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Secțiunea ELEVI 

 

CUM NE PREGĂTIM PENTRU EXAMEN? 

 

 

 

Prof. Consilier Stanca Oana 

Unitate de Învăţământ: Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa 

 

Se apropie perioada examenelor, iar anxietatea şi grijile încep să crescă pe măsură ce trec 

zilele! Trebuie să şti că este absolut normal în perioada unui examen să fi anxios. Iată câţiva paşi care 

te pot ajuta să treci cu bine peste încercare: 

1. Fă-ţi un program! 

Este foarte important să îţi stabileşti un program zilnic în care să se regăsească o alimentaţie 

şi odihnă corespunzătoare! 

2. Pregăteşte-te bine! 

Nu lăsa toată materia ce trebuie parcursă pe ultima sută de metri! Stabileşte-ţi pe 

zile/săptămâni  volumul de cunoştinţe care trebuie învăţat! 

3. SIMULEAZĂ EXAMENUL! 

Crează acasă un mediu asemanator cu cel de la examen respectând ora începerii examenului, 

timpul de lucru etc. Astfel, repetând acest exericiţiu vei reuşi să faci faţă mult mai bine emoţiilor 

negative din timpul examenului. 

4. Ziua dinaintea examenului…. 

Evită să ,, îngraşi porcul în ultimul moment!” Ai muncit destul, acum este timpul să acorzi 

timp relaxării! Ieşi la plimbare,  fă mişcare, fă-ţi un ceai, odihneşte-te! Poţi încerca chiar şi un 



4 

 

exerciţiu de relaxare: 1 - 2 minute de respirație abdominală. Stai pe scaun, cu coloana dreaptă, bazinul 

împins puțin în față, picioarele desfăcute, palmele pe genunchi. Ochii pot fi închiși sau deschiși. 

Pasul 1: Inspiră adânc, fără grabă, umplând abdomenul cu aer în timp ce numeri până la 4. 

Pasul 2: Ține aerul până spui „unu”, fără grabă. 

Pasul 3: Expiră tot aerul pe gură și pe nas, cât timp numeri până la 4. 

Exersează înaintea examenului câteva minute, zilnic! 

5. Dimineaţa examenului… 

Priveşte în oglindă şi repetă-ţi : ,, Am să promovez examenul!” , ,, Sunt puternic/puterică”!, 

,,Pot să fac asta!” 

Evită să discuţi cu colegii despre posibilele subiecte la examen! Fii încrezător, pentru că eu  

ştiu  că tu poţi! Succes! 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Davidji ,, Tehnici de relaxare”, Editura Niculescu,2016 

https://www.europosters.ro/insigna/smiley-wink-v4947 

https://www.examenultau.ro/blog/5-modalitati-de-a-combate-stresul-dinaintea-examenului-de-evaluare-

nationala/ 

  

https://www.europosters.ro/insigna/smiley-wink-v4947
https://www.examenultau.ro/blog/5-modalitati-de-a-combate-stresul-dinaintea-examenului-de-evaluare-nationala/
https://www.examenultau.ro/blog/5-modalitati-de-a-combate-stresul-dinaintea-examenului-de-evaluare-nationala/
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3 Tehnici de relaxare înainte de examen 

  

 

Profesor Consilier Chirțan Raluca Maria   

Școala Gimnazială Jimbolia 

 

 

1. “Mâna ajutătoare”: pe o coală albă de hârtie, pune una dintre palmele tale și trasează conturul 

pălmii. 

Pe fiecare deget, scrie numele unei persoane, care a fost lângă tine și care te-a ajuta să treci mai ușor 

peste această perioadă, de distanțare socială și izolare, dar care te-a încurajat că viața este cu suișuri 

și coborâșuri. 

 

2. “Gânduri care te frământă”: pe colțul din stânga, sus, scrie gândul care te frământă cel mai 

des, iar în dreapta, jos, desenează un coș de gunoi. Trage linii, de la gândul care te frământă, la coșul 

de gunoi, care semnifică aruncarea gândului care te frământă la coșul de gunoi. După ce ai terminat 

de desenat, te învit să mototolești foaia și să o arunci cu adevărat, la coșul de gunoi. 

 

3. “Mandala”: mandala este o succesiune de cercuri concentrice, împărțită în patru părți egale, 

iar elementele se succed cu regularitate. O definiție pompoasă! Ceea ce doresc eu să vă propun este 

să vă focalizați asupra primului cerc. Cercul din mijloc, cel mai mic cerc. Ei acel cerc sunteți voi, iar 

pe măsură ce deveniți conștienți de acest lucru, voi creșteți și vă dezvoltați. Creșteți, la fel cum crește 

mandala noastră. 

 

 

 

 

SUCCES! 
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Adolescenții și anxietatea 
 

Prof. consilier Gugonatu Adina-Maria 

Cjrae - Colegiul Național ”Ana Aslan” Timișoara și   

Colegiul de Silvicultură și Agricultură ”Casa Verde” Timișoara 

Prof. consilier Flueraș Adina-Brîndușa 

Cjrae Timiș – Școala Gimnazială nr. 12 

Timișoara și  

Școala Gimnazială Săcălaz  
 

Frica și anxietatea sunt două lucruri diferite. Frica apare în 

principal în urma unui pericol sau a unei amenințări prezente 

și specifice (de exemplu, când un câine necunoscut latră la 

noi). Anxietatea este declanșată de amenințări din viitor la 

adresa siguranței și bunăstării personale, amenințări care sunt 

vagi și slab definite.  

 

Anxietatea, considerată o stare emoțională negativă marcată de 

teamă, nesiguranță, incertitudine și spaimă, apare în situații 

diverse de viață cum ar fi: susținerea unui examen sau 

confruntarea cu evenimente percepute de individ ca fiind 

adevărate catastrofe cărora acesta nu le poate face față.  

 

Anxietatea nu este cauzată de evenimente, ci de felul în care ne raportăm noi la aceste evenimente. 

Astfel, aceste gânduri, de fapt, iraționale– le vom numi gânduri fierbinți, determină declanșarea 

stării de anxietate. De aceea este important cum învățăm să privim și să ne raportăm la evenimentele 
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de viață. Fiecare dintre noi poate găsi, în propria persoană, resurse afective care să ne ajute în 

înlăturarea acestor gânduri negative și în găsirea de alternative la situațiile de viață.  

  

În continuare vă oferim câteva sugestii de gestionare a anxietății și de conștientizare 

a faptului că intensificarea stării de anxietate determină individul la inactivitate, la 

inhibarea oricărei alternative de acțiune.  

  

Gânduri fierbinți/iraționale   Gânduri rationale și realiste 

”Sigur situația prezentă îmi va încurca 

viitorul- examenul de capacitate, 

examenul de bacalaureat sau examenul 

de admitere la facultate.”  

 Gândind astfel nu facem altceva 

decât să devenim anxioși, plini de frică 

și lipsiți de inițiativă. 

Am putea reformula 

acest gând altfel:  

”Situația prezentă îmi oferă 

posibilitatea de a mă centra mai mult 

pe mine, pe activitatea de învățare și ca 

atare pot fi mai pregătit, mai sigur pe 

mine si mai hotărât in demersurile 

mele.” 

Tot ceea ce se întâmplă acum este un 

coșmar.  

  

 Dacă avem tendința să gândim 

astfel nu facem altceva decât să 

devenim panicați, înfricoșați, îngroziți.  

  

Am putea reformula 

acest gând altfel:  

Tot ceea ce se întâmplă acum mă 

determină pe mine să îmi reorganizez 

modul de lucru, să petrec mai mult timp 

alături de cei dragi, să învăț să 

gestionez situațiile dificile, să găsesc 

modalități eficiente de învățare și de 

petrecere a timpului, să fiu mândru de 

mine că știu să găsesc alternative.  

”Izolarea asta mă deprimă.  

Viața (epidemia) este nedreaptă.” 

  

Am putea reformula 

acest gând altfel: 

”Este foarte rău că se întâmplă asta, 

dar nu-i o catastrofă.  

Pot tolera situația deși este 

greu/neplăcut.  Viața este cum este și o 

pot influența doar în anumite privințe.” 

 Într-adevăr izolarea ne poate deprima în condițiile în care nu am reușit să identificăm 

mecanisme de adaptare la situația actuală de viață. 

  

  De aceea, în aceste momente este important să fim activi, să facem lucruri, să continuăm acasă 

activitățile în care am fost antrenați. Munca de acasă este o alternativă care ne poate ține conectați la 

realitate și care ne determină să fim utili. 
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 Dacă, însă, reformulăm ceea ce 

gândim, inclusiv trăirea emoțională se 

modifică și noi vom înregistra un tonus 

pozitiv care să ne determine să ne 

reorganizăm într-o altă maineră activitățile 

fără, însă, a le abandona.  

Așadar: 

 

 Fiți optimiști și activi! 

 Învățați să faceți lucruri acasă! 

 Găsiți acasă locul în care vă simțiți 

relaxați, degajați și plini de entuziasm și energie. Cu siguranță fiecare dintre noi avem un astfel 

de loc – unii deja îl cunoaștem, ceilalți urmează să îl găsim.  

 Vorbiți cu adulții și povestiți împreună cu aceștia despre emoțiile voastre. 

 Este normal ca uneori să ne simțim lipsiți de chef, plictisiți și nervoși cum este normal ca de cele 

mai multe ori să ne simțim bucuroși, entuziasmați și implicați.  

 Este normal ca uneori să fim temători, îngrijorați și înfricoșați, cum este normal ca de cele mai 

multe ori să ne simțim confortabil, în siguranță, să acționăm calm și degajat 

 Este normal ca uneori să ne simțim demoralizați, lipsiți de speranță și încredere cum este normal 

ca de cele mai multe ori să fim  optimiști și cu încredere în potențialul nostru afectiv, motivațional, 

cognitiv. 

 Zâmbiți, faceți glume, învățați și comunicați! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursă imagini: 

www.pixabay.com 
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Despre  ”Frică” 

 

Profesor consilier Fuiorea Denisa 

 

                Chiar dacă, școala s-a mutat în on-line odată cu pericolul extinderii noului coronavirus elevii Școlii 

Gimnaziale Pișchia, Școlii Gimnaziale Mașloc, Școlii Gimnaziale Fibiș împreună cu pof.consilier Fuiorea 

Denisa  au  identificat împreună cu elevii  care sunt principalele frici care au apărut în această perioadă. Un 

prim pas pentru a reuși să învingem fricile este să vorbim despre ele, indiferent că vorbim cu doamna 

sau domnul profesor ori cu părinții sau prietenii noștri.  

             Dar ce este de fapt frica? Frica este o emoție care are rolul de protecție. Fiecare dintre noi o simte într-

un fel sau altul. Important este cum o abordăm. De aceea un prim pas este să vorbim despre ea sau despre ele.  

          Ce mai pot să fac? RESPIRĂ – tuturor ne este ușor să respirăm, teoretic, dar practic nu este chiar așa. 

Odată ce învățăm să respirăm corect ( de exemplu plasez palma dreaptă pe stomac și inspir/expir profund), 

starea de oboseală, de stres, de frică va dispărea.   

                                          ÎNFRUNTă FRICILE – dacă le evit ele vor deveni din ce în ce mai profunde. 

                                          ÎNTREABĂ ÎN JUR – dacă, de exemplu ai frica de înălțime al cărui rezultat ar fi 

căderea, întreabă în jur dacă acest lucru este posibil să se producă chiar în momentul respectiv.    

                                           NU ÎNCERCA SĂ FII PERECT – încearcă să te bucuri de fiecare moment 

                                           STRÂNGE ÎN BRAȚE O JUCĂRIE SAU UN OBIECT PREFERAT 

SI NU UITA, CEL MAI IMPORTANT LUCRU ESTE SĂ VORBEȘTI DESPRE FRICA PE CARE O AI!  

            Astfel că noi, am vorbit despre fricile care ne încearcă în această perioadă și am reuși să mai diminuăm 

din intensitatea lor, printr-un exercițiu foarte distractiv și creativ. Vă provocăm să îl faceți și voi, și vă lăsăm 

câteva  din creațiile noastre să vă inspirați.  

              O SĂ DESENĂM UN COPAC, DAR NU ORICE COPAC 

               PRIMUL PAS ESTE SĂ DESENĂM RĂDĂCINILE. VOM FACE ATÂTEA RĂDĂCINI CÂTE 

FRICI AVEM ( DE EXEMPLU ÎMI ESTE FRICĂ SĂ NU MĂ ÎMBOLNĂVESC, FAC O RĂDĂCINĂ, ÎMI 

ESTE FRICĂ DE CÂINI, MAI FAC O RĂDĂCINĂ.....IDENTIFICAȚI PROPRIILE VOASTRE FRICI. 

             APOI VOM FACE TULPINA, PE CARE NU VOI SCRIE NIMIC, DEOCAMDATĂ.  

            APOI VOM FACE CRENGILE COPACULUI, DAR VOI FACE ATÂTEA CRENGI CÂTE 

SOLUȚII GĂSESC LA FRICILE MELE.( DE EXEMPLU, DACĂ ÎMI ESTE FRICĂ DE ÎNTUNERIC 

SOLUȚIA PE CARE EU O GĂSESC ESTE SĂ DORM CU BECUL APRINS, DACĂ ÎMI ESTE FRICĂ DE 

CÂINI, SOLUȚIA PE CARE AM GĂSIT-O EU ESTE SĂ EVIT ZONELE ÎN CARE ȘTIU CĂ SUNT 

CÂINI.....)  

          APOI VOM FACE FRUNZELE COPACULUI, DAR VOM FACE ATÂTEA FRUNZE CÂTE 

EFECTE ALE FRICII IDENTIFICĂM ( DE EXEMPLU UN EFECT AL FRICII MELE DE CÂINI ESTE 

CĂ NU MAI IES DIN CASĂ, NU MAI SOCIALIZEZ, UN EFECT AL FRICII MELE DE ÎNTUNERIC 
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ESTE CĂ ADORM LA ORE TÂRZII DIN CAUZA FAPTULUI CĂ MĂ TEM SĂ NU SE IA CURENTUL 

ȘI SĂ MĂ TREZESC ÎN BEZNĂ......) 

         APOI VOM FACE FLORILE,SAU FRUCTELE, FIECARE CUM DOREȘTE , DAR VOM FACE 

ATÂTEA FRUCTE/FLORI CÂTE MEDII ADICĂ LOCURI ȘI SITUAȚII, ÎN CARE APARE FRICA 

IDENTIFICĂM ( DE EXEMPLU ÎMI ESTE FRICĂ ACASĂ, LA ȘCOALĂ, ÎN MOMENTUL ÎN CARE 

VĂD O PEROANĂ MAI AGRESIVĂ, MAI MARE DECÂT MINE....) 

        DUPĂ CE AM TERMINAT, NE ÎNTOARCEM LA TULPINĂ. PE TULPINĂ DESENEZ SAU SCRIU 

EMOȚIA PE CARE O SIMT ÎN ACEST MOMENT. 

       AȘTEPTĂM ȘI COPĂCEII VOȘTRI! 

        Spor la treaba!!!! 
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Secțiunea PĂRINȚI 

 

Modalități de relaționare cu copilul 

Prof. consilier școlar Natalia Ana Silaș 

Efectul părinților asupra copiilor este profund, pentru că ei sunt liderii familiei. Părinții eficienți sunt 

indivizi cât mai stabili, au principii clare, convingeri puternice și respectarea lor consecventă. Un 

exemplu de principiu ar fi importanța responsabilității personale pentru sine și pentru comportamentul 

propriu, dar și responsabilitatea față de ceilalți. Responsabilitatea față de copii impune grija de a evita 

să îi ajuți prea mult, până la nivelul la care funcționarea lor să fie afectată. Când un părinte îi spune 

mereu unui copil ce trebuie să facă sau îi oferă răspunsuri în loc să-l încurajeze să-și găsească propria 

cale ori de câte ori este posibil, sinele copilului este negat în relația copil-părinte. 

O relație bună cu copiii presupune: 

1. Stabilirea unei conexiuni bune cu copilul, concentrarea asupra responsabilității care le revine în 

fiecare relație, inclusiv în cele cu  copiii lor, sunt mai calmi, mai raționali, mai consecvenți și mai 

ghidați de principii. Copii își doresc relații bune cu părinții lor, iar dacă granițele sunt bine trasate 

ei vor reacționa corespunzător. 

 

2. Nu ezită să se definească pe sine, nu permit copiilor să-i reducă la tăcere. Copiii doresc să afle 

experiența de viață a părinților, să afle secretul ’’sistemului de ghidare’’ și cum folosesc părinții 

acest sistem. 

 

3. Acordă prioritate familiei și rolurilor de părinți, își dau seama că dezvoltarea relațiilor necesită 

timp. Își fac timp pentru copiii lor și găsesc modalități de a petrece cu ei momente de care se bucură 

împreună. 

 

 

20 de modalități de a invada granițele copilului dumneavoastră 

 

1. Îl îmbrăcați, deși știți că se poate îmbrăca singur 

2. Îi verificați camera fără să fie nevoie/sau permiteți să doarmă în patul dumneavoastră 

3. Vă implicați prea mult în activitățile lui școlare 

4. Discutați despre el cu ceilalți membrii ai familiei (copilul este de față dar nu participă) 

5. Îi spuneți ce să facă, deși știți că el știe ce să facă 

6. Discutați despre el cu prietenii lui când el nu este prezent 
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7. Vă îngrijorați foarte mult din orice 

8. Ezitați (simțiți nevoia de a fi plăcut întotdeauna de copil) 

9. Vă agitați prea mult pentru cum arată hainele pe care le poartă/părul lui (stilul vestimentar) 

10. Vă gândiți la el mai mult decât la dumneavoastră sau la relația cu partenerul 

11. Îi adresați prea multe întrebări 

12. Creați prea multe reguli 

13. Vreți întotdeauna să câștigați în competiție cu el (jocuri) 

14. Îi planificați fiecare moment al vieții – program încărcat 

15. Nu-i acordați timp pentru sine – timp pentru a se plictisi 

16. Îl obligați să accepte anumiți prieteni sau îi interziceți să se vadă cu alții 

17. Îl tratați ca și când ar fi mai mic decât este (simțiți întotdeauna nevoia de a-l salva) 

18. Permiteți ca rezultatele lui (școlare) să vă determine bunăstarea emoțională 

19. Preluați comportamentul lui inacceptabil ca pe o problemă proprie, fără a permite consecințelor 

naturale să-și urmeze cursul 

20. Îl obligați să mănânce tot din farfurie 

 

 

20 de modalități de a permite copilului să vă invadeze granițele 

1. Simțiți întotdeauna nevoia de a fi plăcut de copil 

2. Ignorați întotdeauna protestele și țipetele sau oricare alt comportament inacceptabil, care afectează 

alte persoane 

3. Îi răspundeți la toate întrebările indiferent de momentul în care sunt puse 

4. Simțiți întotdeauna nevoia de a-l salva 

5. Permiteți ca prin tehnica ’’dezbină și cucerește’’, copilul să provoace necazuri în căsnicia 

dumneavoastră 

6. Vă simțiți obligat să cumpărați orice vi se cere, indiferent dacă vă permiteți sau nu 

7. Permiteți copiilor să ia decizii majore în familie 

8. Nu încuiați ușa dormitorului nici atunci când vă doriți puțină intimitate 

9. Vă îngrijorați pentru copil atunci când ieșiți în oraș 

10. Vă pierdeți somnul din cauza comportamentului copilului 

11. Permiteți copilului să decidă ce trebuie să credeți despre anumite lucruri 

12. Permiteți copilului să doarmă în patul dumneavoastră după ce a trecut de vârsta primei copilării 

13. Nu puteți afirma în fața copilului ce credeți cu adevărat în problemele importante 

14. Nu puteți să vă distrați în vacanță și nu mergeți nicăieri fără copil 

15. Permiteți copiilor să vă ia lucrurile fără să ceară voie 
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16. Renunțați la tot atunci când o cere el 

17. Permiteți unui copil să intervină în căsnicie 

18. Acceptați să rămâneți acasă din cauza crizelor de isterie ale copilului atunci când trebuie să plecați 

undeva 

19. Nu spuneți niciodată ’’Nu’’ activităților pentru copii, nici chiar atunci când nu aveți timp 

20. Plasați copilul în centrul vieții dumneavoastră 

 

BIBLIOGRAFIE: 

https://www.psychologies.ro/anchete-si-dosar/copilul-si-scoala-cum-sa-aiba-rezultate-mai-

bune-2142059 

https://edict.ro/familia-si-scoala-parteneri-in-educatia-copilului/ 

https://www.parents.com/kids/education/home-schooling/homeschooling-101-what-is-

homeschooling/ 

SHAPIRO S., SKINULIS K. – Cum devenim părinţi mai buni, Editura Humanitas, Bucureşti, 

2008 

The IT Trainer Development Programe, Corporate Learning (Metode utilizate în analiza nevoilor de 

formare) 

TURNER K.M., MARKIE-DADDS C., SANDERS M.R. – Triple P. Positive Parenting Program. 

Facilitator’s Kit for Group Triple P., Milton QLD: Families International Publishing, 2017 

 

 

 

  

https://www.psychologies.ro/anchete-si-dosar/copilul-si-scoala-cum-sa-aiba-rezultate-mai-bune-2142059
https://www.psychologies.ro/anchete-si-dosar/copilul-si-scoala-cum-sa-aiba-rezultate-mai-bune-2142059
https://edict.ro/familia-si-scoala-parteneri-in-educatia-copilului/
https://www.parents.com/kids/education/home-schooling/homeschooling-101-what-is-homeschooling/
https://www.parents.com/kids/education/home-schooling/homeschooling-101-what-is-homeschooling/
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Părinții oferă atmosfera primei societăți pe care copilul o experimentează. Puterea familiei 

stă în sentimentul de apartenenţă și sentimentul de semnificație pe care îl trăieşte fiecare membru al 

ei; iar sentimentele de apartenenţă și semnificație se dezvoltă atunci când în sânul familiei tale te simti 

conectat, capabil, contezi în ochii celorlalţi şi ai curaj să faci faţă provocărilor. 

Dezvoltarea abilităților și împlinirea nevoilor fundamentale atât de importante pentru viața 

unei persoane nu pot fi lăsate la voia întâmplării. Ele trebuie cultivate și susținute. Cu toate că nimic 

din ceea ce facem nu poate garanta că drumul copilului nostru va fi cel prevăzut și dorit de noi putem, 

totuși, să amplificăm posibilitatea copilului de a deveni un om capabil și care să își găsească drumul 

potrivit (Bettner, Lew, 2010). 

Ce presupune, de fapt, disciplinarea? Disciplinarea presupune învățarea și folosirea 

comportamentului dorit, în paralel cu diminuarea sau, chiar, eliminarea comportamentului inadecvat, 

prin modalități specifice. 

Dsciplina ar trebui să fie unul dintre cele mai iubitoare și benefice gesturi pe care le putem 

face pentru copii. Aceștia au nevoie să învețe alături de adulți și cu sprijinul acestora abilitățile de a-

și inhiba impulsurile, de a-și gestiona emoțiile puternice de furie, și nu numai, și de a analiza efectul 

comportamentului lor asupra celorlalți. Auto-reglarea emoțională a copiilor se construiește alături de 

părinți în prima instanță: pentru a avea capacitate de auroreglare emoțională este nevoie, inițial, de 

reglare cu cineva. Limitele bine stabilite dau un sentiment de siguranță și organizare. Libertatea 

presupune și implică ordine și limite clare și consecvente (Dreikurs, 2011) și are la bază disciplinarea 

într-un mod plin de respect și sprijin. Astfel, a disciplina înseamnă a învăța, a oferi lecții și îndrumare 

unui discipulus (origine latină), care înseamnă ”discipol”, ”învățăcel”. Deci, disciplina ”nu înseamnă 

pedeapsă sau control, ci învățarea și dezvoltarea unor abilități, printr-o abordare iubitoare, 

respectuoasă și prin conectare emoțională” (Siegel, Payne Bryson, 2019, pag. 15). 

Disciplina cu respect înseamnă disciplina fără drame sau cu mai puține drame și îi ajută pe 

copii să-și contureze personalitatea adevărată, să își dezvolte capacitatea de a se controla, de a arăta 

respect celorlalți, de a se implica în relații interpersonale și de a manifesta comportamente prosociale. 
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Învățarea și dezvoltarea unor abilități, printr-o abordare iubitoare, respectuoasă și prin 

conectare emoțională este cheia disciplinării eficiente (Siegel, Payne Bryson, 2019). Eficiența acestei 

abordări este dată de următoarele caracteristici: 

1. Ele constituie o bază ulterioară pentru adaptarea copilului la cerințele ulterioare ale vieții de 

adult. Sunt orientate spre învățarea asumării responsabilității și a rezolvării problemelor cu 

care se confruntă copilul (care vizează fie propria persoană, fie relația copilului cu ceilalți 

oameni, cu anumite sarcini specifice vârstei sau cu cerințele sociale) (Botiș Matanie, Axente, 

2009). 

2. Presupune implicarea activă a copiilor în procesul de învățare a unor comportamente. Astfel, 

părintele îl poate implica în stabilirea regulilor (adică ce este permis și ce nu este permis să 

facă), în identificarea consecințelor comportamentului său sau în stabilirea consecințelor în 

cazul în care copilul persistă într-un comportament nedorit. De la o anumită vârstă copilul 

poate să își evalueze propriul comportament să identifice singur situațiile când nu a respectat 

regulile sau atunci când le-a respectat. Această implicare activă va duce la auto-disciplinarea 

sa și îl va ajuta să facă față cu succes cerințelor sociale și de dezvoltare personală (de exemplu, 

în adaptarea școlară). 

3. Copilul interiorizează regulile stabilite împreună cu părintele, fără a fi nevoie ca acesta să i le 

impună prin constrângeri exterioare sau să i le amintească de fiecare dată (cu excepția 

situațiilor când copilul manifestă probleme comportamentale). Desigur, în primii ani de viață 

(cu precădere primii 3 ani dar uneori chiar și după aceea) copilul nu este capabil să 

interiorizeze aceste reguli. Este important, însă, ca înainte de acest prim stadiu al dezvoltării, 

copilul să aibă o imagine pozitivă despre disciplinare, adică să fie abordat ca un proces de 

învățare și să fie aplicată într-o manieră non-violentă (Botiș Matanie, Axente, 2009). 

Disciplina eficientă are două obiective principale (Siegel, Payne Bryson, 2019): 

1. De a obține cooperarea copiilor pentru a face ceea ce trebuie – acesta este un obiectiv pe 

termen scurt. Fiecare copil este diferit și nicio abordare sau strategie parentală nu va funcționa 

de fiecare data. Totuși, scopul dorit în toate situațiile este de a obține cooperarea și de a sprijini 

copilul să se comporte într-un mod acceptabil (să folosească cuvinte blânde sau să ducă 

hainele murdare în coșul de rufe) și să evite comportamentele care nu sunt acceptabile.  

2. Îndrumarea copiilor astfel încât să își dezvolte abilitățile și capacitatea de a face față cu 

reziliență (o resursă psihologică utilă în gestionarea stresului) situațiilor dificile, frustrărilor 

și furtunilor emoționale care îi fac să își piardă controlul – acesta este un obiectiv pe termen 

lung. Se referă la sprijinirea copiilor să își dezvolte autocontrolul și busola morală, astfel încât 

să fie chibzuiți și corecți chiar și atunci când nu sunt în preajma unei figure de autoritate. 



16 

 

Astfel, disciplina eficientă nu înseamnă doar să descurajăm un comportament nedorit ori să 

încurajăm unul dorit, ci și să îi învățăm pe copii abilitățile necesare de a lua decizii mai bune și să se 

controleze mai bine pe viitor. Îi învățăm ce înseamnă: 

- să își gestioneze emoțiile 

- să își controleze impulsurile 

- să ia în considerare sentimentele celorlalți 

- să se gândească la consecințe 

- să ia decizii chibzuite și multe altele 

Cu alte cuvinte, îi ajutăm pe copii să devină persoane care pot fi prieteni mai buni, frați mai 

buni, fii și fiice mai bune, ființe umane mai bune. Apoi, într-o zi, vor deveni și ei părinți mai buni 

(Siegel, Payne Bryson, 2019). 

Când disciplinăm este nevoie să ne apropiem de copii la un mod mai profund care le arată cât 

de mult îi iubim (suntem alături de ei, indiferent dacă ne place sau nu comportamentul). Abordările 

disciplinare trebuie să țină cont de vârsta copilului, de temperamentul acestuia, de stadiul de 

dezvoltare în care se află și de contextul situației date. Însă conectarea nu înseamnă același lucru cu 

permisivitatea. Este necesar ca cei mici să înțeleagă cum funcționează lumea: ce este acceptabil și ce 

nu (Siegel, Payne Bryson, 2019). 

Cu toţii vrem să facem totul pentru copii, să le fie bine, să le fie mai uşor, să se bucure ei de 

ceea nu am avut noi… Poate ar trebui să ne oprim din când în când, să facem un pas în spate şi să ne 

întrebăm: Pentru ce îi pregătim pe copiii noştri? În ce fel de realitate vor creşte? Nu ştim exact cum 

va fi peste câțiva ani realitatea în care vor trăi micuţii pe care îi protejăm acum din toate puterile. Nu 

stă în puterea noastră să schimbăm drumul pe care vor merge dar este datoria noastră însă să îi 

pregătim cât mai bine pentru obstacolele pe care le vor întâlni pe acest drum. Stă în puterea noastră 

să îi învăţăm să gândească, să aibă încredere în propriile forţe şi să fie adaptabili. 

 

Bibliografie: 

1. Bettner, B. L, Lew, A. (2010).  De ce are nevoie un copil pentru a reuși. Brașov: Editura Ileana. 

2. Botiș Matanie, A., Axente, A. (2009).  Disciplinarea pozitivă sau cum să disciplinezi fără să 

rănești. Cluj-Napoca: Editura A.S.C.R. 

3. Dreikurs, R. (2011). Cum să crești copii fericiți. București: Editura IPPA. 

4. Siegel, D. J., Bryson, T. P (2019). Inteligența parentală. Disciplină dincolo de drame și haos 

emoțional. București: Editura Pagina de Psihologie. 

 

  



17 

 

 

 

Rolul familiei în educaţia şcolarului 

Prof. cons. Adelia Florea 

Grădinița cu PP nr. 20, Grădinița cu PP nr. 36 Timișoara 

 

Rezumat 

The present. Article addresses the need for family involvement in school education, the 

family being the important factor in the psychological and social development of the child. In the 

second part of the paper there are presented six main objectives through which parents should be 

actively involved: establishing a daily program for homework, reading with the child, using TV and 

the Internet intelligently, keeping in touch with school, to provide prizes and encouragement to talk 

to teenagers. The last part deals specifically with possible solutions for the student's success.  

Keywords: school, education, family, student, objectives  

Cuvinte cheie: şcoală, educație, familie, elev, obiective. 

 

1. Introducere 

Familia a fost, este și va rămâne celula de bază a societății din toate timpurile. În familie se modelează 

personalitatea copilului, învață regulile de bază pentru a fi un individ cu principii morale, astfel rolul 

familiei în educația școlară a copilului poate fi un succes sau nu, depinde cum aceasta se raportează. 

Viitorul politic, social și economic al unei țări depinde de eficiența sistemului său educațional. 

Educația este, de asemenea, un instrument indispensabil pentru progresul către idealurile păcii, 

libertății și justiției sociale. Schimbările sociale, economice și tehnologice rapide prezintă noi 

provocări și obiective mai ambițioase pentru societate și, în consecință, cerințe noi și mai mari asupra 

sistemului său educațional. Educația este un serviciu de interes public, deoarece oferă oamenilor 

capacitatea de a învăța de-a lungul vieții și de a participa activ în societatea democratică și cu un spirit 

critic și valori solide. Există multe modalități de a educa copiii, precum și păreri despre educație, atât 

printre părinți, printre specialiști și în general, în comunitate. Studiile și cercetările efectuate de 

organizațiile internaționale cu responsabilități în domeniul educației au demonstrat multitudinea de 

factori și interacțiunile acestora care contribuie la succesul educațional și îmbunătățirea școlară. 

López Rupérez, F. (2014) concluzionează că unul dintre cei mai importanți factori care influențează 

atât rezultatele academice ale școlii, cât și cele strict educaționale, este implicarea părinților. 
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Complexitatea educației sugerează necesitatea adoptării unei abordări sistemice atunci când se 

formulează și se implementează acțiuni (López Rupérez, F., 2001).   

Pentru a pune în lumină relația dintre familie și școală, Asociația Europeană a Părinților 

(1992) a stabilit o cartă a drepturilor și obligațiilor părinților, în care este subliniat că părinții au 

datoria de a se ajuta reciproc împreună cu educatorii pentru a putea îmbunătăți abilitățile copiilor lor. 

Relația dintre familie și școală poate fi cooperativă și complementară, cu condiția recunoașterii 

reciproce a responsabilităților educaționale ale fiecăruia, stabilirea unor limite de acțiune și evaluarea 

și respectarea activității celuilalt; aceasta va implica comunicarea între ambele părți, bazată pe dialog 

și participare la educație, văzută ca un proces continuu care depinde nu numai de școală sau de familie 

singură, ci și de ambele. Încrederea reciprocă și schimbul de informații și puncte de vedere constituie 

baza pentru elaborarea unui cadru comun în care obiectivele sunt înțelese și responsabilitățile 

comune. 

 Mircea Agabrian în volumul Școala, familia și comunitatea pledează pentru adoptarea unei 

filosofii a parteneriatului care să determine părinții, personalul școlii și membrii comunității să 

înțeleagă că responsabilitatea pentru educația copiilor este o acțiune care necesită o colaborare 

permanentă și consecventă, contribuind la asigurarea calității procesului de învățământ. Astfel, 

colaborarea trebuie privită ca un scop educațional în sine. Dezvoltarea universală a elevilor include 

aspecte legate de relații, cum ar fi munca în echipă, implicarea și colaborarea atât în sala de clasă, cât 

și în alte zone din interiorul sau în afara școlii. O societate democratică trebuie să promoveze 

participarea cetățenilor la luarea deciziilor la diferite niveluri. Colaborarea familială la nivelul școlii 

reprezintă un model nu numai pentru copiii lor, ci și pentru restul comunității educaționale. (López 

Rupérez, F., 2014)  

Există multe provocări pe care educația trebuie să le abordeze în secolul XXI și acest lucru 

necesită implicarea tuturor sectoarelor comunității educaționale.  

Motivația alegerii acestei teme derivă din dorința de a accentua rolul important al familiei de 

a pregăti copilul pentru viitor, pentru succesul școlar, dar și pentru comunitate.  

 

2. Familia - piatra de temelie a unei școli  

Familia este esența unei societăți bune, dacă o familie este „sănătoasă”, atunci putem spune că vom 

avea o generație „sănătoasă “. În cadrul familiei copiii câștigă și dezvoltă aproape toate achizițiile 

importante de ordin psihomotor, cognitiv și afectiv, motiv pentru care evaluarea contribuției sau 

influenței familiei în dezvoltarea copilului față de alți factori, cei genetici și sociali, este dificil de 

realizat. Este important ca părinții să manifeste o preocupare constantă pentru ca ai lor copii să 

asimileze unele reguli sănătoase de viață privind alimentația, somnul, educația și educația fizică. 

Astfel, familia este cea dintâi școală în care copiii învață să se comporte în viaţă și în societate.   Copiii 
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de astăzi sunt părinții de mâine, subliniază Kari Killen (2000) în volumul Copilăria durează generații 

la rând. „Pe baza suportului asigurat de familie, formarea caracterului continuă în școală, îndeosebi 

în perioada în care elevii parcurg copilăria și adolescența. În această perioadă colaborarea dintre 

părinți și școală poate fi deosebit de benefică pentru modificarea adecvată a caracterelor, pentru 

asigurarea unei integrări cât mai favorabile a tinerilor în viață sociala” (Adumitrăcesei: 2009:54). 

Implicarea părinților în educația copiilor are beneficii pe termen lung, note mai bune, comportament 

adecvat, mai puține absențe, încredere în profesori. 

Diferite studii au demosntrat că atunci când părinții sunt implicați în viața școlară a  copilului lor, 

copiii obțin note mai bune, obțin un scor mai mare la testele standardizate, precum și înregistrează o 

mai bună participare la școală, au aspirații mai înalte și atitudini mai pozitive despre școală și teme. 

Mai mult, aceste efecte pozitive par a fi cele mai importante pentru copiii care cresc în familii 

dezavantajate și extrem de stresate. (Baker, D. P., & Stevenson, D. L., 1986; Bogenschneider, K., 

1997; Miedel, W. T., & Reynolds, A. J., 1999; Stevenson, D. L., & Baker, D. P.,1987). 

3. Obiective pentru succesul școlar al copilului 

Agabrian (2006) ne oferă şase obiective principale prin care părinții ar trebui să se implice activ în 

procesul de învățare a copiilor lor pentru rezultate școlare bune: 

a. Stabilirea unui program zilnic pentru efectuarea temelor. Copilul are nevoie de un spațiu liniștit și 

iluminat corespunzător pentru realizarea temelor, în acest timp toate sursele de distragere a atenției 

sunt închise, de exemplu: televizorul, internetul, telefonul. Orice efort este încurajat și părinții sunt 

disponibili pentru a răspunde întrebărilor pe care copilul le adresează. Discută cu el despre ceea ce a 

învățat. 

b. Să citească împreună cu copilul. Părinții îi oferă copilului prilejul de a citi împreună cu el sau cu 

frații mai mari. Pentru o deschidere mai mare spre lectură este bine să meargă împreună la bibliotecă 

și să-l ajute să-și găsească cărți adecvate vârstei, intereselor și pasiunilor sale. 

c. Să folosească televizorul și internetul în mod inteligent. Părinții stabilesc un program de utilizare 

a televizorului și a internetului, ajutând copilul să aleagă emisiunile pe care le va viziona. 

d. Să mențină legătura cu școala. Părinții ar trebui să aibă un contact permanent cu școala, nu numai 

la ședințele cu părinții. Este importantă inițiativa părintelui de a se adresa școlii, mai degrabă decât a 

aștepta ca școala să comunice cu el. Să meargă la școală atunci când are timp sau să telefoneze pentru 

a se interesa de activitatea copilului. 

e. Să ofere premii și încurajări. Părinții au rolul de a încuraja copilul să fie perseverent și să își 

folosească timpul în mod constructiv, pentru ca sarcinile școlare sau extrașcolare să fie finalizate cu 

succes. În același timp, părintele trebuie să recompenseze copilul, creând o atmosferă caldă și 

prietenoasă. 
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 f. Să vorbească cu adolescenții. Pentru ca adolescentul să ajungă să ia decizii corecte, acesta trebuie 

să fie implicat în activitățile familiei, dar, în același timp, părintele să afle (nu sub formă de 

interogatoriu) care sunt persoanele din anturajul acestuia, stabilind totodată și niște reguli. La această 

vârstă, însă, nu trebuie oprit sprijinul în activitățile școlare sau extrașcolare. Comunicarea părinte-

adolescent facilitează atât relația dintre aceștia cât și dezvoltarea valorilor morale, cum ar fi 

onestitatea, încrederea în sine și responsabilitatea. 

Educaţia copiilor este o provocare pentru orice părinte. Cel mai important lucru pe care un 

părinte e bine sa îl facă este să îşi asiste copilul pe drumul săau şcolar, fiind acolo pentru el, 

susţinându-l, arătându-i cât de mult crede în el, încurajându-l.  

 

4. Concluzii și propuneri 

Familia reprezintă primul factor în educația copiilor, de aceea implicarea lor în educație este imperios 

necesară stabilind obiective ce pot fi atinse pentru succesul școlar al copilului.  Părinți sunt primii 

responsabili care ar trebui să inițieze proprii copii în lumea tehnologiei şi să-i îndrume până vor învăța 

o serie de reguli. Familia este cea care ar trebui să îi supravegheze în domeniul digital şi să le prezinte 

această educaţie. Soluția nu ar trebui să fie interzicerea accesului la tehnologie, pentru că este 

periculoasă, ci expunerea controlată și educativă la aceasta. O altă soluție ar fi Programul “Școala 

după școală” în toate unitățile de învățământ gimnazial de care să beneficieze fiecare copil 

nediscriminatoriu, unde va fi îndrumat în efectuarea temelor, activități de încurajare a lecturii 

independente, activități de dezvoltare socială și emoțională, proiecte propuse de părinți și cadre 

didactice. 

Parteneriatul familie – școală - comunitate sau cooperare ar trebui să marcheze - și în cele din 

urmă va marca - viitorul participării la societăți avansate. Ar trebui să facă acest lucru din mai multe 

motive; în primul rând, deoarece activitatea școlii devine din ce în ce mai dificilă și într-un context 

social și economic din ce în ce mai complex, școlile nu pot fi lăsate să se confrunte cu sarcina de a 

educa pe cont propriu; în al doilea rând, deoarece nivelul educațional din ce în ce mai ridicat al 

părinților oferă noi posibilități de sprijin, de comunicare și de asumare a responsabilităților comune 

și convenite; în al treilea rând, deoarece școlile și-au demonstrat capacitatea  de a se adapta la un 

context în schimbare și conștientizează, fie în mod spontan, fie prin instruire, beneficiile acestui 

parteneriat cu familiile; și al patrulea, pentru că, în viitor, așteptările familiale, sociale și economice 

privind eficiența educațională a școlilor vor crește constant. (López Rupérez, F., 2001) Toate aceste 

împrejurări favorabile implicării părinților se vor converti pentru a promova participarea familiei și 

cooperarea dintre familie și școală.  

Pentru a completa această tendință către o strânsă apropiere între familie și școală, autoritățile 

publice trebuie să întreprindă acțiuni menite să susțină, să sprijine și, dacă este necesar, să promoveze 
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dezvoltarea unei relații bazate pe cooperarea dintre cele două instituții.  La fel cum J. Bastiani (1993) 

afirma: „Nu puteți lăsa parteneriatul dintre familie și școală să evolueze în ritmul propriu fără ajutor. 

Aceasta reprezintă o sarcină esențială care necesită nu numai imaginația, ci și organizarea, înțelegerea 

și sprijinul”. 
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SĂ REFLECTĂM -    CE FEL DE PĂRINTE SUNT? 

Profesor Consilier  Fuiorea Denisa 

Școala Gimnazială Mașloc,  

Școala Gimnazială Fibiș,  

Școala Gimnazială Pișchia 

           

 

Cu siguranță criza provocată de noul coronavirus care ne-a făcut să stăm mai mult în casă și 

datorită căruia am avut mai mult timp să ne ocupăm de copii noștri ne-a închegat și mai mult relația 

cu aceștia. Poate am încercat să îi înțelegem mai mult sau poate nu, poate am încercat să fim mai 

permisivi, sau poate nu, poate am încercat să impunem mai multe reguli, sau poate nu, fiecare a făcut 

ceea ce a crezut de cuviință că este cel mai bine pentru el și familia sa, dar cu siguranță marea 

majoritate nu ne-am întrebat CE FEL DE PĂRINTE SUNT?, Sunt un părinte care sprijin prea mult 

sau poate controlez prea mult?. Desigur că, copilul are nevoie atât de sprijin cât și de control, dar 

haideți să reflectăm împreună.... 

          

SUNT UN PĂRINTE AUTORITAR?    

    Controlez tot timpul copilul fără să îl sprijin suficient, îl sancționez, îl critic, îl cert pentru orice 

greșeală oricât de mică ar fi ea. Dacă vrea să ajungă cineva în viață nu trebuie să îmi iasă din cuvânt. 

Copilul trebuie să respecte tot ce zice părintele altfel este aspru pedepsit.  

    Având un astfel de stil, copilul ajunge să fie timid, fricos, nu are inițiativă și nici nu știe să comunice 

cu ceilalți. Îi este teamă de eșec, să nu dezamăgească și ajunge să trăiască cu convingerea că ar fi 

putut să facă lucrurile mult mai bine, indiferent cât de bine ar fi fost făcute. Dacă este permanent 

criticat, copilul va greși, va eșua și nu va avea încredere în forțele proprii.  

 

SUNT UN PĂRINTE HIPERPROTECTIV?  

    Ofer copilului sprijin în toate situațiile chiar și atunci când ar trebui să îl las să se descurce singur. 

Îl răsfăț foarte mult, sunt posesiv și foarte implicat în viața acestuia. Îmi este frică , că orice apare în 

calea copilului meu poate să fie u pericol pentru acesta. De multe ori sunt nehotărât//ă, neștiind care 

este cea mai bună soluție pentru copilul meu.  

    Având un astfel de stil, copilul va deveni din ce în ce mai dependent de adulții din jurul său, va fi 

mai fricos atunci când se întâlnește cu situații și experiențe noi și mai puțin dornic să facă el singur 

ceva, din proprie inițiativă. Dacă este lăsat să își asume responsabilități va fi incapabil să devină un 

adult independent, va avea o încredere slabă în propriile forțe și în ceilalți. 
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SUNT UN PĂRINTE INCONSECVENT? 

         Câteodată îl controlez excesiv, câteodată îl las să facă de capul lui, acum îl cert și îl pedepsesc, 

peste 5 minute îmi pare rău că l-am certat și îl iert.  

          Având un astfel de stil, copilul este foarte stresat și confuz, se va teme în permanență că va 

greși, se adaptează cu greu și confundă deseori realitatea cu fantezia. 

 

SUNT UN PĂRINTE DEZINTERESAT SAU INDIFERENT?  

       Nu controlez copilul și nici nu îl protejez, oricum el se descurcă singur.  

       Având un astfel de stil, copilul ia decizii singur, nu știe cum să își controleze comportamentul și 

are un autocontrol slab. 

 

SUNT UN PĂRINTE DEMOCRAT? 

       Controlez copilul suficient fixând reguli clare, care îl sprijină și încurajează să fie independent, 

discutând acțiunile lui.  

      Având un astfel de stil, copilul știe să se descurce singur, este comunicativ, responsabil și 

încrezător în propriile forțe.  

 

COPIII TRĂIESC CUM ÎNVAŢĂ 

• Dacă un copil este criticat 

          Învaţă să condamne. 

• Dacă un copil trăieşte într-un mediu ostil 

          Învaţă să fie violent. 

• Dacă un copil este ridiculizat 

          Învaţă să fie timid. 

• Dacă un copil trăieşte în ruşine 

          Învaţă să se simtă vinovat. 

• Dacă un copil este încurajat 

          Învaţă să aibă încredere. 

• Dacă un copil este lăudat 

          Învaţă să aprecieze. 

• Dacă un copil este tratat drept 

          Învaţă ce este dreptatea. 

• Dacă un copil trăieşte în siguranţă 

          Învaţă ce e credinţa. 

• Dacă un copil este acceptat 
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          Învaţă să se placă pe sine însuşi. 

• Dacă un copil este încurajat de prieteni 

          Învaţă să iubească OAMENII 
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Tulburările comportamentale și emoționale ale copiilor în 

timpul epidemiei COVID-19 

 

Profesor consilier Onețiu Mirela 

Școala Gimnazială Ghiroda,  

Grădinița cu PP nr. 2 Timișoara 

 

 

Pandemia a fost percepută la nivel mondial ca o amenințare majoră pentru sănătate și un pericol 

pentru economia globală, afectând viața oamenilor prin influențarea comportamentului lor de zi cu zi 

și provocarea de sentimente de anxietate, panică, depresie, de multe ori declanșând o teamă intensă. 

În acest context, studiul dinamicii familiale are un rol important și este necesară totodată analiza 

modalităților prin care membrii familiei fac față noilor provocări. Deși copiii par mai puțin vulnerabili 

decât adulții în ceea ce privește COVID-19, informațiile inițiale din zonele Chinei lovite de focar 

indică faptul că atât copiii, cât și adolescenții au fost afectați psihologic, manifestând probleme de 

comportament și emoționale. 

Grupul de lucru China-EPA-UNEPSA (China-The European Paediatric Association–Union of 

Naţional European Paediatric Societies and Association, 2020) a realizat o analiză al cărei scop este 

sensibilizarea cu privire la nevoile psihologice ale copiilor în timpul epidemiei și raportarea din timp 

a datelor colectate în zonele afectate de COVID-19 din China, subliniind rolul familiilor și 

îngrijitorilor cu privire la recunoașterea și gestionarea emoțiilor negative ale copiilor. 

 

EPIDEMIOLOGIA COVID-19 

 

În China, COVID-19 a afectat copiii cu vârste între 3 luni și 17 ani, cei mai mulți dintre ei au avut 

contacte apropiate cu persoane infectate sau făceau parte dintr-un grup familial în care existau cazuri. 

La data redactării articolului, autorii menționează faptul că nu există date oficiale despre numărul de 

persoane simptomatice și asimptomatice pozitive pentru COVID-19 în grupul celor cu vârsta sub 18 

ani. 

Deși copiii par a fi mai puțin vulnerabili decât adulții la COVID-19, rapoarte inițiale din zonele 

chineze lovite de focar, indică faptul că adolescenții și copiii au fost afectaţi din punct de vedere 

psihologic, manifestând probleme de comportament. 
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INVESTIGAREA TIMPURIE A REACȚIILOR COMPORTAMENTALE ȘI EMOȚIONALE ALE 

COPIILOR 

 

Copiii nu sunt indiferenți în fața impactul dramatic al epidemiei Covid-19. Ei experimentează temeri, 

incertitudini, izolare fizică și socială și pot să lipsească de la școală pentru o perioadă lungă. 

Înțelegerea emoțiilor și reacțiilor lor sunt esențiale pentru a aborda corect nevoile acestora. Un studiu 

preliminar efectuat în provincia Shaanxi în februarie 2020, avizat de către autoritățile locale, a arătat 

că cele mai frecvente probleme psihologice și de comportament în rândul a 320 de copii și adolescenți 

(168 fete și 142 băieți) cu vârstă între 3-18 ani erau în legătură cu dependența emoțională, distragere 

atenției, iritabilitate și frica de a pune întrebări despre epidemie (Jiao et al., 2020). 

Din cauza restricțiilor de mobilitate legate de epidemie luate de către guvernului chinez și aplicate de 

către autoritățile locale și naționale, studiul a fost realizat folosind un chestionar online pentru a 

investiga comportamentul copiilor și răspunsurile emoționale cu privire la epidemie. Chestionarul, 

care a fost completat de părinți, a inclus din Manualul de diagnostic și statistică al tulburărilor mentale 

(DSM-5) criteriile din cadrul evaluărilor interculturale pentru tulburărilor de anxietate și depresie.  

Teama de a întreba despre epidemie și despre starea de sănătate a rudelor, insomniile precum și 

coșmarurile, apetitul scăzut, disconfortul fizic, agitația și neatenția, dependența emoțională și 

problemele de separare au fost principalele afecțiuni psihologice investigate. 

 

STRESUL PSIHOLOGIC AL COPIILOR EXPUȘI LA EVENIMENTE OSTILE 

 

Deși baza de cunoștințe cu privire la răspunsurile copiilor în perioade de traume și evenimente ostile 

s-a extins, tabloul răspunsurilor lor în timpul epidemiilor rămâne sărac. Totuși vulnerabilitatea lor 

face ca acesta să fie un grup important de studiu. Mai multe lucrări au prezentat efectele dăunătoare 

ale stresului psihologic, cauzat de evenimentele negative, asupra copiilor. Anxietatea, depresia, 

letargia, afectarea interacțiunii sociale și apetitul redus sunt manifestări frecvent raportate. Efectele 

fiziologice includ un sistem imunitar slăbit sau compromis. 

Pe parcursul evenimentelor negative, copiii sunt adesea obligați să rămână acasă pentru perioade 

lungi generate de  izolarea forțată și închiderea școlilor, rezultând un contact limitat cu colegii de 

clasă și activitate fizică redusă. 

Un studiu preliminar realizat în provincia Shaanxi în timpul epidemiei COVID-19 de către grupul de 

lucru colaborativ China-EPA-UNEPSA a arătat că cei din grupa de vârstă mai tânără (3-6 ani) erau 

mai predispuși decât copiii mai mari să manifeste simptome, cum ar fi dependenta emoțională și să 

se teamă că membrii familiei s-ar putea infecta. (P = .002). Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani 

sunt mai predispuși să fie neatenți (P = .049) și să solicite informații în mod repetat (P = .003). 
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Dependența emoțională, neatenția și iritabilitatea au fost cele mai severe condiții psihologice 

demonstrate la copiii din toate grupele de vârstă. 

 

IMPORTANȚA CREȘTERII REZILIENȚEI LA COPIII EXPUȘI EPIDEMIEI 

 

Copiii care se confruntă cu evenimente neașteptate și necunoscute prezintă de obicei diverse reacții 

de stres, după cum s-a confirmat în studiu efectuat în China în timpul epidemiei COVID-19. 

Reziliența, capacitatea personală care îi ajută pe copii să  gestioneze atât micile dezamăgiri, cât și 

traumele, poate fi învățată prin programe de sănătate publică pentru copii și adolescenți. Dacă sunt 

sprijiniți în mod corespunzător de către profesioniștii din domeniul sănătății, familie și alte resurse 

sociale, inclusiv mediul școlar, copiii și adolescenții pot depăși în mod corespunzător o stare de 

suferință și se pot stabiliza emoțional. 

 

CONCLUZII 

 

Măsurile sugerate de specialiștii chinezi părinților și membrilor familiei au inclus creșterea 

comunicării cu copiii pentru a le răspunde fricilor și îngrijorărilor, joaca și colaborarea pentru a atenua 

singurătatea, muzicoterapia sub formă de cântec pentru a  reduce îngrijorarea, frica și stresul pe care 

le poate simți copilul. 

Toate aceste măsuri sunt axate pe sprijinirea copilului pentru a trece prin acest moment dificil. Mai 

mult, părinții ar trebui să fie atenți la dificultățile de somn și coșmaruri, să încurajeze metodele de 

relaxare, să fie un model  de  atitudine psihologică pozitivă pentru a reduce stresul și să atragă atenția 

în direcții cât mai productive și pozitive. 

 

Sursa : Jiao, W.Y., Wang, L. N., Liu, J., Fang, S. F., Jiao, F. Y., Pettoello-Mantovani, M., & Somekh, 

E. (2020). The Journal of Pediatrics. In press. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.03.013 
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ANXIETATEA LA COPII  

ȘI GESTIONAREA EFICIENTĂ A EI 

 

Prof. consilier Mateșescu-Pașcalău Daniela Florina 

CJRAE Timiș - CJAP TIMIȘ 

 

 

      Anxietatea a fost definită de J. Delay ca o “teamă fără obiect aparent ”,  o teamă nejustificată pentru 

ceva ce nu există în realitate.  

      Anxietatea este declanșată de amenințări din viitor la adresa siguranței și bunăstării personale, 

amenințări care sunt vagi și slab definite. 

    La copii anxietatea se manifestă ca o stare accentuată de neliniște, tensiune, teamă și îngrijorare 

permanentă, chiar și în lipsa unui motiv real. 

      Atunci când sunt anxioși: 

- Copiii devin neliniștiți, se plimbă, tremură, nu doresc să interacționeze cu alți copii sau să se 

implice în diferite activități, acestea provocându-le  anxietate. 

- Copiii sunt mereu îngrijorați, atât pentru ei cât și pentru cei apropiați lor. Ei cred că se pot 

accidenta sau li se poate întâmpla ceva rău atât lor cât și celor apropiați lor. 

- Copiii sunt încordați. Cercetătorii numesc această reacție drept reacție de atac sau fugă pentru a 

proteja persoana. Această reacție duce la creșterea ritmului cardiac, al respirației, transpiratie, 

greață. Din această cauză atunci când sunt îngrijorați copiii acuză dureri de cap, de stomac, diaree 

sau oboseală. 

- Copiii sunt temători, le este teamă de oricine și orice. Unor copii le este teamă doar de unul-două 

lucruri, altora de mai multe. 

     Anxietatea afectează copiii atât în plan social cât și în planul performanței școlare.  

✓ În plan social observăm că acești copii au în general mai puțini prieteni în comparație cu  

copiii de vârsta lor sau nu interacționează cu copiii la fel de mult ca și covârstnicii lor. 

✓ În ceea ce privește performanțele școlare acestea pot fi afectate în diferite moduri: unii copiii 

anxioși au performanțe foarte bune la școală deoarece perfecționismul și conștiinciozitatea îî 

determină să depună mai mult efort; alți copii întârzie cu rezolvarea sarcinilor pentru că 

îngrijorarea îî împiedică să rezolve sarcinile cu încredere. Mai există o categorie de copii care 

se descurcă foarte bine la ore dar nu la fel de bine în situația de examen pentru că îngrijorarea 

îi împiedică să se concentreze. 

     Metode eficiente de gestionare a anxietății la copil 
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       Scopul nostru, ca adulți,  nu este de a elimina din viața lui toți factorii și toate situațiile 

care îl fac anxios ci de a-l ajuta să o gestioneze. Mai jos sunt prezentate câteva modalități 

eficiente de gestionare a anxietății la copil. 

• Prevenirea evitării 

  Este important să prevenim evitarea situațiilor anxiogene și să-i lăsăm pe copii să se implice 

și în activități care li se par dificile și care le generează anxietate. Evitând situațiile care 

generează teamă copilului, nu-l învațăm să facă față anxietății, nu-i arătăm că situația nu este 

periculoasă, ci îi întărim convingerea că e periculoasă și  trebuie să o evite. 

• Comunicarea eficientă a empatiei 

  Când discutăm cu copilul despre lucrurile care îî generează anxietate, este important să ne 

exprimăm empatia și înțelegerea într-o manieră calmă și relaxată. Nevoia copiilor este să se 

simtă ascultați, înțeleși și susținuți. 

• Comunicarea deschisă cu copilul 

  Atunci când comunicăm cu copilul este important să-i prezentăm partea pozitivă a lucrurilor, 

asigurându-l că totul va fi bine, că o să fim alături de el fără să încercăm să găsim formula 

magică. Este bine sa încurajăm copilul să vorbească despre temerile lui, despre emoțiile lui și 

despre gestionarea lor, ajutându-l să înțeleagă ce simte. 

   O atenţie deosebită trebuie să acordăm dezvoltării emoţionale a copilului.  

• Identificarea, încurajarea și recompensarea comportamentului curajos la copil 

  Pentru început trebuie să identificăm orice comportament curajos al copilului și să-l scoatem 

în evidență, iar mai târziu când copilul devine mai puțin anxios să îl recompensăm. 

Recompensele trebuie să aibă o semnificație pentru copil și să fie oferite imediat după ce a 

avut loc comportamentul curajos. Ele pot fi materiale ( jucării, buline, mâncare, bani) sociale 

( laudele, aprecierea,încurajarea). De asemenea tot ca recompense pot și utilizate și activitățile 

preferate (jocul pe calculator, vizionarea de filme sau desene animate. 

        Așteptări noastre nu trebuie să fie prea mari de la acești copii.  Pentru un copil anxios un 

lucru mărunt poate fi  un lucru foarte dificil de făcut și trebuie încurajat. 

•   Încurajarea rezolvării problemei în mod constructiv 

Copiii să fie încurajați pentru a rezolva în mod constructiv situațiile care le provoacă 

anxietate, să găsească propriile soluții pentru gestionarea eficientă a acestor situații, să ia 

propriile lor decizii în reolvarea problemelor. E important pentru copii ca lucrurile pe care 

ei le fac sa le facă cu pasiune şi implicare, să dea tot ce e mai bun în ei. 

•  Petrecerea timpului liber împreună cu copilul 

Să petrecem cât mai mult timp cu copiii, jucându-ne sau desfășurând diverse activități 

împreună cu ei, mergând la plimbare sau în excursii împreună. 
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      Comunicarea deschisă, empatia, încurajarea copiilor, timpul petrecut împreună dar și 

încrederea în ei și în deciziile lor sunt câțiva din factorii esenţiali pentru gestionarea anxietății 

copiilor.  
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Supraprotecţia – o traumă pentru copil! 

 

Profesor consilier Cristina Băruța 

Liceul Teoretic Bartók Béla Timișoara 

 

Pe perioada carantinei, al izolării, dar și pe timpul verii, copii ajung să petreacă mai mult timp 

alături de părinţi. Deseori se întâmplă ca în acestă perioadă părinţii să fie epuizaţi, nervoşi şi stresaţi 

după o zi întreagă petrecută alături de copil. Toate acestea în ciuda faptului că sunt acasă sau în 

concediu. De ce se întâmplă asta? Oare, alături de copii nu ne putem relaxa? 

Cu toţii ne dorim copii responsabili şi independenţi, pentru a ne putea bucura din plin de 

concediu sau de timpul petrecut în casă. Cum putem face asta? 

Chiar dacă lumea devine tot mai sigură comparativ cu secolele trecute, părinţii din zilele 

noastre sunt mult mai anxioşi şi protectivi cu copiii lor decât erau pe vremea bunicilor noştri. 

Studiile demonstrează faptul că astăzi un părinte petrece cu copilul său în medie 7 minute pe 

zi, ceea ce este foarte puţin. Totuşi, ce fac părinţii în timpul lor liber? Răspunsul este simplu: petrec 

prea mult timp protejându-şi copii, scutindu-i de treburi casnice şi de responsabilităţi. Cu siguranţă 

vă este foarte familiară formularea „Tu nu trebuie să faci nimic, doar să înveţi.” Părinţii se străduiesc 

prea mult să le ofere copiilor condiţiile necesare învăţării, să îi protejeaze de greutăţi, de probleme, 

de tristeţi, de muncă, de sarcini grele, însă nu se gândesc că prin această supraprotecţie se autosolicită 

pe ei înşişi, şi în acelaşi timp privează  copilul de o dezvoltare psihică sănătoasă şi armonioasă. 

Copilul trebuie lăsat să devină responsabil, independent şi capabil de a-şi gestiona propriile greutăţi. 

Din această supraprotecţie se naşte stresul şi oboseala exagerată a părinţilor. Ei  se  angajează 

să îşi protejeze copiii de conflicte cu prietenii, mici răniri sau boli ale copilăriei, experienţe dureroase 

sau dezamăgiri. Împiedicând acestă dezoltare firească a copilului, el poate suferi în viaţa adultă, 

deoarece nu va fi obişnuit să îşi asume responsabilităţi. 

 

Semnele supraprotecţiei: 

• Copilul este total dezinteresat şi nepăsător de ce i se întâmplă la şcoală 

• Nu i se pot da sarcini, deoarece refuză să le îndeplinească 

• Dacă nu primeşte ce îşi doreşte, copilul îi va şantaja emoţional pe părinţi 

• Părinţii sunt prea îngăduitori şi deloc inconsecvenţi cu copilul 

• Copilul şi părintele trăiesc într-o bulă bine protejată de lumea socială 

• Copilul nu  se împrieteneşte cu alţi copii – analfabetism social 
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Dacă se împrieteneşte, copilul alege doar copii mult mai mici decât el (relaţie de dominare) sau 

adulţi (aşteaptă să aibe grijă cineva de el), astfel nu poate dezvolta o relaţie democratică cu copii de 

vârsta lui. 

Când ajung adulţi nu îşi asumă responsabilităţi – nu se angajează, nu au relaţii de lungă durată, 

sunt cei care „rămân acasă” şi găsesc justificări palpabile pentru acest lucru. 

Părintele care are tendinţa de a supraproteja este mereu îngrijorat de starea copilului, îl sună foarte 

des şi vrea să îi ştie fiecare pas. Doreşte să deţină controlul pentru orice decizie a copilului, vrea să îl 

scutească de orice sarcină şi îi satisface toate dorintele. Îi acordă o atenţie exagerată şi îi oferă lucruri 

de care acesta nici măcar nu are nevoie. De exemplu îi pregăteşte măncare, chiar dacă copilului nu îi 

este foame sau îl îmbracă, chiar dacă copilului nu îi este frig. Părintele este mereu în gardă şi vine în 

apărarea copilului dacă i se întămplă ceva, chiar dacă copilul nu îi cere asta şi nu va accepta niciodată 

că copilul lui poate greşi. Astfel acest părinte, scutindu-şi copilul de greutăţi,  nu îl va pregăti pentru 

viaţa adultă, nu îl va învăţa să se descurce singur, căci va face totul în locul lui. Toate acestea se 

întâmplă în acea perioadă a vieţii când copilul ar trebuie să inveţe aceste abilităţi, adică în copilărie. 

Copilul supraprotejat va deveni egocentric şi posesiv, va avea un comportament iresponsabil, 

reacţii copilăreşti total nepotrivite vârstei lui. Va avea realizări mult sub capacităţile sale (note mici 

la şcoală sau facultate), deoarece va fi total nepăsător în faţa sarcinilor, va fi demotivat  şi nu îşi va 

asuma responsabilitatea vieţii lui. Va avea ţeluri total ireale şi imposibil de atins. Nu se va adapta la 

locul de muncă, deoarece acolo va fi pe cont propriu şi nimeni nu va lucra în locul lui, cum era 

obişnuit acasă, însă va fi foarte preteţios şi va crede că i se cuvin toate. Va dezvolta o personalitate 

dependentă, deoarece inconştient el va crede că nu se poate descurca singur. 

În concluzie, putem afirma că supraprotecţia din partea părintelui este ca o traumă pentru copil, 

deoarece va lăsa urme adânci în psihicul lui pentru tot restul vieţii. Din păcate societatea a adoptat o 

mentalitate supraprotectoare în mai multe domenii de activitate, inclusiv în parenting. Copilul însă ne 

dă semnale foarte clare despre unde ar fi limita sănătoasă pentru el, părinţii trebuie doar să fie atenţi 

la aceste semnale şi să nu îşi proiecteze propriile temeri şi anxietăţi asupra copiilor. 

 

 

Cum ar fi corect? 

Se recomandă ca părintele să îi ofere copilului exact ce şi cât are el nevoie pentru a se descura, 

nu mai mult, dar nici mai puţin. Ceea ce copilul poate deja să facă singur, să fie lăsat să facă singur, 

părintele trebuie doar să îl încurajeze. Dacă ştie să îşi pregătească sandvişul, să şi-l pregătească singur  

sau dacă ştie drumul către şcoală să fie lăsat să meargă singur.  Un alt exemplu foarte bun sunt temele 

de casă, care sunt exclusiv responsabilitatea copilului şi nu a părintelui, deci el trebuie să se 

îngrijească să fie scrise şi să fie puse în ghiozdan. Chiar dacă copilului îi este mai greu sau chiar dacă 
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îi ia mai mult timp, el poate face foarte multe lucruri singur, înclusiv să-şi ajute părinţii la trebuiri 

casnice. 

La fiecare situaţie nouă părinţii să analizeze obiectiv dacă există sau nu un pericol real pentru 

copil, iar dacă există, pericolul poate fi suportabil pentru copil sau nu. 

Sunt nenumărate exemple pe care le-am putea evoca, însă esenţial ar fi ca părintele să 

înţeleagă că supraprotejându-şi copilul, va suferi nu doar el ci şi copilul lui. Pentru a fi un părinte 

vesel, optimist, odihnit şi mereu disponibil este absolut necesar să se relaxeze renunţând  la 

supraprotecţie.  Astfel, cu un copil responsabil şi autosuficient, părintele poate fi mai relaxat. 
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O propunere privind modul de petrecere a timpului  

cu copilul 

Adaptare după Russell A. Barkley: Copilul dificil. Manualul terapeutului pentru 

evaluare și pentru trainingul părinților. 

 

Profesor consilier Mirela Onețiu 

Școala Gimnazială Ghiroda,  

Grădinița cu PP nr. 2 Timișoara 

 

 

Perioada de izolare, datorată unor circumstanțe independente de voința și de acțiunile noastre 

la nivel individual, poate sa conducă la o „regândire“, eventual la o „împrospătare“ a relației cu 

propriul copil, la o reconsiderare a elementelor care au stat la baza interacțiunilor de până acum cu 

acesta. 

Ceea ce propun este mai curând o invitație pentru un moment de reflecție asupra copilului, a 

ipostazei de părinte și asupra timpului petrecut împreună. Cine ar putea să spună dacă în alte 

circumstanțe, considerate normale, am fi găsit un moment potrivit, care să ne facă să reflectăm asupra 

condiției de părinte, de copil, de timp…!? 

Așadar, iată o propunere de activitate adresată dumneavoastră, părinților.  

Această propunere de program are drept scop exersarea abilității de „acordare a atenției“ 

copilului, iar în subsidiar are rolul de a monitoriza conduitele dezirabile ale acestuia în timpul jocului 

în perioadele de timp pe care i le dedicați. În acest sens este util să țineți cont de câteva aspecte: 

a) Atunci când copilul are mai puțin de 9 ani, veți alege în fiecare zi un interval de timp care să 

devină „momentul nostru de joacă“. Dacă acesta are 9 ani sau puțin peste această vârstă, nu este 

necesar să alegeți un astfel de interval / perioadă standard, mai degrabă alegeți acest moment în raport 

cu dispoziția acestuia. 

b) Finalizați orice activitate anterioară și dedicați-vă copilului. Dacă aveți mai mulți copii, rugați 

soțul / soția / altă persoană să aibă în acel interval de timp grijă de aceștia. 

c) În condițiile în care ați stabilit o perioadă anume în timpul zilei pentru acest „mo- ment“ îl 

veți anunța pe copil că: „A sosit timpul pentru momentul nostru! Ce ai vrea să jucăm?“. În limite 

rezonabile, lăsați-l pe copil să aleagă activitatea sau tipul jocului. În niciun caz să nu dedicați acest 

interval de timp privitului la TV împreună. Orice altă propunere sau inițiativă veți lua împreună este 

adecvată. Dacă nu ați stabilit un interval anume din timpul zilei, atunci abordați-l în cel mai firesc 
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mod atunci când acesta se joacă singur și întrebați-l dacă puteți să vă alăturați în acțiunea pe care o 

întreprinde. 

Copilul este cel care face alegerile! 

d) Nu alegeți momentul acesta atunci când sunteți tensionat, supărat, ocupat ori atunci când, 

eventual, sunteți grăbit să plecați în curând de acasă pentru a rezolva diverse probleme. Copilul va 

percepe faptul că sunteți distras de la o activitate care îi este dedicată, iar calitatea interacțiunii va fi 

cu certitudine afectată în mod negativ. 

e) Observați-l pe copil în timp ce se joacă după care începeți să descrieți cu voce tare ceea ce 

face acesta. De ce faceți acest lucru? Pentru a-i demonstra acestuia că sun- teți un actor integrat în 

acțiunile pe care le presupune jocul inițiat. Comentariile trebuie să fie unele dinamice, pasionate, 

convingătoare și nicidecum o relatare plată, monotonă și plictisitoare. În acest mod puteți conferi 

activității realizate împreună un accent vioi, poate chiar amuzant și cu siguranță antrenant. 

f) Nu puneți întrebări și în același timp nu dați comenzi! Evitați acest tip de comportament! 

Fiindcă nu trebuie să uitați că acesta este un moment dedicat jocului, în care alături de copil construiți 

o poveste comună! Pot fi adresate întrebări aparent naive care să vă clarifice modul în care se joaca 

atunci când nu sunteți sigur asupra unor aspecte ale jocului. În același timp nu dați comenzi și în 

niciun caz nu preluați comanda jocului. Este vorba despre bucuria momentului petrecut împreună! 

Nu predați, nu eval- uați, nu sunt necesare comportamente directiviste! 

g) Din când în când oferiți copilului aprecieri, laude, exprimați-vă aprobarea sau satisfacția cu 

privire la acțiunile lui în timpului jocului. 

h) Dacă începe să devină agitat, neastâmpărat, afișați în mod explicit, dar nu în mod agresiv, o 

atitudine de ignorare, întorcându-vă privirea în altă parte. În condițiile în care neastâmpărul continuă 

îi veți comunica copilului că momentul dedicat vouă a luat sfârșit, după care veți părăsi încăperea, 

spunându-i că veți putea continua doar după ce va reuși să aibă un comportament potrivit. Dacă 

copilul continuă totuși să fie agitat, sau chiar abuziv, îl veți disciplina într-o manieră fermă, dar fără 

o explozie nervoasă. 

i) Fiecare părinte poate să încerce să petreacă măcar 20 de minute cu copilul în aceste momente 

dedicate în mod particular. 

Sugestii privind ipostazele comportamentale care pot / trebuie adoptate: 

➢ Fiți prompți și convingători atunci când vă exprimați aprobarea/încurajarea. 

➢ Precizați întotdeauna ceea ce vă place din ceea ce face. 

➢ Nu fiți ironic atunci când îi comunicați copilului un compliment. Nu reactionați la 

nivel verbal astfel: „Și până acum ce ai așteptat? Este foarte bine acum, dar până acum 

ce ai făcut?“ 
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În cadrul acestei activități putem sugera ca „momentul“ dedicat părintelui și copilului să fie 

în anumite condiții pe care singuri veți decide, dacă sunt favorabile, crearii unei povești. Împreună 

puteți introduce în poveste orice tip de personaje reale sau imaginare, situații reale sau imaginare. 

 

Și nu uitați stimați părinți: #stațiacasă și #fițibuniîmpreună! 

Cu respect, 

Profesor consilier Mirela Onețiu 

CJRAE Timiș 
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MODALITĂȚI DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂȚII LA 

COPIII CU CES 

SIMPTOMELE DIN TIMPUL COPILĂRIEI 

 

Profesor consilier Mișici Dubravca 

Liceul Tehnologic de Vest  

Școala Gimnazială nr.6 Timișoara 

 

Simptomele autismului sunt, de obicei, observate mai întâi de părinții și persoanele care ajută 

la creșterea copilului înainte de primii 3 ani. Deși autismul este prezent de la naștere (congenital), 

semnele de tulburare pot fi dificil să fie  identificate  sau diagnosticate  în timpul copilăriei mici. Din 

punct de vedere al semnelor, ele apar după primele 3 luni de viață. De exemplu, un copil autist nu va 

întoarce capul în direcția din care se aude glasul mamei așa cum se întâmplă în mod normal. Nu agață 

degetul părintelui, nu găngurește etc. Părintele este în poziția de cel mai bun observator ale celor mai 

timpurii semne de avertizare de autism. Își  cunoaște copilul mai bine decât oricine și poate observa 

comportamentele și lipsa de veselie pe care un medic pediatru,  într-o vizită de cincisprezece 

minute,  s-ar putea să nu aibă  șansa de a le vedea și cu asta poate îndepărta ceva timp din recuperarea 

copilului. Pediatrul copilului poate fi un partener valoros, dar nu trebuie neglijată importanța 

observatiilor proprii. 

 Părinții devin conștienți când copilul lor pare să se distanțeze de evoluția copiilor din mediul 

imediat:  nu-i place să fie ținut pe loc; nu pare interesat de jocuri, cum ar fi cucu bau, nu pare inetresat 

de copiii de vârsta lui și nu începe să vorbească. Uneori, un copil va începe să vorbească sau să aibă 

achiziții comportamentale în acelaș timp cu alți copii de aceeași vârstă dar la un moment dat începe 

să-și piardă, rând pe rând limbajul și comportamentele.  Pur și simplu uită să vorbească, să se joace 

etc.  Acestea, de asemenea, pot fi confundate cu privire la abilitățile auditive ele copilului. Se pare 

că, de multe ori, un copil cu autism nu aude, dar în alte momente, el sau ea poate să pară a auzi un 

zgomot de fond la distanță, cum ar fi fluierul de la un tren sau un obiect trăntit de cineva. Cu tratament 

precoce și intensiv, majoritatea copiilor își  îmbunătațesc capacitatea lor de a se raporta la ceilalti, de 

a comunica, și de a ajuta ei însiși când  cresc mai în vârstă pe alții.  Spre deosebire de mituri populare 

legate de copiii cu autism, foarte puțini sunt complet izolați social sau "trăiesc într-o lume a lor."   

  

SIMPTOME LA ADOLESENȚĂ 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Dautistic%2Bsymptoms%26hl%3Dro%26biw%3D1024%26bih%3D569%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://www.webmd.com/brain/autism/autism-symptoms&usg=ALkJrhjjQC0YtIfgXgJUGZGkUoBGYEPFBw
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În anii adolescenței, modelele de comportament  se schimbă des. Mulți adolescenți castigă 

abilități, dar încă rămase în urmă, în capacitatea lor de a se raporta la ceilalți și de a înțelege. 

Pubertatea  și sexualitatea în curs de dezvoltare ar putea fi mult mai dificile pentru adolescenții care 

suferă de autism decât pentru alții de  la această vârstă. Adolescenții autiști  au un risc crescut de a 

dezvolta probleme legate de depresie, anxietate, și epilepsie.  

Efectele miraculoase ale art-terapiei. 

Ce este Art-Terapia? Potrivit American Art Therapy Association, Art-terapia este o îmbinare 

armonioasă între artă și terapie, care îmbunătățește starea de spirit, mentalul și emoționalul, bazându-

se pe credința că procesul creativ, lăsat liber, ajută la eliberarea conflictelor interioare, la dezvoltarea 

abilităților de intra și interrelaționare, reduce stress-ul și crește încrederea în sine. Și toate acestea, 

printr-un proces inconștient, care ajută mentalul și emoționalul să-și regleze singur deficientele. În 

practică, terapia prin artă poate arăta foarte diferit când este practicată de și cu persoane fizice diferite. 

Acestea pot fi liber-curgătoare sau structurate, interactive sau individuale. Pentru copiii cu autism 

poate fi un mod minunat de a le deschide ușile spre exprimare.  

Cum ajută  Art-Terapia in tratamentul AUTISMULUI?  

Unul dintre semnele distinctive ale tulburării din spectrul autismului este dificultatea de 

comunicare verbală și socială. În unele cazuri, copiii cu autism sunt practic non-verbali: 

imposibilitatea de a folosi vorbirea pentru a comunica la toate nivelele. În alte cazuri, copiii cu autism 

au un limbaj greu de prelucrat în timp și transformarea lui în conversație lină și usoară este dificilă. 

Copiii cu autism pot avea, de asemenea, probleme de citire a limbajului nonverbal (slabă expresivitate 

în exprimare și înțelegere; mimica, gestica, limbajul corpului).  

Prin urmare, ei pot avea probleme cu a spune sau înțelege o glumă dintr-o conversație spre 

exemplu, sau sarcasmul din sinceritate. Nu pot distinge nuanțele din exprimare, noțiunile abstacte ale 

acesteia. S-a constatat însă că multi copiii cu autism au o capacitate extraordinară de a gândi vizual - 

"in imagini.". Mulți își pot folosi abilitatea în prelucrarea amintirilor în imagini, înregistrarea 

imaginilor și informațiilor, ideilor, exprimarea lor prin desen sau alte forme artistice. Arta este o 

formă de exprimare, care necesită o interacțiune puțin verbală sau non verbală, care poate deschide 

uși de comunicare care altfel rămân definitiv închise. 

De foarte multe ori, se presupune că o persoană non-verbală sau o persoană cu capacități 

limitate verbal este incompetentă și în alte domenii, ceea ce este complet neadevărat. Exemplu sunt 

oamenii cu Tulburari din Spectrul Autismului care nu pot fi expuși la oportunitățile de a folosi mass-

media artistică - sau oportunitățile ar putea fi prea dificile și adesea au nevoie de modificări speciale 

(în setările de clasă mari, de exemplu). Art terapia oferă o oportunitate pentru părinți, în situații de 

criză, cum este cea din prezent, pandemia COVIT 19, de a lucra unu-la-unu cu copii din spectrul 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Dautistic%2Bsymptoms%26hl%3Dro%26biw%3D1024%26bih%3D569%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://children.webmd.com/tc/growth-and-development-ages-15-to-18-years-promoting-healthy-growth-and-development&usg=ALkJrhjAOmVeUs3gp57XCq6d793-cp_b5Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Dautistic%2Bsymptoms%26hl%3Dro%26biw%3D1024%26bih%3D569%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://www.webmd.com/hw-popup/depression&usg=ALkJrhgVhTmwra7fpU1GvCsjrxWwU99Paw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Dautistic%2Bsymptoms%26hl%3Dro%26biw%3D1024%26bih%3D569%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://www.webmd.com/hw-popup/anxiety&usg=ALkJrhhLKg3_Gb6xcyExS_CoqB1Lh-735Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Dautistic%2Bsymptoms%26hl%3Dro%26biw%3D1024%26bih%3D569%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://www.webmd.com/hw-popup/epilepsy&usg=ALkJrhjraVIx52Tt7q0mIhv4dAtOGxiDNg
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autist, de a construi o gamă largă de abilități într-un mod care ar putea fi mult mai confortabil (și, 

astfel, mai eficient) decât limba vorbită. 

 

Cum ajuta  Art-Terapia in autism? 

Cercetarea practică este oarecum vagă în ceea ce privește impactul prin Art-terapie pe copiii 

cu autism. Literatura de specialitate abundă în principal din studii de caz și lucrări care descriu 

impactul observat după implementarea unor programe de terapie prin artă. Unele dintre lucrări scrise 

și prezentate pe această temă, cu toate acestea, sugerează că prin terapia prin arta se poate ajunge la 

rezultate mari, chiar și în cazul unui copil autist, lucrările din timpul și în afara terapiei putând fi 

transformate cu ajutorul unei expoziții, de pildă. În unele cazuri Art-terapia a deschis o lume întreagă, 

dând posibilitatea unui copil cu autism, care are talent artistic semnificativ, să-și poată exprima stările, 

să poată comunica și socializa. Cum mai ajuta Art-terapia? 

 

Art-Terapia este forma de terapie care folosită de părinți, acasă, ajută la a: 

• Îmbunătăți capacitatea imaginativă și simbolică 

• Îmbunătăți capacitatea de a recunoaște și de a răspunde la expresiile faciale 

• Îmbunătăți capacitatea de a gestiona probleme senzoriale (probleme cu aderența, etc) 

• Îmbunătățirea abilităților motorii fine  

• Exprima sentimentele de neliniște, frică, furie, într-un mediu care oferă sigurață 

• Reduce starea de anxietate 

• Ajuta să se treacă peste momente dificile: schimbarea mediului, despărțire, deces, traumă 

• Crește capacitatea de concentrare 

• Crește capacitatea și calitatea atenției 

• Crește capacitatea organizatoriă la nivel mental 

• Ajută la exprimarea emoțiilor, trăirilor interioare 

Dragi părinți, încurajați copilul să se exprime prin artă, este una din puținele lui căi de a comunica, 

socializa, de a se face înțeles, de a se elibera de stările, trăirile nespuse!  
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Secțiunea PROFESORI 

 

Consilierea psihopedagogică a copiilor cu tulburări 

hiperchinetice  si comportament opozant 

 

Prof. consilier Bezzeg Ioana 

Școala Gimnazială nr. 30 Timișoara 

 

Problemele comportamentale hiperchinetice și opozante sunt cele mai frecvente tulburări 

psihice la vârsta copilăriei, constituind motivul cel mai frecvent pentru care părinții apelează la 

sprijinul unui specialist.Tulburările pot aparea associate dar  și izolat, ambele fine cunoscute sub 

termenul de tulburări comportamentale de externalizare sau tulburări expansive. 

Deși este cea mai studiată și diagnosticată tulburare mintală în rândul copiilor și 

adolescenților, cauza exactă este necunoscută în majoritatea cazurilor. Afecteză în jur de 5-7% din 

copii dacă sunt diagnosticați potrivit criteriului DSM-IV și 1–2% dacă sunt diagnosticați potrivit 

criteriului ICD-10. 

 În 2015 s-a estimat că afectează în jur de 51.1 milioane la nivel global. Ratele sunt 

asemănătoare de la o țară la alta și depind în special de modul de diagnosticare. Numărul băieților 

diagnosticați cu ADHD este de aproximativ două ori mai mare decât al fetelor, deși tulburarea este 

adesea trecută cu vederea când e vorba de fete întrucât simptomele lor diferă de cele ale băieților. 

În jur de 30–50% din populația diagnosticată în copilărie continuă să aibă simptome la 

maturitate și între 2–5% din adulți se află în această condiție.La adulți, poate avea loc mai degrabă o 

agitație interioară mai degrabă decât hiperactivitate. Ei dezvoltă adesea abilități de a face față situației 

care aplanează o parte sau toate problemele legate de tulburare. Condiția poate fi dificil de deosebit 

de alte condiții, precum și de distins de niveluri înalte de activitate care fac parte din gama de 

comportamente normative. 

1. Caracteristici 

Tulburările hiperchinetice 

Caracteristicile principale ale tulburării hiperchinetice sunt: deficitul de atenție, impulsivitatea 

și hiperactivitatea. 

”Deficitul atențional este caracterizat de faptul că sarcinile pe care le are copilul sunt 

finalizate foate rapid sau nu sunt duse la bun sfărșit. Acest lucru poate fi observat mai ales în 

activitățile care reclamă efort intelectual. Problemele apar în general în activitățile impuse de altii, 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=DSM-IV&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=ICD-10&action=edit&redlink=1
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comparativ cu cele pe care le alege copilul singur.” Manfred Döpfner, Stephanie Schürmann, Jan 

Frölich,  2006) 

 Copii oscilează frecvent de la o activitate la alta, pierzându-și repede interesul față de activitatea în 

desfășurare și dedicându-se alteia. Fac deseori greșeli de neatenție în realizarea temelor sau a altor 

activități. Munca lor este deseori dezordonată și artificială 

”Impulsivitatea se manifestă ca și nerăbdarea, dificultatea în a aștepta și a amâna nevoile sau  

ca acțiune bruscă și fără premeditare. Astfel copiii răspund înainte ca întrebarea să fie adresată, 

întrerup și îi deranjează pe alții provocând probleme în clasă sau în grupul de copii. Îi întrerup pe 

ceilalți, îi deranjează, le iau jucăriile, ating lucruri pe care nu ar trebui să le atingă.” (Manfred 

Döpfner, Stephanie Schürmann, Jan Frölich,  2006) 

Impulsivitatea poate duce la accidente  ( de exemplu rasturnarea unor obiecte, ciocnirea cu alții, 

atingerea unui obiect încins) și la un interes crescut față de activități  potențial periculase, copiii 

neținând seama de posibile consecințe. 

”Hipeactivitatea este o activitate motorie dezorganizată, neregulată și explozivă, o neliniște 

excesivă care apare mai ales în situațiile în care copilul trebuie să stea relativ liniștit. Acest model de 

activitate motorie excesivă pare a nu fi influențat de mediul social: spre exemplu de cerințele adresate 

copilului.. Această caracteristică comportamentală este evidentă în situații structurate și organizate 

care solicită mai mult capacitatea de control a comportamentului.” (Manfred Döpfner, Stephanie 

Schürmann, Jan Frölich,  2006) 

Pe lângă simtomele centrale, printre problemele cel mai des asociate tulburării hiperchietice 

se pot regăsi următoarele: 

• Probleme de interacțiune în realția cu ceilalți (datorită comportamentelor agresive, a 

comportamenului insistent, dorinței de dominare a celorlalți, neadaptarea 

comportamenului la cerințele situației și la rolurile care trebuie asumate)  

• Comportament opozant (copii cu tulburari hiperchinetice  întâmpină deseori tulburări 

de comportament opozant, intâmpinand impulsivitate crescută asociată în plan afectiv 

cu o toleranță scăzută la frustrare, rezistență față de reguli si limite stabilite de către 

adulți) 

• Dificultăți de învățare (copiii cu tulburări hiperchinetice ajung deseori în situația de a 

repeta clasa) 

• Tulburări emotionale ( datorate  feedback-ului negativ pe care îl primesc, a faptului că 

de cele mai multe ori ajung să fie respinși de cei din jur, dar și a stimei de sine scăzute 

datorită eșecului atât în plan școlar cât și în plan social) 

Tulburările de comportament opozant 
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Principala caracteristică a tulburarilor de tip opozant este comportamentul negativist, 

neascultător și chiar dușmanos al copilului în raport cu persoana care reprezintă autoritatea. Copiii se 

înfurie rapid, se ceartă cu adulții, se opun activ regulilor, dau vina pe alții pentru propriile lor greșeli, 

sunt impulsivi și iritabili.  

Aceste comportamente sunt evidente în relația cu persoanele adulte apropiate sau cu copiii de 

aceeași vârstă. Studiile arată ca unii copii care prezintă tulburări opozante au și deficite la nivelul 

performanței școlare, fapt explicat prin tendința lor de a nu îndeplinii sarcinile școlare. Simptomele 

asociate acestui tip de comportament sunt: 

•  Probleme de interactiune cu copiii:( se sustrag cerintelor, incalca regulile in grupul cu 

copiii de aceeasi varsta) 

•  Tulburări de comportament agresiv-antisocial ( se pot dezvolta în adolescență) ; 

•  Tulburări hiperchinetice; 

•  Deficite la nivelul performanțelor școlare; 

•  Tulburări emoționale, îndeosebi depresive. 

Tulburarile de comportament de tip opozant debutează în copilaria timpurie, cu crize puternice 

de furie, negativism și refuz; în adolescență, la aproape jumatate din acești copii problemele pot 

disparea, iar restul vor dezvolta un comportament antisocial. 

2 Criterii de diagnostic 

În anul 1991 Organizația Mondială a Sănatății prezintă câteva linii orientative pentru stabilirea  

diagnosticului în cazul  tulburărilor hiperchietice și anume: 

INATENȚIA 

• Eșuează adesea în a da atenția cuvenită detaliilor ori face erori prin neglijență în efectuarea 

temelor școlare, la serviciu sau în alte activități; 

• Adesea are dificultăți în susținerea atenției asupra sarcinilor sau activităților de joc, pare a nu 

asculta când i se vorbește direct; 

• Nu aude când i se adresează cineva;  

• Nu duce la bun sfârșit indicațiile celorlalți, deseori nu poate finaliza lucrările școlare; 

• Are frecvent dificultăți în a organiza realizarea exercițiilor și activităților; 

• Deseori evită sarcinile care presupun efort intelectual de lungă durată (de ex:colaborare în 

timpul orei) 

• Pierde frecvent obiectele necesare anumitor sarcini sau activități (jucării, caiete pentru teme, 

creioane, cărți, etc) 

• Se lasă ușor distras de stimuli externi; 

• Este adesea uituc în activitățile cotidiene; 
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HIPERACTIVITATEA 

• Dă adesea din mâini, din picioare, se fâțâie pe scaun; 

• Se ridică în picioare în timpul orei sau în diverse situații în care ar trebui să rămâna așezat; 

• Merge deseori dintr-o parte în alta sau se cocoțează în mod excesiv, în situații inadecvate; 

IMPULSIVITATEA 

• Îi scapă deseori răspunsul înainte de terminarea întrebării; 

• Îi este deseori foarte greu să aștepte până îi vine rândul; 

• Îi întrerupe și deranjează frecvent pe ceilalți (intervine în dialogurilesau jocurile altora); 

• Vorbește adesea peste măsură (fără să reacționeze în mod adecvat la limitările sociale); 

Pentru stabilirea unui diagnostic sunt necesare trei până la cinci ședințe de de terapie. 

    Criterii de diagnostic ale tulburării de conduită socială cu  comportament de tip opozant: 

• Are crize de furie neobișnuit de frecvente sau intense; 

• Se ceartă adesea cu adulții; 

• Se opune dese ori în mod active indicațiilor sau regulilor sau refuză să le urmeze; 

• Îi agresează deseori pe alții în mod intenționat; 

• Îi învinuiește pe alții pentru propriile greșeli sau propriul comportament inadecvat; 

•  Deseori este iritabil sau se lasă ușor enervate de ceilalți; 

• Deseori este coleric și plin de resentimente; 

• Deseori este ranchiunos sau răzbunator; 

Pentru a sabilii un diagnostic real trebuie să luam în considerare diversele etape de dezvoltare în care 

comportamentul opozant se poate manifesta în oarecare măsura avand o intensitate scăzută. 

3. Puncte importante în intervenție 

În terapia tulburării hiperchinetice și/sau de comportament de tip opozant se pot delimita 

tehnici centrate pe copil, pe familie și/sau pe grădiniță/școală ce au scop atât diminuarea tulburărilor 

de comportament cît și modificarea mediului familial și/sau școlar. 

În cazul tulburărilor hiperchineticie și de comportament de tip opozant sunt afectate mai multe 

domenii ale vieții de aceea este necesară  o terapie multimodală care să combine mai multe forme de 

intervenție 

     Terapia multimodală insumează o serie de terapii specific și anume: 

• Terapia centrată pe elev 

o Terapia medicamentoasă a tulburărilor hiperchinetice 

o Tainingul de auto-educare 

o Metode de auto-management 

o Trainingul prin joc 



44 

 

o Alte demersuri (dieta, demersuri senzorio motorii,exerciții de îmbunătățire a 

performanțelor școlară, consigliere emoțională) 

• Demersuri centrate pe familie și mediul familial 

Demersurile centrate pe familie implică consilierea familiei cu privire la consolidarea terapiei centrate 

pe elev, aplicată  în mediul familial. 

• Demersuri centrate pe mediul școlar  

Implicarea cadrelor didactice în procesul de consiliere, prin oferirea sprijinului necesar pentru a ajuta 

educabilul să facă față provocărilor pe care le implică procesul de consiliere. 

 

Bibliografie 

1. Manfred Döpfner, Stephanie Schürmann, Jan Frölich,  2006, Program psihoterapeutic pentru 

copii cu tulburare hiperchinetică şi comportamente de tip opoziţional, Editura Romanian 

Psychological Testing Services. 

2. https://iteach.ro/experientedidactice/adhd-sugestii-practice-de-interventie-pentru-profesori 

3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Tulburare_hiperchinetic%C4%83_cu_deficit_de_aten%C8%9Bie 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://iteach.ro/experientedidactice/adhd-sugestii-practice-de-interventie-pentru-profesori
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Suprasolicitarea emoṭionalǎ şi  

profesionalǎ – SINDROMUL BURNOUT 

 

Prof. Consilier Denisa Adriana Fuiorea 

Școala Gimnazială Mașloc,  

Școala Gimnazială Fibiș,  

Școala Gimnazială Pișchia 

 

”Oamenii nu suferǎ din cauza evenimentelor, ci a modului ȋn care le apreciazǎ”.  

(Epictet,filozof grec) 

 

 

           Corpul strigǎ dupǎ recreere – bateria vieṭii este goalǎ ȋn urma exploatǎrii excesive.  Oamenii 

care se implicǎ total ȋntr-un lucru sau proiect, iau foc precum fosforul. În urma pȃrjolului, rǎmȃne un 

mare gol interior. Suprasolicitarea cronicǎ şi stresul de duratǎ la nivel ridicat pot conduce la sindromul 

burnout. 

            Echilibrul energetic diferǎ de la om la om. Dumneavoastrǎ sunteṭi expertul propriului corp şi 

conducǎtorul vieṭii dumneavoastrǎ. Ca manager al ,,ȋntreprinderii dumneavoastrǎ interioare’’, trebuie 

sǎ manipulaṭi rezervele dumneavoastrǎ de energie ȋn viaṭa de zi cu zi.  Luaṭi ȋn serios stǎrile de 

epuizare, obosealǎ permanentǎ şi tulburǎrile somnului.  Principalele simptome ale sindromului 

burnout sunt: ȋntristare, depresie, agresivitate sporitǎ sau diminuatǎ, teamǎ, nelinişte, agitaṭie şi 

frǎmȃntare, atitudine descurajantǎ, cu semne ale unei epuizǎri interne şi externe. 

          Vestea proastǎ : Burnout-ul se manifestǎ la tot mai multe persoane. Simptomele variazǎ de la 

obosealǎ, nervozitate, nelinişte, tulburǎri ale somnului, trecȃnd prin depresii, dureri de stomac şi de 

spate, ajungȃnd pȃnǎ la tendinṭe de suicid. Intensitatea diferǎ de la individ la individ. 

        Vestea bunǎ: Burnout-ul poate fi evitat. Important este recunoaşterea din timp a simptomelor, o 

atitudine adecvatǎ ȋn faṭa suprosilicitǎrilor  şi a propriilor aşteptǎri, precum şi apelarea la specialişti 

atunci cȃnd simṭiṭi cǎ nu mai puteṭi face faṭǎ singuri.  ( Jorg-Peter Schroder-Cum sa depasesti 

sindromul burnout). 
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JOCURI 

 

Prof. Consilier Denisa Adriana Fuiorea 

Școala Gimnazială Mașloc,  

Școala Gimnazială Fibiș,  

Școala Gimnazială Pișchia 

                

 

Dragilor, acum vă propun și câteva jocuri de atenție și concentrare, de provocare a minții, atât pentru 

cei mici cât și pentru cei mari. 

               În sala de clasă, elevii stau în băncile numerotate de la 1 la 5, iar elevele stau vizavi de ei, în băncile 

numerotate de la 6 la 10. 

1. Eleva care stă lângă eleva aflată vizavi de numărul 1 este Fiona. 

2. Fiona se află la trei bănci depărtare de Grace. 

3. Hillary stă vizavi de Colin. 

4. Eddy stă vizavi de eleva care stă lângă Hilary. 

5. În cazul în care Colin nu este în centru, atunci acolo se află Alan. 

6. David stă lângă Bill. 

7. Bill stă la trei bănci depărtare de Colin. 

8. Dacă Fiona nu este în centru , atunci acolo este Indira. 

9. Hilary stă la trei bănci depărtare de Jane. 

10. David stă vizavi de Grace. 

11. Eleva care stă lângă eleva aflată vizavi de Alan este Jane. 

12. Colin nu stă în banca numărul 5. 

13. Jane nu stă în banca numărul 10. 

Puteți deduce care sunt ocupațiile băncilor? 

 

     1                              2                        3                       4                      5                  

               ELEVI       

     10                        9                    8                      7                       6                

               ELEVE 
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Bibliografie – Teste logice pentru provocarea minții, Philip Carter și Ken Russell, ed.Meteor Press, 

2011 

                 

Trasează linii orizontale și verticale pentru a uni perechile de cercuri astfel încât fiecare 

pereche să conțină un cerc alb și unul negru.  

                 REGULI – Liniile nu se pot intersecta și nici nu pot trece peste cercuri. 

- Fiecare cerc trebuie să facă parte dintr-o singură pereche. 

Iată un exemplu în care îți voi arăta cum să procedezi 

       

Acum să vă vad pe voi! 
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Varianta 1 

 

VARIANTA 2  

       

 

 



50 

 

FII ATENT/Ă, CONCENTREAZĂ-TE ȘI DESENEAZĂ CEEA CE URMEAZĂ 

 

☺  ☺  ☺  ..... 

         ..... 

        ..... 

        ... 

     ..... 

       ..... 

      .... 
 

                           ACUM, DACĂ VREI, POȚI SĂ LE ȘI COLOREZI 
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EMOȚIILE DIN GRĂDINĂ 

 

Profesor consilier STREIAN DIANA 

Grădinița cu PP NR. 22 Timișoara,  

Grădinița  cu PP NR. 33, Timișoara 

 

Activitate  de consiliere de grup ce  vizează dezvoltarea competenţelor emoţionale la 

preșcolarii cu vârsta cuprinsă între 5-6 ani. 

 

Obiective În urma parcurgerii acestei activităţi, preșcolarii vor reuşi: 

• Să identifice diferite emoţii. 

• Să asocieze trăirile emoţionale proprii cu un anumit context şi cu 

expresii emoţionale din desen. 

• Să recunoască şi să eticheteze emoţiile  celorlalţi. 

• Să mimeze emoţiile de bucurie, furie, tristeţe şi teamă. 

Materiale • fişe de lucru, markere, carioci, lipici, post-it, coli A1 

Durata 

activităţii 
• 35-40 de minute 

Metode utilizate 

 
• expunere, conversaţie, dezbatere, exerciţiu individual, muncă în 

echipe, discuţii în grupuri mici, explicaţie, argumentare 

Etape  de 

desfăşurare a 

activităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.Moment organizatoric:  

Se pregătesc materialele necesare activităţii şi preşcolarii pentru activitate. 

b. Captarea atenţiei 

Le putem spune preşcolarilor că în drum spre grădiniță ne-am întâlnit cu 

un grădinar și acesta le-a trimis niște flori mai speciale. Preșcolarilor li se 

arată florile şi li se cere să spună ce au ele deosebit faţă de alte flori (florile 

au în mijloc feţe care exprimă diferite emoţii). Apoi, li se prezintă fiecare 

floare şi sunt întrebaţi cum se simte floare.  

c. Comunicarea subiectului și a obiectivelor 

Prezentăm titlul activității şi obiectivele într-un mod cât mai accesibil 

preşcolarilor, spunându-le că astăzi vom discuta despre emoţii, despre 

faptul că uneori oamenii sunt veseli, trişti, furioşi, speriaţi, uimiţi.  

d. Dirijarea învăţării 

Preşcolarilor li se cere să se gândească dacă s-au simțit vreodată ca aceste 

flori  și să descrie situaţii în care au avut emoții la fel ca florile primite de 

la grădinar și li se precizează ca la fel ca şi ei, toţi oamenii se simt uneori 

fericiţi, supăraţi, speriaţi sau furioşi. 

În prima parte a activității  li se citește o poveste despre un băieţel din 

grupa mare care are şi el în diferite situaţii anumite emoţii. ( Povestea 

”Emoțiile lui Mihai”) 

Emoţiile lui Mihai 

     ”Mihai este în grupa mare la o grădiniţă din oraşul Timişoara. Lui 

Mihai îi place mult să meargă la cumpărături cu părinţii săi. Pentru că a 

fost cuminte în această săptămână, ieri a fost la cumpărături cu părinţii 

săi. Mihai a fost foarte fericit. În timp ce se îndreptau spre magazin, 
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Teme de discuţie 

 

 

 

părinţii săi i-au spus că este bine să stea în preajma lor tot timpul, ca să 

nu se piardă, iar dacă ii va asculta, vor merge şi la raionul de jucării după 

ce termină de făcut cumpărăturile. 

    Pentru o vreme, Mihai a stat alături de părinţii lui, dar după o vreme s-

a plictisit şi s-a hotărât să meargă singur să caute raionul de jucării. 

Mihai a crezut că ştie clar unde să ajungă, dar şi-a dat seama că s-a 

pierdut. Nu  a ştiut ce să facă. S-a speriat şi ar fi vrut să-şi fi ascultat 

părinţii. 

     Mihai a continuat să rătăcească prin magazin, dar, deodată, a auzit 

vocea mamei sale care îl striga. Mihai s-a simţit uşurat şi bucuros că și-a 

văzut părinţii. Dar, din cauza faptului că nu fusese ascultător şi plecase 

de unul singur prin magazin, mama şi tatăl lui i-au spus că nu pot să-i 

cumpere jucăria pe care şi-o dorea. Atunci el s-a simţit furios şi a început 

să ţipe. 

     Mai târziu, în aceeaşi zi, seara, Mihai s-a gândit la jucăria pe care şi-

o dorea şi era trist. Ar fi fost frumos să aibă ceva nou cu care să se joace. 

Se simţea trist şi s-a hotărât că data viitoare, când va merge la magazin 

cu părinţii săi, să-i asculte.” 

     După lecturarea poveștii, alături de preşcolari, se identifică emoţiile, iar 

preșcolarii trebuie să asocieze eticheta verbală cu imaginea grafică.  

e. Obţinerea performanţel şi asigurarea feed-back- ului 

      Preşcolarilor li se propune un joc în care le sunt prezentate cartonaşe 

cu situaţii, fiecare dintre ei trebuie să extragă câte un cartonaş şi să 

mimeze, să arate celorlalţi colegi cum s-ar simţi ei în acea situaţie, ceilalţi 

colegi având sarcina de a identifica emoţia mimată.  

Cartonașele folosite în cadrul activității cuprind următoarele situații: 

      Arată-ne cum te-ai simţi dacă : 

1. Nu eşti invitat la ziua celui mai bun prieten al tău/ celei mai bune  

prietene a ta. 

2. Părinţii ţi-ar spune că nu ai voie să te uiţi la televizor. 

3. Doamna educatoare te-ar lăuda pentru desenul pe care l-ai făcut. 

4. Ai pierdut o piesă din puzzle pe care l-ai primit cadou. 

5. Mergi la bazin să înveţi să înoţi. 

6. Un coleg te-ar împinge şi ţi-ar lua jucăria din mână. 

7. Un coleg nu vrea să se joace cu tine. 

8. Ai primit un cadou. 

9. Ţi-a căzut un dinte 

10. Ai pierdut o jucărie. 

11. Prietenul tău este bolnav 

f. Evaluare 

     Preşcolarilor li se oferă fişe de lucru pe care sunt desenate fete şi băieţi, 

ei trebuie să completeze desenul astfel încât chipurile acestora să exprime 

stări emoţionale. 

g. Aprecieri şi încheierea activităţii 

     Se fac aprecieri verbale legate de participarea preşcolarilor la activitate 

şi li se oferă recompense.  
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Secțiunea UMOR 

 

Să și râdem puțin! 

 

Prof. consilier Cioabă Mirabela Adriana 

Școala Gimnazială nr. 19 ”Avram Iancu” Timișoara 

 

De-ale școlii online… 

 

- Am să vă dau share și o să apară pe ecranele voastre o tabla albă.  

Vă invit să completați și voi pe ea.  

- Doamna, cum fac să scriu și eu? 

- ăhhh……... clasa, știe careva să explice cum puteți să scrieți și voi pe tabla mea albă? 

 

Doamna explică lecția online, la care a muncit din greu să o facă cât mai schematică, simplă, clară, 

cu tot felul de desene, chenare și săgeți. La un moment dat, pe lecție apar timid niște inimioare (Oh, 

ce drăguț!... gândește doamna), apoi niște steluțe, apoi linii, din ce în ce mai multe linii, măzgăleli, 

săgeți, buline și în final lecția dispare de pe ecran. 

- Cine a făcut asta? întreabă doamna contrariată. Învațați-mă și pe mine cum se face! Vreau și 

eu să știu să fac!!! Cum ai facut săgeata aia? Unde ai găsit-o? Unde ai dat clik? Dar bulina? 

 

Pe zoom, doamna spune copiilor despre lecție, iar un elev pune muzică. Cu calm, doamna îl roagă să 

oprească sonorul. Peste un timp, de la alt elev se aud zgomote de fundal. Doamna iar îi roagă pe elevi 

să activeze funcția de “mute” cât timp oferă explicații. Apoi un alt elev începe să vorbească cu un 

coleg, deranjând toată clasa. 

 - Doamna, puteți să ne puneți și dvs. pe mute, se aude vocea unui elev.  

 - Serios? Nu am știut. Și cum fac asta? 
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– Am o rugăminte la voi, le zice doamna elevilor. Sper să mă ajutați… Cum fac să vă blochez să îmi 

mai măzgăliți lecția? Pe ce să apăs? 


