Srl, Bucureşti,1994, p.15;

Bullying – gluma care rănește!

Autor: profesor consilier școlar Silvia CIOTIR
Copiii clasei aVII-a A din Școala nr. 39
București mi-au solicitat un interviu, în calitate
de consilier psihopedagog al școlii. Întrebările
m-au surprins datorită faptului că, până în acel
moment, credeam că fenomenul bullying îi
preocupă doar pe adulți.
Iată ce a ieșit:

1. Reporter Cristina: Câte tipuri de bullying
există?

Rănim din plictiseală:
“Am glumit! A fost o glumă” … “Noi suntem
prieteni!” … “Nu am vrut să fac rău…”.
Și totuși, vorbele și faptele noastre dor. Vorbele și
cuvintele rostite de noi ușor, cu nepăsare, pot
lasă răni adânci în celălalt. Unele vorbe
stârnesc neputință, frică, rușine, umilință.
Disperare.
Printre noi trăiesc copii care, din cauza
poreclelor și a hărțuirilor aparent inofensive, nu
mai vor să meargă la școală, le este frică să
vorbească, să răspundă la ore, se gândesc să
se mute din școală sau să se sinucidă.
Dacă celălalt simte rușine, teamă, dacă nu
poate dormi noaptea, dacă simte furie sau
neputință în urma glumelor noastre, atunci
acestea nu sunt simple glume, sunt arme care
fac rău!
Acest fenomen are un nume: Bullying! Se mai
poate numi mobbing, hărțuire, abuz, teroare
psihologică.
Toate
aceste
denumiri
se
referă
la
comportamentul răutăcios, ostil, de excludere,
prin care o persoană (sau mai multe), agresorul,
ia în derâdere, umilește, persecută, hărțuiește,
etichetează, lovește pe altcineva: victima.
Victima este poreclită, tachinată, hărțuită,
respinsă, evitată în cadrul grupului de prieteni,
colegi sau individual. Uneori aceste tachinări se
transformă în îmbrânceli sau atacuri fizice, în
loviri, în stricarea lucrurilor celuilalt.
De cele mai multe ori restul grupului,
observatorii, privesc fără să intervină să stopeze
atacul. Unii se amuză, alții se simt inconfortabil,
dar nimeni nu intervine de frica de a nu deveni
o țintă a agresorului.

Consilier: Draga Cristina, in primul rând aș dori
să clarificăm ce se înțelege prin “bullying”.
Nu suntem construiți să trăim singuri! Avem
nevoie unii de alții pentru a vedea viața
frumoasă. Socializăm. Socializând, trăim tot felul
de emoții: ne place să râdem, să glumim, să
avem succes, să fim acceptați. Iar uneori, fiind
Bullyingul poate avea mai multe forme și
atenți la nevoile noastre, nu ne mai dăm seama
nuanțe:
că faptele și glumele noastre au consecințe.
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1. Bullyingul verbal (23% din cazuri, conform
telefonulcopilului.ro) - Poate fi direct, prin
tachinarea cuiva în mod răutăcios prin vorbe,
farse, gesturi, mimică, enervări, ridiculizări,
replici sarcastice, aluzii, tăceri sau indirect, prin
răspândirea de zvonuri denigratoare.

2. Bullyingul fizic (46% din cazuri, conform
telefonulcopilului.ro) – direct, prin lovire,
împingere, sau indirect, prin distrugerea
lucrurilor victimei. Bullying-ul fizic se întâlnește
mai des deoarece este cel mai vizibil, cel mai
ușor de dovedit (prezența vânătăilor). Este și
cel mai raportat de către victimă deoarece în
celelalte cazuri copilul se gândește că poate i
se pare, poate a fost o glumă, îi este rușine să
reproducă sau să recunoască ce i se întâmplă
sau poate consideră că va fi privit de către
ceilalți că un trădător.
3. Bullyingul emoțional (15% din cazuri,
conform telefonulcopilului.ro) - intimidarea prin
amenințări, frică. Toate tipurile de bullying au și
o componentă emoțională deoarece toate
dor și stârnesc emoții negative.
4. Bullyingul relațional (14% din cazuri, conform
telefonulcopilului.ro)
răspândirea
de
informații false sau negative, intimidarea prin
etichetări, umilirea, excluderea intenționată
din anumite grupuri (“dacă vrei să fim prieteni,
nu poți fi prieten cu...”)
5. Bullyingull cybernetic/online (2% din cazuri,
conform telefonulcopilului.ro) - folosirea
tehnologiilor pentru a răni sau intimida o
persoană, pentru a-i strica reputația sau
relațiile pe care le are. Hărțuirea are loc pe
bloguri, pagini personale, e-mail, sms, etc.
Agresorul se dă drept victima, îi accesează
conturile, îi schimbă parolele, trimite pe telefon
mesaje jignitoare, încarcă poze fără a ține

cont de viața privată a celuilalt sau imagini,
filmări în situații jenante.
2. Reporter Cristina: Cum credeți că un copil ar
putea evita bullying-ul?
Consilier: Este o întrebare foarte bună. Din
păcate, nu este posibil să evităm în totalitate.
Noi oamenii suntem diferiți, avem un nivel de
educație diferit, înțelegem diferit și ne
manifestăm diferit unii față de ceilalți.
Prin educație și prin practicarea compasiunii,
empatiei, prin promovarea valorilor morale și
civice putem crea pentru noi toți o lume în
care să trăim respectându-ne reciproc
unicitatea și libertatea de exprimare.
Până atunci, putem învăța să ne rezolvăm
singuri conflictele interumane.
Putem învăța tehnici asertive (cu respect față
de sine și față de celălalt) de a spune stop
celuilalt, fără să devenim la rândul nostru
agresori.
Putem căuta să înțelegem ce anume din felul
în care răspundem la agresiune îl provoacă pe
agresor și îi dă putere să continue, să ne
considere mai disponibili sau mai slabi și să
schimbăm modul nostru de a reacționa în fața
agresivității. Un agresor atacă acolo unde
simte slăbiciune, el se “hrănește” cu reacția
victimei, cu emoțiile pe care i le provoacă. În
felul acesta el simte putere. El încearcă la mai
mulți, dar se oprește la cel ce răspunde
agresiunii.
Uneori indiferența îl poate determina pe
agresor să renunțe la a mai face bullying.
În același timp, dezvoltarea personală,
creșterea încrederii în sine, în forțele noastre și
diminuarea dependenței de părerile celorlalți
ne poate întări în fața bullying-ului.
O știmă de sine bună, o atitudine plină de
încredere îl determină pe agresor să renunțe
atunci când nu mai stârnește ceea ce îi dă
putere.
Să învățăm diferența între a “pârâ” și “a cere
ajutorul”. Unele situații nu le putem rezolva
singuri. Dacă ceea ce ți se întâmplă îți
creează o suferință interioară și nu știi cum să
opreșți comportamentul celuilalt, atunci
apelează la ajutor, vorbește cu părinții tăi, cu
dirigintele tău, căutați împreună soluții pentru
a crea un mediu securizant și optim pentru
învățare și dezvoltare. Învață să spui ce simți și
ce ți se întâmplă.

15

3. Reporter Cristina: Care credeți că sunt
lucrurile la care un copil poate apela in
situatie de bullying?
Consilier: Victimele bullyingului nu au
personalități
deviante,
sunt
indivizi
excepționali
care
demonstrează
o
inteligență,
competență,
creativitate,
integritate sau dedicare, prietenie, peste
nivelul comun.
Copilul care trece printr-o astfel de situație, în
care se face bully asupra lui în mod constant,
trebuie să fie sincer cu sine și să înțeleagă ce i
se întâmplă. Să înțeleagă că atunci când
simte frică, rușine, neputință, disperare,
trebuie să ceară ajutor. Împreună cu părinții
sau persoanele care sunt apropiate se pot
găsi soluții prin care să se poată trăi și
comunica în grup, să fie bine tuturor.
El trebuie să știe că, de obicei, prima reacție
la violență este de a fi defensiv, de a te apăra
sau de a răspunde cu aceeași monedă.
Urmează nemulțumirea, iritabilitatea, evitarea
expunerii sociale, gânduri și comportamente
ce pot duce la diverse tulburări psihice (stresul
provocat de hărțuirea socială poate duce la
anxietate sau depresie).
Copilul poate lucra la dezvoltarea stimei de
sine, la încrederea în forțele proprii prin
practicarea de sporturi, opționale de
dezvoltare personală, înconjurarea cu prieteni
cu aceleași preocupări și valori, cultivarea
hobby-urilor.
Tot timpul ne confruntăm cu tot felul de
comportamente și temperamente umane.
Importantă nu este problema, important este
felul în care reacționăm noi la această
problemă și cât permitem să ne rănească.

separat sau împreună cu victima. Pot fi puși
amândoi să își rezolve neînțelegerile, să se
asculte reciproc.
Tot dirigintele poate utiliza tehnici de întărire a
coeziunii grupului indiferent de diferențele
dintre aceștia (rasă, sex, rezultate școlare,
etc).
Copilul poate apela la consilierul școlar
pentru a învăța tehnici de comunicare
eficiente și modalități de a-și gestiona emoțiile
stârnite de astfel de comportamente toxice.
Uneori lucrurile nu sunt simple, victima nu a
rămas datoare și la rândul sau a adus injurii
celeilalte părți, iar în momentul în care se
alege să se răspundă la fel, avem în față doi
agresori, nu mai contează cine are dreptate.
Ei trebuie să discute și să găsească o cale de
a conviețui împreună în cadrul clasei, cu
respect, chiar dacă nu își doresc amiciția.
Dacă lucrurile nu se ameliorează, vor fi
implicați părinții, consilierul școlar, directorul,
pentru a căuta soluții de gestionare a acestei
situații.
În situații grave, cu agresiuni fizice, lucrurile pot
evolua chiar până la poliția comunitară.

4. Reporter Cristina: Cui ar trebui să se
adreseze victima prima dată?
Consilier: În funcție de situație și tipul de
bullying, copilul agresat poate alege să
apeleze la fermitate și indiferență sau chiar la
glume ce pot detensiona situația. (“ce urât
eșți!” posibil răspuns: “stai să mă fi văzut
dimineață”)
În funcție de repetitivitate și gravitate, dacă
situația nu poate fi detensionată, se
escaladează către părinți și dirigintele clasei.
Dirigintele poate discuta cu celălalt copil

5. Reporter Cristina:
agresatul/victima?

Cum putem ajuta

Consilier: Ai folosit pluralul: cum putem ajuta…
Exact astfel putem ajuta: împreună!
În primul rând prin a ne implica, a nu permite
ceea ce se întâmplă sub ochii noștri.
Observatorii joacă un rol foarte important în
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bullying.
Tăcerea observatorilor poate ascunde frică,
indiferență sau din contră amuzament, însă
indiferent de ceea ce simțim, atunci când nu
spunem
stop,
comportamentul
nostru
încurajează bullying-ul agresorului.
Există observatori care se distrează și
încurajează verbal, de pe margine: “Dă-i
acolo! Așa!”. Chiar și râsul publicului
încurajează agresorul că face ce trebuie.
Alți copii, atunci când asistă la bullying nu se
simt bine, nu le place, însă nu se implică de
teamă de a nu deveni la rândul lor ținte sau
considerând că nu este treaba lor.
Dacă înțelegem că împreună putem opri
bullying-ul,
nefiind
de
acord
cu
comportamentele lipsite de respect reciproc,
vom reuși să stopăm agresivitatea.
Cum putem ajuta victima? Lucrând la
coeziunea grupului, acceptarea unicității
fiecăruia, comunicând asertiv și ducând
glumele în limite ce nu lezează imaginea și
stima de sine a celuilalt.
Atunci când lucrurile scapă de sub control
este necesară solicitarea imediată a ajutorului
unui adult.
6. Reporter Cristina: Credeți că persoana care
îi jignește pe ceilalți verbal cât și fizic ar putea
să se descarce pentru niște probleme
personale?
Consilier: În opinia unor cercetători, există
trăsături de personalitate sau un istoric de
viață
predispozant
pentru
agresori.
Persoanele private de o satifacție legitimă sau
înșelate în așteptări precum și cele
caracterizate de lașitate, nevrotism, nevoie
exagerată de control și sete de putere sunt
mai predispuse să îi persecute pe alții.
De asemenea, comportamentul agresiv se
învață: acasă, la școală, pe stradă. Copilul
agresor se poate să fie la rândul său victimă în
alte medii de viață personală.
Agresorul poate crede că violența este
singura modalitate prin care poate avea
succes în fața celorlalți sau din contra, totul
este o glumă nedându-și seama de
gravitatea actelor sale.
De cele mai multe ori, în mediul școlar,
agresiunea pornește de la o simplă joacă.
Pare amuzant să pui o piedică. Pare amuzant
să pui în ghiozdanul cuiva un ghiveci cu flori
sau o petardă. Ceilalți râd, victima nu își dă

seama, nu există consecințe.
Din păcate, agresorul nu manifestă empatie și
se bucură atunci când produce durere
celorlalți. Dorește să domine, să fie lider,
popular și cu putere, să fie respectat sau din
contră, agresează pentru ca el să nu fie
victimă.
Indiferent
de
motivul
din
spatele
comportamentului agresiv – probleme
personale, furie, neputință, ură, distracție sau
nevoia de putere – atât victima cât și
observatorii trebuie să se poziționeze ferm
împotriva acestui tip de comportament, fără
a deveni la rândul lor agresori.
7. Reporter Cristina: Cum putem vedea că o
persoană are probleme emoționale?
Consilier: În general noi oamenii reușim să
mascăm durerile și problemele pe care le
avem, să le ascundem.
Am putea fi atenți la persoanele care se
izolează, nu pentru că le place intimitatea ci
pentru că le este teamă de expunere și de
modul în care pot fi tratați.
La persoanele care nu își mai doresc să
frecventeze școala, nu se simt bine, nu se mai
concentrează la lecții.
Le-am putea oferi amiciția noastră. I-am
putea întreba dacă au nevoie de ajutor la o
anumită materie sau am căuta puncte de
discuții comune – un film, un joc, o carte.
Am putea transforma clasa noastră într-o
comunitate în care să nu excludem pe
nimeni, să ne acceptăm și să ne respectăm
reciproc, cu bune și cu rele.
Am putea arăta celorlalți că ne pasă, că ne
vedem și ne auzim, că toți trecem prin
aceleași lucruri, și bune și rele, dar le putem
depăși împreună.
8. Reporter Cristina:
Ce exerciții le-ați da
copiilor pentru a putea înțelege cât este de
grav bullying-ul?
Consilier: Cu toții nu suntem de acord cu
bullying-ul și nu ne place să fim victima lui.
Însă nu prea știm cu ce să îl înlocuim.
În orele de dezvoltare personală la clasa pun
accent nu atât pe ce nu trebuie să facem ci
pe alternativele pe care le avem:
intercunoastere,
înțelegere
reciprocă,
comunicare eficientă, colaborare, pe emoții
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pozitive trăite în comun, pe exersarea unor
comportamente asertive.
Folosesc jocuri prin care copiii conștientizează
gravitatea comportamentelor proprii dar și
alternativele
de
comportament
și
comunicare eficientă.
Ție, Cristina, astăzi am să îți povestesc o
întâmplare adevărată, povestită de câțiva
copii care în trecutul lor făcuseră bullying și își
învățaseră lecția.
Este o întâmplare pe care o folosesc ca
poveste terapeutică pentru a-i ajuta pe elevi
să înțeleagă dimensiunea reală a gravității
bullyingului.
Câțiva copii de clasa aV-a tachinau mereu
un alt copil din clasă. Într-o zi li s-a părut
amuzant să ia un ghiveci cu flori din clasa și să
îl pună în ghiozdanul acelui copil.
Copilul a plecat acasă cu ghiveciul în
ghiozdan. A ajuns acasă unde îl aștepta
mama lui.
Aceasta a luat ghiozdanul și deschizându-l, a
văzut mizeria și ghiveciul. S-a supărat cumplit:
ghiozdanul, cărțile, caietele, toate lucrurile
erau îmbibate cu apă și pământ, distruse.
Prima reacție a unei mame într-o astfel de
situație este să se enerveze. Mama s-a înfuriat
îngrozitor, depășită de situație. A început să
țipe, să facă scandal, supărată.
Iar în fața ei era copilul ei, cu ochii în pământ
și umerii plecați.
A fost mai ușor să-și “urle” neputința în fața lui,
să sară întâi asupra copilului, nervoasă și
neputincioasă,
certându-l
și
lovindu-l,
disperată că acesta nu se descurcă. “E
prostul clasei?!?”
În felul acesta, copilul a ajuns din nou victimă.
Fac o paranteză în poveste pentru a reaminti
că în relația de bullying există: agresorul,
victima, observatorul, dar și victimele
colaterale, adică persoanele ce pot fi
afectate de întâmplarea inițială.
În povestea noastră, mama este o victima
colaterală.
Copiii nu se gândiseră nicio clipă să o supere
pe mamă. Ei doar s-au distrat pe moment, nu
s-au gândit mai departe, la consecințe, la
faptul că acel coleg va lua bătaie acasă
pentru că are distruse cărțile și ghiozdanul sau
că mama lui va fi supărată. Ei se gândiseră
doar să adauge o greutate în ghiozdanul
colegului.
Mama a luat ghiozdanul și s-a retras în baie să

îl curețe.
Acolo, frecând noroiul îmbibat în material,
curățând mizeria, a plâns încet, aplecată
asupra ghiozdanului copilui ei, întrebându-se
disperată ce să facă, cum să îl ajute pe
copilul ei să nu mai treacă prin așa ceva.
Dacă să îl mute în altă clasă sau în altă
școală. S-a gândit la ce înseamnă asta, cât
de departe sunt celelalte școli și ce ar
însemna toate astea pentru familie. Dacă și
acolo sunt astfel de copii? Pe cine să sune?
Cui să ceară sprijin? Profesori, director, să facă
plângere la Inspectorat? Minister? În
mass-media?
A plâns încet, neștiind cum să-și ajute copilul,
curățând materialul și cărțile.
Când a putut să vorbească cât de cât, a pus
mâna pe telefon și a sunat dirigintele clasei.
Aici fac din nou o paranteză în povestea
noastră pentru a vă spune că în acest
moment dirigintele devine o altă victima
colaterală.

Mama spune cuvinte grele la telefon, țipă,
reproșează. Dirigintele e și el sătul de jocurile
acestea între copii. Nu mai știe cum să îi
învețe respectul față de oameni și lucrurile
acestora. E acasă, obosit după o zi în care oră
de oră a trebuit să se prezinte în fața altor și
altor 30 de copii, să îi învețe, să îi liniștească.
Copiii, când au pus ghiveciul în ghiozdan, nu
s-au gândit la diriginte, că îl vor necăji și pe el.
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De fapt ei au crezut că nu va afla nimeni, deși
nu era prima oară când încercau limitele
celorlalți. Nu s-au gândit că atâta lume va fi
afectată, certată și trasă la răspundere. Că
vor trebui să facă tot felul de hărtii și de
întâlniri.
Mama supărată, disperată, îl sună pe tată și
merg în aceeași zi la director.
Este în acest moment directorul o victimă
colaterală? Este și el o victimă colaterală. Nu
are cum să se bucure de așa ispravă și de
astfel de reclamații, de discuții aprinse între
părinți și profesori. El își dorește o școală în
care copiii să se simtă ca într-o familie, să se
sprijine, să învețe, să ofere tot ce e mai bun.
Lucrurile nu se opresc aici.
Mai sunt victime colaterale? Da!
Dirigintele este nevoit să sune părinții copiilor
care au pus ghiveciul în ghiozdan.
Sunt aceștia și ei la rândul lor victime
colaterale? Evident că da. De la o aparentă
glumă iată că și părinții lor se întristează. Și ei
s-au săturat să audă numai de rău. Nu era
prima oară. Le era frică când suna telefonul.
Nici ei nu mai știau cum să își convingă copiii
să respecte regulile. Nu au cum să se bucure
că directorul îi cheamă la școală, că vor avea
nota scăzută la purtare.
Sunt și ei, agresorii, victimele propriului
comportament?
Câte persoane, câte familii au fost rănite? A
meritat?
Din fericire, copiii care au povestit
întâmplarea au înțeles că făceau rău și s-au
oprit.
Din păcate, când am ascultat această
poveste, copilul “victimă” nu mai era de față,
în clasă, cu ei.
Pentru relația lor era deja mult prea târziu
pentru a mai putea repara ceva.

rănită de această întâmplare.
Treizeci de ani mai târziu, acel băiat m-a
căutat. Este un bărbat matur acum, la casa
lui, cu familie, copii, și totuși a ținut să mă
caute, fiecare fiind în altă țară și alt loc.
Și-a dorit să vorbim despre acea întâmplare
din copilărie, să își ceară iertare pentru ce s-a
întâmplat în acea seară, să îmi spună că
regretă și că nu a putut uita niciodată.
Excesului lui de zel s-a datorat faptului că mă
iubea în tăcere.
În acea perioada, cu un astfel de
comportament, eu nu mi-am dat seama că
acel copil avea sentimente frumoase pentru
mine.
Ce sfat le-aș da copiilor de clasa aVII-a A?
Copiilor din clasa a VII-a A le-aș spune că
există alternative în a-și exprima emoțiile,
pozitive sau negative: asertivitatea, respectul,
înțelegerea, susținerea reciprocă.
Le-aș cere să nu uite că vorbele și faptele
noastre lasă urme în ceilalți. Să fie generoși cu
vorbele și faptele bune, să lase amintiri
frumoase celuilalt.
Viața este doar azi! Nu putem repeta trecutul!
Be helpful not hurtfull!
Pentru sprijin, întrebări, neclarități, pentru
ajutor, vă aștept la Cabinetul psihopedagogic
al Scolii.
Cu prietenie,
Silvia Ciotir
Profesor consilier psihopedagog

9. Reporter Cristina: Ce sfat le-ați da copiilor
din clasa aVII-a A în legătură cu bullying-ul?
Consilier: Copil fiind, într-o iarnă plină de
zăpadă, la final de ore, băieții ieșeau din
școală
înaintea
noastră,
a
fetelor,
așteptându-ne pregățiți să ne bulgărească.
Un coleg a avut un exces de zel și a ținut să îmi
arate ce înseamnă o bulgăreală adevărată.
Am plâns și m-am luptat cu el, însă, fiind băiat,
a reușit să mă rănească. Am mers a două zi
cu tatăl meu la școală și multă vreme am fost
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Sursa imaginilor:www.vecteezy.com/free-vector/bullying

COPILĂRIEI ÎNTRE CULTURĂ ȘI TRADIȚI
E
JOCURILE
AutorI: profesor Mirela BEIU, director
profesor consilier școlar Valentina VASILE
Școala Gimnazială “Mihai Botez”
„Jocurile copiilor sunt jocuri foarte grele.
Copiii nu sunt niciodată mai serioşi decât atunci când se joacă”
(Michel de Montaigne)
Jocurile copiilor, care sunt la fel de vechi
ca istoria omenirii, au o importanță uriașă în
moștenirea culturală a națiunilor. În afară de
faptul că sunt o activitate culturală care
transferă tradiții către generația următoare, sunt
și un element important care asigură
comunicarea între generații. Jocurile îi ajută pe

Barbie, roboți, console de joc și jocuri pe
calculator. În zilele noastre, copiii petrec timpul
între patru pereți jucând jocuri individuale, în loc
să se joace cu alți copii. Deși aceste jocuri
individuale au beneficii pentru copii, efectul
asupra dezvoltării sociale este unul negativ.

copii să își îmbunătăţească capacitățile
mentale, să înțeleagă lumea externă, să își
exprime sentimentele și să socializeze. Jocurile
vechi ale copiilor și jucăriile de asemenea s-au
schimbat pe parcursul trecerii timpului și au fost
înlocuite de jocuri individuale și jucării precum
puzzle-uri, lego, jucării cu telecomandă, păpuși

Odată cu dezvoltarea rapidă a
tehnologiei și a urbanizării, jocurile tradiționale
ale copiilor au început să dispară. Dispariția
locurilor de joacă, efect al urbanizării rapide,
este un factor esențial, care explică dispariția
jocurilor. Atât Turcia cât și țările europene au
moșteniri istorice și culturale bogate. Deși s-au
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Obiectivele principale au avut în
făcut eforturi pentru a proteja patrimoniul
cunoaşterea,
conservarea,
cultural al acestor țări, nu a fost destul pentru a vedere:
şi
valorificarea
jocurilor
salvă jocurile copiilor și a sigură transmiterea lor promovarea
către generațiile următoare.
tradiţionale pentru copii în țările partenere,
protejarea jocurilor copilăriei ca parte a
Pornind de la această idee, proiectul patrmoniului cultural European, schimbul de
CULTURAL
HERİTAGE:
“TRADIŢIONAL bune practici între țările partenere în
CHILDREN'S GAMES”(2018-2020) a reunit elevi promovarea și valorificarea potențialului
și profesori din 5 școli din 4 țări europene:
educativ al jocului precum și schimb de
Şcoala Gimnazială “Mihai Botez”- România, activităţi interculturale .
Balvu Valsts Gimnazija - Letonia, Osnovna
Sola Koseze - Slovenia și Zübeyde Anaokulu Unul dintre cei mai importanți factori
Turcia, propunându-și revitalizarea jocurilor care contribuie la transferarea moşteniţii
tradiționale ale copilăriei ca instrument de culturale către generațiile următoare este să îi
dezvoltare a tinerei generații.
învăţăm pe copii despre acest patrimoniu.
Scopul proiectului a fost stabilit în acord
Parteneriatul readuce în atenția copiilor, importantă jocurilor tradiționale în cadrul
dar şi a adulţilor, potenţialul extraordinar pe patrimoniului cultural. Scopurile proiectului
care jocul îl are în procesul de învățare: prin nostru vor fi atinse prin activități locale și
intermediul jocului, copilul învață să rezolve internaționale.
probleme, testează idei noi, îşi pune întrebări,
construindu-și astfel o înțelegere asupra lumii.
Participanților la proiect li s-au oferit
experienţe inedite vizând educația, limbă și
Ideea proiectului s-a născut din cultură. Activitățile locale s-au desfășurat în
necesitatea de a limita timpul petrecut de cei toate școlile partenere în același timp.
mici în fața calculatorului, a tabletei, Participanții au obținut informații despre
telefonului sau altor gadget-uri, oferindu-le ca oamenii și culturile din Europa, au învăţat
alternativă jocurile copilăriei părinților și metode noi, şi-au îmbunătăţit abilități
bunicilor lor.
lingvistice şi
competențele comunicative
într-un mediu multicultural.
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Activitățile vor oferi un exemplu de
educație bazată pe cooperarea dintre
profesori, părinți și studenți.
Participanții la aceste activități au avut
șansa de a învăța jocuri tradiționale pentru
copii din altă țară și de a obține informații
despre
acestea.
De
asemenea,
au
experimentat schimbul de valori și tradiții
culturale cu oameni din diferite țări. Aceste
activități sunt de așteptat să joace un rol
imens în transferul valorilor culturale către
generațiile viitoare și să sensibilizeze publicul în
legătură cu acest subiect.
De asemenea, curțile școlii care au fost

culturale elevilor.
Numărul de jocuri pe care copiii le
joacă pe stradă, încrederea și comunicarea
dintre vecini au scăzut în zilele noastre.
"Festivalul tradițional de jocuri pentru copii"
este de așteptat să întărească relațiile dintre
participanți, cum era în vremurile de demult.
Ca urmare a acestor activități,
participanții vor avea mai multe cunoștințe
despre jocurile pentru copii și despre
potrivirea acestora pentru diferitele grupe de
vârstă.Participanții își vor îmbunătăți abilitățile
de
comunicare
prin
comunicarea
persoanelor de diferite vârste.

concepute pentru a juca jocuri de copii
tradiționale vor fi folosite în timpul orelor de
educație fizică și a diferitelor activități. Astfel,
vor exista schimbări creative în clasele și
activitățile școlii gazdă. De asemenea,
jocurile vor deveni, sperăm, o modalitate
eficientă de predare.
Participanții vor fi mai creativi cu
informațiile obținute și abilitățile pe care le-au
câștigat în activități. Deoarece părinții vor
participa activ la activități, comunicarea
dintre școli, părinți și elevi se va îmbunătăți.
Profesorii își vor îmbunătăți abilitățile de
organizare și vor fi mai buni la activitățile care
sunt potrivite pentru elevii din grădinițe. Elevii
vor avea o comunicare mai bună cu oameni
de diferite vârste. Participanții vor arăta
importanța transferului de tradiții și valori

Participanții vor fi bucuroși să facă ceva în
privința transferului valorilor culturale și a
tradiţiilor la generațiile viitoare.
Abilitățile
elevilor
în
domeniul
artizanatului se vor îmbunătăți ca urmare a
activităților din atelier.Se vor adapta la școlile
și colegii lor mai ușor.
De asemenea, elevii își vor îmbunătăți
abilitățile tehnologice prin împărțirea jocurilor
și activităților pe internet.
Totodată, profesorii vor putea dezvolta
noi metode de predare, cum ar fi predarea în
timpul jocurilor.
Proiectul a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere
al autorilor şi Comisia nu este responsabilă pentru
eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
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Proiect de activitate terapeutic-logopedică
Autor: profesor logoped Georgeta Bănică
CLI Buzău/CJRAE Buzău

Tipul activității: Corectiv recuperatorie – formare de deprinderi
Durata: 35 - 40 minute
Diagnostic logopedic: Sigmatism
Subiectul: Consolidarea sunetului ,,ș” în cuvinte
Obiectiv general: Formarea și dezvoltarea capacității de exprimare corectă
Obiective specifice: Dezvoltarea motricității aparatului fonoarticulator; Educarea respirației
corecte; Educarea și dezvoltarea auzului fonematic; Articularea corectă a sunetului ,,ș” în cuvinte.
Obiective operaționale: Să execute corect, exerciții pentru dezvoltarea motricității aparatului
fonoarticulator ; Să efectueze exerciții pentru dezvoltarea motricității aparatului fonoarticulator;
Să identifice sunetul ,,ș” în cadrul diferitelor cuvinte; Să diferențieze auditiv sunetul ,,ș” în mod
independent; Să pronunțe corect sunetul ,,ș” în silabe, cuvânt, propoziții.
Obiective atitudinale: Respectarea regulilor pronunției corecte în toate formele, situațiile de
comunicare; Implicarea motivată în actul corectiv.
Strategii didactice:
Metode și procedee: exercițiul, demonstrația, explicația, jocul didactic, analiza fonematică a
cuvintelor, imitația.
Mijloace didactice: Oglinda logopedică, jucărie de pluș, pai, pahar cu apă, floare, imagini,
jetoane.
Desfășurarea activității
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POVESTEA UNUI COR DE ADOLESCENŢI
Autor: profesor consilier școlar Staicu Georgeta
Cu acordul elevului I.A., elev în clasa a X-a
A cânta este bucurie, înălţare, zbor. A
cânta altora completează aceste trăiri cu
amintirea eforturilor ascultătorilor de a te
recompensa cu toată generozitatea fiinţei lor.
A cânta în cor presupune creștere alături
de oameni dragi, armonizare cu cei de lângă
tine, înţelegere și sprijin tacit între membrii.
Seamănă cu un grup de dezvoltare personală
cu amplificarea trăirilor personale prin
concentrarea pe exigenţe artistice .
Ideea constituirii corului a plecat de la un
băiat și a devenit suport de maturizare și resursă
a bucuriei lui zilnice.
În toamnă, a intrat în cabinetul meu, un
adolescent: șaten, înalt, pe faţă cu o acnee
ţinută cu greu în frâu. 16 ani. Povestea lui nu era
curgătoare ca un râu cristalin, nu era solară și
încrezătoare.
Era o tragedie greu de integrat: în vară,
mama s-a stins sub ochii lui în accidentul de
mașină provocat de o imprudenţă a tatălui.
Tatăl a fost inconștient în momentul producerii
coliziunii, crescând panica băiatului , care nu
știa dacă i-a pierdut pe amândoi. Au urmat luni
de internare a tatălui la spitalul Obregia. Acum,
nu mai locuiesc împreună, tatăl a rămas cu
bunica care-l îngrijește, iar băiatul locuiește în
casa nașei, o persoană în vârstă.
Din copilul alintat și curajos, pe care îl
știam din clasa a noua, momentul de
schimbare a destinului a creat un băiat
încremenit, cu trupul aplecat și vocea stinsă. A
devenit dintr-o dată victima permanentă a
unor colegi cu tulburări de conduită, care
profită de lipsa lui de energie prin ironii, fără
sens. Mi-a mărturisit într-una din întâlnirile
ulterioare , că suportă umilinţele pentru că
merită să fie pedepsit: nu a fost niciodată
îndeajuns de bun cu mama lui…
M-am alăturat lui în lupta cu destinul
potrivnic. În șiragul zilelor s-au strâns lacrimile
neputinţei lui, exigenţele respectării rutinelor în
casa nașei, evidenţa gândurilor negative, a
distorsiunilor cognitive, a raţionamentelor în
exces, construirea unui carnet personal cu
afirmaţii de putere, pe care le lecturează,
alături de cărţile motivaţionale ( cărţile lui Mike
Robbins, Louise Hay, Wayne Dyer ș.a.), întâlniri în
care discutăm cele citite.

Totuși, el rămânea singuratic. Am aflat de ziua
lui de naștere și l-am întrebat ce și-ar dori. Un
profesor de chitară, a fost răspunsul lui
surprinzător.
Am început să fiu refuzată de oameni
care-l puteau ajuta. Atunci s-a născut gândul:
un cor ar fi o ocazie perfectă de a-i aduce
alături oameni sensibili și o oportunitate de a
exersa
puţinele
cunoștinţe
de
chitară
dobândite în patru ore primite de la un profesor
înainte de accident.
Am rugat două fete prietene să
pregătească colinde alături de el. După o zi, se
retrăgeau pentru că era neatractivă timiditatea
lui și vocea care nu i se auzea.
Am mers din clasă în clasă promovând
ideea unui cor. S-au adunat zece eleve cu
dragoste pentru colind. El acompania la
chitară, dorindu-și să experimenteze din ce în
ce mai mult.
Fetele au adus cu ele voioșia lor și un
coleg, chitarist.
Acum avem de toate: întâlnirile pentru
cântare, mici conflicte de organizare și
interpretare, veselie, încurajări.
El este integrat într-un grup care-l
apreciază, cu care râde și comunică, are un
prieten bun cu care exersează zilnic.
Timiditatea își mai face simţită prezenţa
când îmi face observaţie că am luat un ton în
dezacord cu chitara…
E perioada sărbătorilor. Am fost să
colindăm la Adăpostul de zi și noapte pentru
copiii străzii, am bucurat pe cei fără bucurii,
ne-am extins prietenii.
Privesc copiii din cor. Zâmbetele le
luminează feţele. Observ bucuria și pe chipul
lui, al băiatului care a găsit alte sensuri într-un
viitor înceţoșat transformat într-un prezent plin
de promisiuni…
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Proiectul Democratic Together in Colegiul Economic Costin C. Kirițescu
Autor: profesor consilier școlar Claudia Jarnea
Școala nu este doar locul în care copiii învață
matematică, fizică, limbi străine, ci devine o comunitate
în care se dezvoltă relații sociale.
Astfel, ”predarea” valorilor democratice în școală
este una dintre cele mai bune practici, care ajută
oamenii să trăiască împreună în armonie.
Toleranța,
drepturile
omului,
demnitatea,
respectul, cooperarea, înțelegerea, aprecierea sunt
valori care ar trebui să facă parte dintre activitățile
educative ale profesorilor indiferent de materia predată.
În Colegiul Economic Costin C. Kirițescu proiectul Democrația în școala mea, parte a
Democratic Together a fost primit cu multă deschidere atât de către profesori cât și de copii.
Activitățile proiectului nostru se desfășoară sub următoarele titluri :
Diferiți, dar egali!

Ziua anti-discriminare (Ziua baloanelor tolerante)
Părinții promovează toleranța în școală
Atelier pentru profesori – Lecția respectului și
acceptării
Elevii ne învață democrația.
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Studiu clinic privind eficiența intervenției consilierii de grup la
nivelul clasei de elevi

Autor: profesor consilier școlar Nicoleta STAN - CJRAE Argeș

Introducere: Fenomenul analizat în acest studiu reprezintă violența școlară, un construct
general care cuprinde în etipatogeneză următorii factori psihologici: emoții negative
disfuncționale, gânduri iraționale, empatie scăzută, stimă de sine scăzută, coping
dezadaptativ. Ne interesează astfel identificarea comportamentelor specifice violenței (la
nivelul clasei problemetice) și monitorizarea acestora cu scopul evaluării cantitative și
calitative a fenomenului.
Totodată, ne dorim să aplicăm un program de optimizare comportamentală și
promovare a sănătății prin stimulare educațională a factorilor de sănătate: autoacceptare,
cunoașterea și exprimarea adecvată a emoțiilor, cunoașterea emoțiilor celorlați, stimularea
gândirii raționale și a responsabilității sociale.
În cercetarea de față dorim să investigăm eficiența unui program de consiliere
psihoeducațională cu scopul diminuării actelor de violență la elevii de la o clasă din ciclul
secundar, din cadrul unei școli din județul Argeș.
Scopul cercetării este pur practic și autoevaluativ. Astfel, după principiul de ”learning
organization”, cu sensul de organizaţie care învaţă şi de organizaţie care produce învăţare,
școala trebuie să fie preocupată să se ajusteze permanent în funcție de rezultatele evaluării
finalităților ei. Nu știm dacă intervenția educațională pentru prevenirea violenței este eficientă
în diminuarea comportamentelor agresive la nivelul clasei de elevi, de aceea dorim să
eficientizăm procedura de intervenție prin autoevaluarea demersului educațional. Acest
demers este posibil prin intermediul studiului clinic controlat prin comparația intragrup pre și
post tratament.
Obiective teoretice: Din punct de vedere teoretic, orice măsură educativă pozitivă, ce
vine în sprijinul echilibrării psihoemoționale ale elevilor, reprezintă un factor sanogen, menit să
diminueze comportamentele disfuncționale și antisociale ale acestora. În practica clinică,
după stabilirea tabloului clinic constituit din factori predispozanți, declanșatori și de menținere,
se stabilește intervenția asupra tuturor acestor factori, ordinea de prioritate fiind stabilită după
criteriul controlabilității schimbării, criterii economice, criteriul complianței, etc. În liniii mari,
același model se aplică și în cazul întervențiilor educaționale, colaborarea dintre profesori,
părinți și echipa de lucru, fiind fundamentală. La modul ideal, cu cât se controlează mai mulți
factori, cu atît previziunea succesului este mai optimistă. Astfel, obiectivele teoretice ale
cercetării sunt: Identificarea și măsurarea comportamentelor de violență de la nivelul clasei de
elevi; Identificarea și măsurarea factorilor implicați în etipatogeneza comportamentelor
agresive; Identificarea eficienței intervenției; Testarea teoriei schimbării; Stabilirea costurilor
intervenției.
Obiectivele practice sunt: 1. Măsurarea, cu scopul: identificării comportamentelor
violente de la nivelul clasei a VI a; . stabilirea constructelor implicate în etiologia agresivității ce
urmează a fi măsurate; elaborarea ipotezelor; evaluarea profilului distresului afectiv de la
nivelul clasei (individual și colectiv); . evaluarea cognițiilor iraționale, respectiv raționale
(individual și colectiv);. 2. Implementarea proiectului de prevenție a violenței; 3. Măsurarea
postintervenție; 4. Descrierea fenomenelor analizate și stabilirea diferenței dintre cele două
evaluări.
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Materiale și metodă: Prevenirea comportamentelor agresive cuprinde două strategii: pe
de o parte realizarea de lecții la clasă cu conținuturi și teme specifice obiectivului de prevenție
(1. Educaţie emoţională, 2. Dezvoltarea abilităţilor sociale, 3. Rezolvarea de probleme sociale, 4.
Controlul furiei, 5.Recunoaşterea comportamentelor agresive), pe de altă parte managementul
comportamental (adresat profesorilor de la clasă, ce implică activități de monitorizare şi
intervenţie comportamentala). Activitățile de intervenție vizează modificări cognitive,
emoționale și comportamentale, fiind adresată direct factorilor personali care creează un sistem
de protecție a sănătății mintale și relaționale. Materialele folosite pentru intervenția la clasa este
format din ghidul de bune practici în domeniul prevenției violenței în scoală: Strategii de
prevenire a violenței în școală –Program pentru reducerea comportamentelor agresive în mediul
școlar, autori: Sorina Constandache Petrică, Elvira Alexandrescu și Domnica Petrovai (2007).
Programul va conține totodată ca suport teoretic și metodologic Ghidul pentru dezvoltarea
inteligenței emoționale pentru clasele V-VIII (A. Vernon, 2006) ce vizează următoarele
conținuturi, având obiective specifice: Acceptarea de sine, Emoții, Convingeri și
comportamente, Rezolvarea problemelor și luarea deciziilor, Relații interpersonale. La baza
conținutului său se află principiile teoretice ale Terapiei rațional-emotive și comportamentale
(REBT).
Ipotezele cercetării: Ipoteza cercetării: Considerăm că există o diferență semnificativă
între profilul pre și post intervenție educațională al constructelor specifice violenței, dar și al
comportamentelor de violență, al elevilor din clasa a VI a de la Scoala Gimnazială din județul
Argeș. Presupunem că intervenția este mai eficientă decât nonintervenția în diminuarea
factorilor patogenici ai agresivității de la nivelul clasei a VI a. Ipoteza de nul: nu există o diferență
semnificativă între scorurile rezultate la probele psihologice ce măsoară constructe implicate în
patogeneza agresivității, nu se înregistrează diferențe semnificative în comportamentul elevilor
în urma intervenției educaționale de optimizare comportamentală.
Lotul de subiecți este format din 30 de elevi componenți ai clasei a VI a de la o școală din
județul Argeș, cu vârsta cuprinsă între 11 și 12 ani, atât fete, cât și băieți, în anul 2015. Avînd în
vedere aspectul particular al criteriilor de formare al eșantionului de populație, menționăm, că
rezultatele acestei cercetări de față vor fi folosite doar ca reper pentru intervențiile viitoare la
nivelulul aceleiași categorii de vîrstă și doar în cadrul acestei școli. Astfel, această cercetare are
scop exclusiv didactic și autoevaluativ.
Instrumentele utilizate au fost: Chestionar de evaluare a comportamentelor violente de la
clasă (reprezintă un chestionar conceput conform Modelului ABC comportamental și are scopul
de a identifica/monitoriza calitativ și cantitativ comportamentele violente de la nivelul clasei.
Acest chestionar este realizat de către echipa de lucru a Ghidului de bune practici privind
prevenirea comportamentului violent în școală, denumit ”Strategii de prevenire a violenței în
școală”, autori: Costache Petrică, Elena Alexandrescu și Domnica Petrovai (Proiect POSDRU,
2007), PDA (Profilul Distresului Afectiv) reprezintă o scală cu 39 itemi care măsoară emoțiile
negative disfuncționale și emoțiile negative funcționale din categoriile „îngrijorare/anxietate”,
tristețe/deprimare”, precum și emoțiile pozitive în baza Modelului ABC cognitiv și are ca scop
evaluarea măsurii în care comportamentul violent este asociat cu anumite emoţii disfuncţionale
negative. Scala a fost construită în 2005 de Opriș David și Macavei Bianca, utilizând principiul de
construcție a Profilului dispozițiilor afective, forma scurtă (Di Lorenzo, Bovbjerg, Montgomery,
1999) și se bazează pe teoria lui Albert Ellis asupra distresului emoțional, ABS s (Scala de atitudini
și convingeri-forma scurtă) reprezintă o măsură globală a iraționalității. Cei 8 itemi ai scalei
acoperă fiecare câte un tip de credință irațională sau rațională: pretenții absolutiste,
catastrofizarea, toleranță scăzută la frustrare, evaluarea globală negativă, preferințele,
evaluarea nuanțată a caracterului aversiv al unui eveniment, toleranța la frustrare, acceptarea
necondiționată a propriei persoane și evaluarea comportamentelor specifice. Scala a fost
concepută pentru a fi adaptată la situații specifice.
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Rezultate și discuții
Analiza descriptivă a datelor
Modificarea emoțiilor pozitive s-a realizat în sensul creșterii nivelului de intensitate a
acestora. Practic, nivele săazute și foarte scăzute au fost înlocuite cu nivelul mediu de emoții
pozitive, iar emoțiile de nivel mediu, cu emoții de nivel înalt.
Modificarea emoțiilor negative funcționale s-a realizat in sensul diminuării intensitații acestora, în
special în ceea ce privește nivelul extrem al acestora.
Modificarea emoțiilor negative disfuncționale s-a realizat în sensul diminuării intensității acestora,
dispărând nivelul extrem.
Analiza corelațională a pus în evidență o corelatie semnificativă între măsurătorim
indicând faptul că ierarhia subiecţilor se păstrează într-o oarecare proporţie de la o măsurătoare
la alta. Astfel, acest rezultat arată corelație medie între măsurătorile PDA pozitive și corelații
semnificative între PDA emoții funcționale negative și PDA disfuncțional global. Acest rezultat
indică faptul că intervenția a influențat în mod egal pe aproape toți subiecții, în ceea ce privește
autoevaluarea emoțiilor pozitive, emoțiilor funcționale, dar și a profilului global disfuncțional.
Totuși, în cazul PDA emoții disfuncționale negative, se pare că nu există o corelație semnificativă,
fapt care poate sugera ideea că intervenția nu a influențat în același grad pe subiecții. Acest
fenomen se confirmă prin existența a patru subiecți cu scoruri foarte mari la PDA negativ
disfuncțional inițial și scoruri foarte scăzute la PDA disfuncțional final. În acest caz, am putea
aprecia că intervenţia noastră a influențat la nivelul acestui construct psihic în special pe cei cu
un profil psihoafectiv negativ, care au prezentat o reziliență crescută în comparație cu cei cu
scoruri inițiale scăzute. Studiile confirmă acest pattern în cazul multor tratamente de intervenție
terapeutică (Lungu O, Psihologie experimentală și aplicată, 2010).
În general, se observă o diferență între corelațiile celor două grupuri-gen, însă nu încercăm o
detaliere a acestui aspect, această diferență presupune investigații suplimentare, de aceea
poate constitui obiectul unor cercetări ulterioare. Specificăm doar că corelațiile la genul
masculine sunt mai puternice statististic decât la genul feminin.
Analiza comparativă pentru luarea deciziei statistice realizată prin metoda test-retest
eșantione-perechi pentru a urmări dacă se schimbă ceva ca urmare a intervenției. Se vizeză
scorul diferenței dintre cele două măsurători. Astfel, ipoteza de nul va fi aceea că nu există nici
o diferenţă între măsurătorile inițiale și cele finale, deci media populaţiei de diferențe va fi nulă,
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iar ipoteza de cercetare va fi aceea că totuşi media diferenţelor nu va fi zero.
Analiza statistică a permis identificarea unor diferențe semnificative, cu valoarea t peste
0 , la un p≤0,01 între mediile scorurilor la scalele PDA aplicate înainte și după tratament. Astfel,
având în vedere cotarea inversă a PDA pozitiv, rezultă că numărul emoțiilor positive a crescut
concomitent cu scăderea numărului emoțiilor negative funcționale și disfuncționale, a
rezultatelor finale față de rezultatele inițiale.
Se argumetează statistic rezpingerea ipotezei de nul (nu există diferențe semnificative
între rezultatele finale și cele inițiale) și acceptarea ipotezei de cercetare: există o diferență între
rezultatele la probele PDA înainte și după intervenția educațională.
Totodata, analiza statistică descriptivă și comparativă a pus în evidență o modificare
semnnificativă a comportamentului violent de la clasă, in sensul diminuării numarului si
frecvenței apariției comportamentelor violente la clasă.
Concluzii
Realizat prin metoda stiințifică de analiză cantitativă și calitativă, ce a indicat cu precizie
corelații statistico-matematice dintre constructele măsurate, considerăm ca acest studiu și-a
atins obiectivul autoevaluativ și a pus în evidență impactul pozitiv al procesului consilierii
educaționale la nivelul clasei de elevi.
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Apariții editoriale
MANUALUL de CONSILIERE și DEZVOLTARE PERSONALĂ
de la Editura Paralela 45, declarat câștigător al licitației de
manuale pentru clasa a VII-a din 2019!
Manualul acoperă toate aspectele programei şi oferă multiple posibilităţi de folosire a lui în lucrul
efectiv de la clasă. Prin textele, imaginile și sarcinile de lucru propuse, dar și prin metodele și
strategiile abordate, manualul contribuie în mod direct la implicarea directă și activă a elevilor în
experiențe concrete de învățare.
În plus, prin îmbinarea metodelor tradiționale cu cele moderne, este adecvat nevoilor oricărui tip
de clasă și încurajează interacțiunea dintre elevi și profesor.
Jocurile, exercițiile și experiențele de învățare concrete fac manualul accesibil și plăcut elevilor și
contribuie la dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale acestora printr-o prezență activă și
conectarea cu ceilalți.
Structura inedită și modernă permite atingerea cu ușurință a finanalităților
propuse la disciplina Consiliere și dezvoltare personală, dintre care amintim: adoptarea
atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat, relaţionarea armonioasă
cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare etc.
(Descrierea aparține Editurii Pararela 45)

Consiliere si dezvoltare personală.
Manual pentru clasa a VII-a
Manual câștigător licitația MEN 2019.
(Descrierea aparține Editurii CD Press)

Manualul de Consiliere și dezvoltare personală este structurat pe unități tematice, care dezvoltă
conținuturile din programă. Prezentate într-o formă deosebit de atractivă, lecțiile cuprind
exemple de activități care conduc la formarea competențelor specifice disciplinei.
Organizarea conținutului permite crearea de relații cu celelalte discipline studiate.
(Descrierea aparține Editurii Litera)

Cartea de faţă propune combinarea tehnicilor euritmice în şedinţele de logopedie, care pot fi uşor
adaptate în demersurile de consiliere, întrucât facilitează expresivitatea corporală ca o
componentă esenţială în comunicare. Pe lângă această, sunt atractive, antrenante şi asigură o
motivaţie intrinsecă optimă atât pentru activitatille de logopedie, cât şi pentru şedinţele de
consiliere individuală sau de grup. Psihodrama moreniană este una dintre cele mai fascinante
abordări ale personalităţii de toate vârstele, tehnicile şi metodele sale fiind uşor adaptabile pentru
toate secvenţele activităţilor de logopedie, cât şi pentru abordările unei şedinţe de consiliere,
facilitând dezvoltarea optimă atât a personalităţii copiilor, cât şi a capacităţii de adaptare socială
a acestora.
Aceste exerciţii vor fi extrem de utile domeniului logopediei şi vor aduce o valoare nouă în
desfăşurarea activităţilor din cabinetele logopedice, oferind logopezilor şi părinţilor idei şi modele
pentru noi ocazii şi instrumente de lucru în dezvoltarea limbajului la copiii de vârstă preşcolară”
(Descrierea aparține Editurii lbw)
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Cu drag, pentru părinții copiilor cu cerințe speciale.
Autor: profesor consilier școlar Nicoleta STAN - CJRAE Argeș

Lucrez de doar trei luni în cadrul S.E.O.S.P. Fire observativă și salvator asumat, mi-a fost
lesne să constat dincolo de analiza educațională a copilului cu C.E.S., climatul familial specific
al fiecărui copil cu care am interacționat. De multe ori am trecut bariera și am depașit ora
alocată orientării școlare ale copilului, încercând să intervin cu sfaturi de parenting, acolo
unde simțeam o nevoie urgentă pentru copilul respectiv. Din păcate, am întâlnit mulți părinți
încă neasumați, neputincioși în fața problemelor copilului lor, atitudine care se corelează de
cele mai multe ori cu o regresie la nivel global a copilului. Din fericire, am întâlnit mulți părinți,
care au reprezentat un model pozitiv și totodată o confirmare pentru argumentele teoretice
cu specific educațional. Pornind de la secretul acestor părinți, voi formula acest articol. Îi voi
denumi generic famila Român și îi voi urmări pe traseul imaginar, de la nașterea puiului lor, la
momentul intrării în cabinetul SEOSP. Am observat că acești părinți au în primul rând o
atitudine asumată (nu resemnată) în legătură cu problema copilului lor, că cunosc foarte
multe informații despre semnele și simptome specifice tulburării copilului, cunosc modalități de
parenting specific, iar copilul prezintă o dispozitie pozitivă din punct de vedere emoțional, are
stimă de sine crescută, prezintă un optim de dezvoltare posibil în funcție de afectarea lui, ba
mai mult, se observă supracompensări incredibile, care mă bucură nespus.
Primul fapt observat: atitudinea conștientă și asumată
Copiii cu C.E.S. nu sunt numai copii cu nevoi speciale din punct de vedere educațional,
de cele mai multe ori, capacitatea generală de învățare reprezintă fie efect al altor afecțiuni
de ordin fizic, senzorial sau-și psiho-emoțional, fie cauză a acestora. În primul rând fiecare copil
este unic și reprezintă un ansamblu de determinări și influențe genetice. Trăsăturile unui copil,
de exemplu atenția instabilă pot fi determinate genetic de codul genetic propriu, dar și de
evenimente neprevazute apărute în timpul sarcinii. Dincolo de gravidiile observate ca fiind
periculoase – sarcina înainte de termen, diferitele infecții, există situații aparent inofensive, care
influențând dispoziția afectiva a mamei, pot declanșa prin reacție în lanț schimbări în
biochimia intrauterină, ce pot modifica dezvoltarea fătului. Astfel, este important să
acceptăm că uneori natura este o ruletă și să conștientizăm că datul copilului, cel puțin la
naștere, nu mai poate fi schimbat dramatic. În acest sens, primul pas în creșterea copilului
nostru este cunoașterea acestuia, informarea cu privire la dezvoltarea copilului, tocmai pentru
a-i putea oferi cadrul optim de dezvoltare. Pe scurt, determinările genetice ale unui copil,
respectiv temperamentul, reacțiile psihofiziologice, bolile somatice, etc, care de cele mai
multe ori sunt corelate și cu o vulnerabilitate în sfera psihică, înainte de a acționa în sensul
modificării lor, trebuie acceptate, asumate, cu mult realism. Acestă atitudine poate fi
observată printr-o reacție promptă a părintelui la semnele prezentate de copil încă din primul
an de viață. Acești părinți au fost receptivi la observațiile din exterior, au mers la specialiști și
s-au informat, au povestit despre problema copilului lor și au solicitat informații și soluții.
Discursul familiei Român sună astfel: Am observat la copilul meu ca... , O vecină m-a sesizat
că...., Am fost la medicul de familie, Am cautat pe internet, Colaborez cu fundații, etc
Strategii de a face-față
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O vorbă spune că meseria de părinte este cea mai grea. Nopțile pierdute ținând în brațe
puiul chinuit de febră, efortul să prepari masa în ciuda durerii de măsea, sunt acte de
devotament specific tuturor părinților. A avea un copil cu probleme implică un efort și mai mare
din partea părintelui. Acesta luptă cu vinovăția proprie și a celorlați, negarea problemei,
gestionarea dificilă a emoțiilor. Famila Român nu a fost scutită de acest travaliu chinuitor. Au
pierdut nopți gândindu-se unde au greșit, ba chiar au avut discuții în cuplu referitor la
responsabilități, unde mai punem diversele obstacole de ordin financiar și social întâmpinate. Nu
s-au lăsat, au mers mai departe și au învățat. Au învățat să fie mai disciplinați, să-și gestioneze
emoțiile și reacțiile, să se prezinte pe ei și copilul lor societății. Doamna Român povestește despre
cum a mers la grădiniță și a cerut audiență la director pentru a-i prezenta nevoile speciale ale
copilului ei: Astfel, am cerut și am primit ajutor. Cadrele didactice m-au orientat către consilierul
școlar, care la rândul lui, mi-a explicat ce înseamnă CES. Alte familii Român știau deja despre
serviciile de orientare școlară de la medicul de familie, ca de altfel despre alte surse de ajutor
(fundații, terapeuți, cursuri pentru părinți, etc).
Să rămânem uniți
Toți copiii au nevoie de un mediu stabil și hrănitor de creștere și în ciuda problemelor,
familia Român a rămas unită. Cu toate că cuplul Român s-a separat prin divorț, aceștia se
implică cu dăruire și asumare în creșterea copilului lor, împărțind responsabilitățile și sprijinindu-se
reciproc. Domnul Român știe că vulnerabilitățile copilului lui se pot accentua și se comportă
vigilent, întreabă tot timpul și ori de câte ori are ocazia specialiștii cu privire la soluții pentru
problemele de conduită apărute la copilul, despre strategii de stimulare cognitivă, vorbește
despre îngrijorările lui. Cei mai disfuncționali factori de risc în declanșarea și menținerea
vulnerabilităților copilului: separarea prelungită sau definitivă de părinte/părinți, separarea
temporară de părinte- crize conjugale, divorț, relații conflictuale și inadecvate – violența,
alcoolism, abuz fizic și emoțional, relații conflictuale în familii mixte și reconstituite – fratriile și
parentalitatea vitregă, relații familiale discordante, boala și devianța patologica a
părintelui/părinților. Familia Român cunoaște aceste fenomene și acționează responsabil atunci
când ia decizii ce pot influnța copilul.
Reacțiile părintelui –cauză și efect
Sunt situații când, deși factorii de risc familiali sunt relativ controlați, totuși copilul dezvoltă o
serie e reacții inadecvate și intabile față de mediul familial și social. Mediul reacționează la
rândul lui la comportamentul copilului. Părintele va avea inițial reacții cognitive, afective și
comportamentale de genul: fatalitate (aoleu, ce nenorocire), frică (ce o să mă fac, nu se va
descurca în viață, ne râde lumea, am investit degeaba), responsabilizarea exterioară (seamănă
cu fratele bunicului dinspre mama) sau negare (n-are domnule nimic, e perfect copilul meu,
copiii ceilalți au ceva cu el). Deși aceste gânduri și emoțiile asociate au trecut prin mintea
familiei Român, aceștia au învățat să fie deschiși, să ceră sfaturi, să solicite suport, ei și-au
exprimat aceste emoții și gânduri, au mers în grupuri de suport. Au învățat faptul că resemnarea
(a nu face nimic), supraprotecția (să se schimbe ceilalți) sau coerciția (educația cu pedeapsa)
nu duc la nimic bun, dimpotrivă, îi influența negativ dezvoltarea copilului.
A fi stabil și adecvat în relații reprezintă cel mai important factor de creștere.
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Tehnicile mai mult sau mai puțin intuitive (recompensarea, gratularea, întărirea pozitivă și
negativă) folosite pentru a educa comportamentul adecvat al copilului, au efect dacă sunt
aplicate cu o atitudine adecvată din partea părinților. Din păcate, foarte mulți părinți, deși au
făcut toate acțiunile de suport pentru copilul lor, spun că copilul nu relaționează bine cu ei, nu îi
ascultă. Familia Român relaționează optim cu copilul lor, acesta este receptiv la cererile
părinților și prezintă un comportament adecvat în spațiul social. Care este secretul lor? Dr. Laura
Markam vorbește în cartea intitulată sugestiv Părinți liniștiți, copii fericiți (2012) despre
conectarea cu copilul, ca reprezentând condiția determinantă a acțiunilor de îndrumare a
copilului în procesul de autoreglare emoțională. Se pare că familia Român a învățat să-și
gestioneze emoțiile, să dea o pauză propriilor reacții și să le exprime adecvat. Astfel, copilul lor a
învățat să spună când este furios sau dezamăgit, sau doar obosit. Bineînțeles că a reușit să
ajungă la această performanță în timp, ajutat de părinți, care au învățat să-și asculte copilul, să
se accepte pe ei înșiși și povestea propriei copilării, au învățat că atunci când vor să modifice un
comportament nedorit la copilul lor, sau doar să obțină unul nou, trebuie să acorde atenție
acestei acțiuni.
În continuare, voi relata o secțiune dintr-un moment al consilierii familiei Român, al căror
copil prezintă hiperactivitate cu deficit de atenție:
Consilier: Cum se prezintă copilul la școală?
Familia Român: Este integrat și adecvat, însă are dificultăți în a urmări lecția.
C: Cum se desfășoară o zi în famila voastră?
FR: Avem o rutină stabilită, copiii au sarcinile împărțite. Când venim acasă, ei au deja temele
făcute, îi ajutăm să le completeze unde nu au reușit.
C: Cum reacționează copilul vostru față de regula de a primi telefonul o singură oră pe zi, iar
televizorul este oprit cu cel puțin o oră înainte de culcare?
FR: Avem un copil bun și înțelegător (privesc către copil cu căldură). El înțelege că regulile sunt
stabilite pentru liniștea lui și a fraților lui.
C: Cum se încheie ziua voastra?
FR: Ne jucăm Baba-Oarba toată familia, ne gâdilăm și ne spunem cât de mult ne iubim.......
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Debutul școlarității - Ce trebuie să știe părinții la debutul
copilului in școală

Autor: profesor consilier școlar Nicoleta STAN - CJRAE Argeș

Debutul școlarității este un fenomen social ce preocupă specialiștii din domeniul
educațional dintodeauna. Argumentul fundamental pentru acest fapt este acela că orice
început influențează puternic dezvoltarea ulterioară. Cine nu a auzit cel puțin odată, pe
cineva spunând că îi datorează traseul profesional și nu numai, doamnei sau domnului
învăţător? Pe de altă parte, din păcate, există muțti adulți care trăiesc cu regretful faptului că
nu au avut sprijinul necesar la debutul şcolarităţii și trăiesc sentimente de culpabilitate în
legătură cu traseul educațional parcurs individual.
Este bine-cunoscut faptul că debutul şcolarităţii la copil coincide cu o etapă importantă
a dezvoltării bio-psiho-sociale a acestuia. Din punct de vedere intelectual, s a stabilit de către
specialiști că etapa 6-7 ani constituie momentul potrivit pentru a debuta în achiziţionarea
abilităților instrumentale de scris-citit şi calcul, însă din punct de vedere psiho-emoțional, deși
copilul se află în perioada de explorare a mediului social,
încă prezintă un grad de
dependență crescută față de reperele familiale. În acest context, şcoala intervine ca al
doilea factor de dezvoltare, alături de familie, cu valențe determinante asupra dezvoltării
viitoare a copilului.
O procedură educațională specifică, implementată la nivelul managementului școlii,
având ca obiectiv general crearea alianței părinți-școală, cu scopul de a înlesni adaptarea și
accesul optim la educație a tuturor elevilor , reprezintă activitatea Lectoratul părinților,
activitate metodică specifică Comisiei învățătorilor.
În fapt, în calitate de consilier școlar, bucurându-mă de un grad de implicare și
colaborare excelent , am fost solicitată de către coordonatorul Comisiei metodice a
învăţătorilor pentru a organiza și a susține lectoratul cu părinţii. Ca coordonator al activității
am urmat următorii pași procedurali: am strâns informații de la învăţători cu privire la
fenomenele specifice apărute la nivelul clasei , în special în primul an de școlarizare, astfel
încât prezentarea în faţa părinților să fie cât mai obiectivă și specifică climatului particular din
punct de vedere istoric, social și cultural al prezentului.
Obiectivele concrete ale activiății au fost ca părinții elevilor: să cunoască oferta
educațională și serviciile oferite de către această pentru adaptarea copilului la școală, să
recunoască semne și comportamente adecvate și inadecvate ale propriilor copii, să
cunoască principalele comportamente și atitudini în raport cu fenomenele specifice apărute
în școala, să cunoască viziunea școlii inclusive și a problematicii C.E.S.
Fiind preponderant o activitate de informare psiho-educatională, lectoratul cu părinţii a
avut la bază o strategie bazată pe organizarea frontală. S-a avut în vedere controlul asupra
unor factori de timp şi economici, astfel au fost invitați toţi părinții elevilor de la clasa
pregătitoare. Au participat 174 de părinți, alături de cele 7 cadre didactice din cadrul
Comisiei învăţătorilor, directorul adjunct al școlii și consilierul școlar, în colaborare cu profesorul
itinerant și de sprijin , al cărui rol a fost prezentat în încheierea activității consilieruloui școlar. S-a
folosit metoda prezentării materialului informațional, utilizând video-proiectorul. Fiecărei etape
de prezentare s-a alocat câteva minute pentru întrebări și discuții. Pentru evaluarea activității
s-a folosit o fișă de activitate care a ajuns la fiecare părinte, având un conținut ce vizează
materialul prezentat și cererea de feed-back.
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Conținutul activității de prezentare a avut următoare desfăşurare:
1. Titlul - Debutul școlarității-începutul unui nou ciclu al vieții
2. Importanța debutului școlarității:
- Creează fundamentul integrării sociale și profesionale viitoare,
- Piatra de temelie a nivelului interesului și preocupărilor pentru activităţile școlare,
- Formează setul de deprinderi fundamentale, care asigură adaptarea la cerințele
complexe viitoare.
3. Caracteristicile specifice etapei de vârsta a școlarului mic
Dezvoltarea fizică: transformările anatomo-fiziologice ale organismului intră într-o relativă
stagnare, dezvoltarea creierului este foarte intensă, prin creșterea volumului în anumite zone,
formarea de sinapse și o mai bună comunicare între zonele acestuia.
Dezvoltarea psihică: în relație cu dezvoltarea creierului – viteză mărită a operațiilor
gândirii, apariția de strategii noi de rezolvare a problemelor, crește capacitatea memoriei de
lucru și a atenţiei la circa 15-20 minute.
Dezvoltarea emoțională: copiii percep corect emoțiile și reuşesc să le exprime corect în
comportament, folosesc informații emoționale pentru a transmite gânduri și mesaje, înţeleg
cauzele și consecințele unor comportamente, reușesc să folosească într-o manieră adaptată
emoțiile, alegând din mai multe reacții posibile, în special pe cele pozitive.
4. Abilități și comportamente sociale specifice vârstei școlarului mic
- Familia rămâne încă etalonul principal al interacțiunii sociale,
- Interacțiunea cu copiii de aceeași vârstă reprezintă un standard extern foarte important,
precursor al standardului social general și conduce la formarea unor sentimente noi ca:
mândria, rușinea, vina.
- Apar abilităţi sociale noi: negocierea, altruismul, rezolvarea conflictelor, suportul
emoțional.
5. Probleme ce pot apărea în această etapă:
- Probleme de adaptare la mediul școlar în relaţie cu cadrul școlar sau în relaţie cu
covârstnicii,
- Tulburări de comportament –opoziționismul, violența, provocarea
- Dificultăţi de învăţare –datorat unor blocaje în dezvolarea globală sau specifice
- Eșec școlar
6. Problemele de adaptare la mediul școlar – manifestate prin comportament violent fizic
sau verbal, retragere și izolare, provocare și sfidare. Posibile cauze: factori genetici (predispoziții
bio-psihice), factori de mediu –abordare parentală greșită, frica de necunoscut. Cheia
soluționării –colaborarea parinți-școală.
7. Ce trebuie să știe părinții despre copiii competenți social:
- Schimbă mereu strategiile de integrare în grup,
- Imită comportamentele celorlalți,
- Tolerează frustrarea,
- Amâna satisfacerea propriilor nevoi.
8. Este important ca părintele:
- Să înțeleagă nevoia copilului de a fi acceptat de către grup,
- Să ajute copilul să-și exprime nevoile și sentimentele,
- Să securizeze copilul prin afecțiune și iubire necondiționată,
- Să încurajeze copilul să fie flexibil, să aleagă singur soluții de compromis-parțial (din mai
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multe soluții formulate împreună) pentru rezolvarea problemelor relaționale.
9. Cauze ale dificultăților de învățare:
- Dezvoltarea psihică individuală este diferită într-o anumită măsură ca viteză, ritm,
manifestare ( Un copil prezintă dezvoltare precoce a percepției spațiale, pe când, colegul are
dezvoltată mai mult percepția timpului),
- Lipsa unor strategii de rezolvare (Nu au fost solicitați să repete o poezie, să deseneze de
mai multe ori până vor reuși să perfecționeze un desen, etc),
- Lipsa deprinderilor de studiu,
- Tulburări specifice copilăriei: întârzierea mentală, tulburarea de învățare, tulburarea
coordonării motorii, tulburarea de comunicare, tulburarea de dezvoltare pervazivă, tulburarea
de deficit de atenție și comportament disruptiv, etc.
10. Ce trebuie să ştie părintele pentru a-și susține copilul:
- Repetiția deprinderilor învățate la clasă,
- Exemple concrete ale noilor informații și cunoștințe dobândite la școală,
- Dificultatea dezirabilă: deși pe termen scurt poate încetini procesele de învățare, pe
termen lung duce la înțelegerea conceptelor, dezvoltarea voinței, a efortului independent de
muncă, a motivației intrinseci,
- Cultivarea obișnuinței de a munci în mod organizat și disciplinat,
- Perseverența și constanța în stimularea educativă.
11. Soluţii:
- Colaborarea părinţilor cu cadrele didactice pentru identificarea cauzelor și stabilirea
strategiilor de rezolvare,
- Consilierea părinților în mod individual de către învăţător și consilierul școlar,
- Posibilitatea participării în cadrul unor grupuri de consiliere pe probleme de parenting.
12. Copiii cu cerinţe educaționale speciale:
- În sens restrâns, conceptul de EDUCAȚIE SPECIALĂ se suprapune cu cel de învățământ
special ( educație specializată pentru copiii cu deficiențe).
- În sens larg, EDUCAȚIA SPECIALĂ se extinde la o categorie mai mare de elevi, care
include și copiii cu dificultăți de învățare sau dezvoltare și are în vedere un tip de educație
adaptată copiilor care nu reușesc fără sprijin să atingă nivelul de educație corespunzător vârstei
și cerințelor școlare și sociale.
13. Termenul de nevoie specială:
- Este utilizat pentru a desemna ceea ce se constituie în ceva îndepărtat de normă
statistică.
- Elevul cu cerințe speciale posedă alături de nevoi generale și alte nevoi cu caracter
particular, care nu sunt comune, obișnuite, oarecare.
- Pentru valorizarea socială a caracteristicilor de acest tip, este folosit termenul de special
cu sens remarcabil, ocazional sau rar.
- Special nu este desemnat ca defect sau stigmat, care marginalizează social.
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