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Introducere

Din octombrie 2010, în 29 de state printre care ºi România,
violenþa asupra copilului este interzisã prin lege în toate mediile, în
cadrul familiei, în ºcoli ºi alte medii educaþionale, în sistemele de
îngrijire ºi cele de justiþie ca pedeapsã pentru infracþiuni sau ca
mãsurã disciplinarã.
Pentru stoparea acestui fenomen însã, dincolo de reglementãrile
legislative, este necesarã schimbarea mentalitãþii adulþilor – pãrinþi
ºi educatori, în ceea ce priveºte procesul de creºtere ºi educare a
copilului.
În aceste condiþii, devin prioritãþi: derularea de campanii
sistematice de conºtientizare la nivel naþional; pregãtirea
specialiºtilor care lucreazã cu copiii în vederea utilizãrii tehnicilor de
educaþie pozitivã; dezvoltarea ºi pilotarea de programe de construire
a abilitãþilor parentale, disponibile în grãdiniþe, ºcoli ºi licee,
adaptate diferitelor etape de vârstã ale copilului; înfiinþarea de centre
de educaþie ºi construirea de servicii pentru pãrinþi, pentru a putea
asigura un climat de învãþare pozitiv, centrat pe nevoile de dezvoltare
ale copilului.
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Ghidul de faþã propune un model de schimbare a mentalitãþii
pãrinþilor ºi educatorilor cu privire la utilizarea violenþei în cadrul
relaþiilor între pãrinþi ºi copii, profesori ºi copii, copii ºi copii, oferind
alternative la comportamentele agresive, propunând modele de
relaþionare adecvate, modalitãþi de coping ºi gestionare a
conflictelor.
Ghidul a apãrut la iniþiativa organizaþiei Salvati Copiii, care a dorit
sã ofere tuturor celor care lucreazã cu copii ºi pãrinþii, o resursã
informaþionalã, cu metode eficiente de educare a copilului.
Experienþa dezvoltatã de specialiºtii Salvaþi Copiii în consultanþa
psihologicã ºi educaþionalã oferitã cadrelor didactice dar ºi pãrinþilor
a stat la baza acestui ghid care sintetizeazã informaþiile esenþiale de
care are nevoie un educator ºi un pãrinte pentru a-ºi construi o
relaþie sãnãtoasã ºi funcþionalã cu copilul.
Numeroase studii ºtiinþifice au identificat acele cunoºtinþe ºi
abilitãþi ale adulþilor din viaþa copilului care sunt necesare pentru ca,
copilul sã se poatã dezvolta sãnãtos, atât fizic cât ºi emoþional ºi
social. Ghidul de faþã vã oferã un model de bunã practicã pentru
optimizarea dezvoltãrii cognitive, sociale ºi emoþionale a copiilor ºi
pentru facilitarea unor relaþii sãnãtoase ºi funcþionale între pãrinþi ºi
copii. De asemenea, ghidul îºi propune un model de schimbare a
practicilor psiho-educaþionale în mediul ºcolar, înlocuirea
compor tamentelor agresive cu compor tamente de relaþionare
adecvate, deprinderea unor modalitãþi de coping ºi gestionare a
conflictelor.

Gabriela Alexandrescu
Preºedinte Executiv
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Ghidul se adreseazã tuturor celor care îºi propun sã-ºi
îmbunãtãþeascã abilitãþile, cunoºtinþele ºi comportamentele de
disciplinare ºi educare a copiilor – educatori, profesori, psihologi,
consilieri. Aceºtia la rândul lor, ajung la o altã categorie de adulþi cu
rol fundamental în creºterea unui copil sãnãtos ºi echilibrat – pãrinþii.
În demersul de creºtere ºi educare a copiilor, pãrinþii au ca
principali parteneri cadrele didactice ºi psihologii. Al doilea context
esenþial de viaþã al copilului, în afara familiei, este ºcoala. De aceea,
ceea ce se întâmplã în ºcoalã are un impact semnificativ asupra
dezvoltãrii armonioase ºi bunãstãrii copiilor.
Echipa Salvaþi Copiii îºi exprimã speranþa ºi încrederea cã prin
modelele de bunã practicã ºi programele educaþionale dezvoltate va
contribui la creºterea calitãþii vieþii cât mai multor copii din întreaga
þarã, prin oferirea de permanente oportunitãþi de învãþare destinate
adulþilor semnificativi din viaþa oricãrui copil – pãrinþi ºi educatori.
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Sã învãþãm sã stimulãm comportamentele
pozitive ale copiilor
I De ce este nevoie de o ºcoalã
a pãrinþilor?
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Fiecare adult poate deveni pãrinte la un moment dat, însã nu
orice adult care are copii este, în mod automat, un pãrinte competent
pentru copiii sãi.
Fiecare adult este rodul moºtenirii sale genetice, educaþiei primite
ºi mediului în care a crescut, deopotrivã familial ºi social. Un adult
responsabil, când devine pãrinte, îºi doreºte sã asigure copilului sãu
o dezvoltare armonioasã, psihicã ºi fizicã, o educaþie prin care sã
devinã autonom, capabil de a lua decizii cât mai bune pentru viaþa sa.
Acestea sunt obiective majore, obiective pe termen lung. Atingerea
lor depinde însã de realizarea mai multor obiective pe termen scurt ºi
mediu: copilul are nevoie sã înveþe sã meargã, sã mãnânce singur, sã
vorbeascã, sã se descurce la ºcoalã, sã-ºi facã temele singur, sã
respecte reguli, sã ajute în casã ca orice alt membru al familiei etc.
Orice pãrinte înþelege cã nu poate atinge “marile obiective” fãrã
îndeplinirea obiectivelor intermediare, însã nu fiecare pãrinte
cunoaºte metodele prin care obiectivele intermediare pot fi realizate.
Prin educaþie, pãrinþii pot dobândi cunoºtinþele ºi competenþele
necesare în vederea îndeplinirii acestor obiective ce jaloneazã
creºterea ºi educaþia copiilor.
Fiecare pãrinte are aºteptãrile proprii în privinþa copilului. Uneori,
aceste aºteptãri sunt realiste, alteori nu. Disciplinarea copilului
devine dificilã atunci când pãrinþii au aºteptãri nerealiste, când
supraevalueazã sau subestimeazã abilitãþile copilului ºi nu sunt
atenþi la nevoile acestuia. Prin educaþie, pãrinþii pot cunoaºte
specificul fiecãrei etape de dezvoltare a copilului ºi îºi pot
reformula aºteptãrile proprii, în aºa fel încât acestea sã fie cât mai
realiste ºi adaptate nevoilor copilului.
Adesea, pãrinþii confundã disciplinarea cu sancþionarea copilului.
Foarte frecvent, o reacþie emoþionalã negativã a pãrintelui este
urmatã de o sancþiune direct proporþionalã cu intensitatea acestei
reacþii ºi nu cu gravitatea faptei copilului. Cu cât pãrintele este mai
îngrijorat, mai furios, mai frustrat, mai îndurerat, cu atât sancþiunea e
mai neadecvatã ºi, adesea, efectul este cu totul altul decât cel dorit
de pãrinte. În plus, relaþia pãrinte-copil va fi afectatã de aplicarea unor
sancþiuni disproporþionat de aspre, arbitrare, de multe ori abuzive, cu
atât mai grav cu cât aceste sancþiuni sunt mai frecvente. Prin
educaþie, pãrinþii pot cunoaºte ce înseamnã de fapt diciplinarea

n Ce se poate face?

Cu toþii, profesioniºti ºi pãrinþi, trecem prin momente dificile în
care avem nevoie de ajutor. La fel li se întâmplã ºi copiilor noºtri. O
“ºcoalã a pãrinþilor” are menirea de a veni în sprijinul pãrinþilor,
dezvoltându-le abilitãþile parentale, ajutându-i sã-ºi înþeleagã mai
bine copiii ºi sã interacþioneze mai bine cu ei. De asemenea, vine în
sprijinul tuturor profesioniºtilor care lucreazã cu copiii, mai cu seamã
a celor din sistemul de educaþie, unde cooperarea acestora atât cu
copiii, cât ºi cu pãrinþii precum ºi o nouã abordare a relaþiei cadru
didactic – elev – pãrinte este salutarã.
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copilului (învãþarea, însuºirea de comportamente adecvate) ºi care
sunt metodele de disciplinare adecvate ce favorizeazã cooperarea
copilului ºi dezvoltarea unei cât mai bune relaþii între pãrinte ºi
copil, pe de o parte, ºi între pãrinþii copilului, pe de altã parte.
Uneori pãrinþii se îngrijoreazã cã, dacã nu sancþioneazã prompt un
comportament neadecvat, vor “scãpa copilul din mânã”. De aceea,
mulþi considerã cã aplicarea de corecþii fizice, la “momentul oportun”
este de naturã sã asigure o disciplinare eficientã a copiilor ºi sã
întãreascã autoritatea pãrinþilor. Astfel, aplicarea de corecþii fizice
devine în accepþiunea acestor pãrinþi, mãsura “disciplinãrii” copiilor
lor. Expresii precum “bãtaia e ruptã din rai” sau “unde dã mama/tata
creºte” nu doar rezumã convingeri, ci justificã recurgerea la violenþã
în lipsa unor abilitãþi parentale. De asemenea, conferã protecþie
adultului faþã de sentimentul de vinovãþie care îl încearcã dupã
recurgerea la violenþã împotriva copilului.
Studiile aratã cã aproximativ 75% din pãrinþii români recurg la
metode violente de educare a copiilor, violenþa fiind nu doar de naturã
fizicã, ci ºi verbalã ºi emoþionalã. Adesea, violenþa emoþionalã nici nu
este recunoscutã de cãtre adulþi, fie ei profesioniºti care lucreazã cu
copii sau pãrinþi ºi, prin urmare, nici nu se cunosc efectele acestei
forme de abuz împotriva copilului. Cei mai mulþi pãrinþi considerã cã o
“bãtãiþã”, “urechealã”, “pãlmuþã” etc. nu poate fi decât beneficã atât
timp cât nu pune în pericol integritatea fizicã a copilului sau viaþa sa.
Cu alte cuvinte, e bine dacã “îi dai copilului vreo douã, dar cu mãsurã”.
Specialiºtii sunt însã de altã pãrere. În baza a zeci de cercetãri ºi
studii efectuate, ei vorbesc despre efecte fizice ºi psihice dintre cele
mai diverse, unele imediate, altele de lungã duratã, ce afecteazã
dezvoltarea ºi educarea copilului, adesea chiar ºi devenirea sa ca adult.
Una dintre consecinþele imediate, vizibile ale violenþei împotriva
copiilor, este creºterea violenþei în mediul ºcolar, România situându-se
pe unul din primele locuri din Europa la acest capitol. În majoritatea
ºcolilor româneºti se produc frecvent acte de violenþã asupra elevilor
sau ale elevilor în spaþiul ºcolii ºi în timpul orelor de curs; 70% din
acestea sunt injurii ºi aproape 30% sunt bãtãi.
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II Scopul ghidului de bune practici

Prezentul Ghid de bune practici are ca scop crearea unui
instrument de lucru pentru implementarea unei metodologii de
pregãtire în educaþia pozitivã a profesioniºtilor care lucreazã cu
copiii, dar ºi a pãrinþilor ºi copiilor.
Prin urmare, Ghidul se adreseazã profesioniºtilor care lucreazã cu
copiii, factorilor de decizie din instituþiile centrale ºi locale cu rol în
educarea ºi protecþia drepturilor copilului, precum ºi organizaþiilor
non-guvernamentale implicate în protecþia drepturilor copilului.
În construirea acestui ghid, s-a þinut cont de experienþa practicã
a cursurilor efectuate în decursul a doi ani (2008 ºi 2009) pe baza
setului de manuale „Cu pãrinþii la ºcoalã”, elaborat de specialiºtii
Organizaþiei Salvaþi Copiii România.

III Selecþia participanþilor
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Setul de manuale „Cu pãrinþii la ºcoalã” a fost elaborat în trei
volume, acoperind trei categorii de vârste: copiii preºcolari, ºcolarii
mici ºi adolescenþii. Cursul dezvoltat pe baza manualelor se poate
aplica pãrinþilor ºi cadrelor didactice din grãdiniþe, ºcoli generale ºi
licee, acoperindu-se practic perioada de creºtere ºi dezvoltare a
copilului de la 3 la 18 ani.
Cursul a fost conceput astfel pentru ca grupele de cursanþi sã
reuneascã pãrinþi ºi cadre didactice ce se relaþioneazã cu copii de
aceeaºi vârstã, pentru un training cât mai adaptat nevoilor specifice
ale participanþilor.
De asemenea, specialiºtii Organizaþiei Salvaþi Copiii au elaborat
ºi un curs de educaþie non-violentã complementar, adresat copiilor
care participã la program, adaptat specificului vârstei acestora.
O mare relevanþã o are alegerea categoriilor de beneficiari,
prioritarã fiind alegerea colectivelor de elevi care prezintã probleme de
comportament la ºcoalã, au risc de repetenþie sau abandon ºcolar.
De asemenea, în perspectiva formãrii de pãrinþi-resursã ºi eleviresursã, este importantã alegerea unor colective de pãrinþi care îºi
manifestã dorinþa de a cunoaºte mai multe despre copiii lor ºi de a-ºi
îmbunãtãþi abilitãþile parentale. Aceºtia vor putea fi agenþi ai schimbãrii
de atitudini ºi promotori ai educaþiei pozitive în grupurile din care fac
parte: colectivul de pãrinþi ai clasei, grupul de prieteni, de colegi etc.
Este bine de precizat cã sesiunile de formare nu sunt ºedinþe de
consiliere, dar cã pot exista abordãri individuale acolo unde un copil
ºi familia sa au o situaþie deosebitã.
Atât trainerii, cât ºi pãrinþii ºi cadrele didactice, au recunoscut
importanþa derulãrii acestui program la început de ciclu ºcolar –
clasa I, clasa a V-a, clasa a IX-a, pentru a pregãti atât copiii, cât ºi

În ciuda motivelor puternice de a participa la astfel de cursuri,
existã o sumedenie de factori care demotiveazã, precum costurile
implicate: timpul alocat (ce presupune reducerea timpului liber ºi aºa
limitat al pãrinþilor ºi cadrelor didactice) ºi efortul necesar (este un
proces de învãþare). De asemenea, unii pãrinþi manifestã o rezistenþã
deosebitã faþã de participarea la astfel de cursuri, acceptând cu
dificultate o recomandare externã cu privire la tehnicile de creºtere
ºi educare a propriului copil.
Cadrele didactice sunt, în general, mai puþin rezistente faþã de
astfel de activitãþi de instruire, acestea fiind direct interesate de tot
ceea ce îi poate ajuta sã rezolve problemele la clasã ºi de prevenirea
incidentelor în ºcoalã ºi abaterilor disciplinare ale elevilor. Rezistenþa
la schimbare, atunci când apare, este generatã de convingerea unora
dintre cadrele didactice cã, au suficientã experienþã în lucrul cu elevii
ºi, cã cineva „din afara sistemului”, care nu lucreazã direct, la catedrã,
nu poate sã înþeleagã adevãratele provocãri din clasa de elevi.
În aceste condiþii, înainte de a promova cursurile la nivelul unei
ºcoli, este bine ca trainerul sã poarte discuþii cu câteva cadre
didactice, astfel încât sã afle care sunt problemele de relaþionare
între cele trei grupuri de potenþiali beneficiari (copii – pãrinþi –
profesori) ºi sã prezinte cursurile punând accentul pe modul în care
acestea rãspund nevoilor concrete ºi urgente ale participanþilor.
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pãrinþii ºi cadrele didactice pentru provocãrile specifice vârstei ºi
prevenirea posibilelor probleme de comportament, de comunicare ºi
de relaþionare între cele trei pãrþi.
Cea mai eficientã metodã este aceea de a lucra cu copiii ºi
pãrinþii organizaþi pe clase.
În ceea ce priveºte profesorii, este necesarã organizarea mai
multor grupe de lucru în funcþie de orarul acestora.
În ceea ce priveºte elevii, cursurile pot fi þinute ca orã separatã,
la sfârºitul programului, o datã pe sãptãmânã, cu acordul prealabil al
pãrinþilor.
Fiecare categorie cãreia i se adreseazã cursul are propriile motivaþii
pentru a participa la astfel de activitãþi:
n Profesorii vor gãsi metode de a disciplina elevii „problemã”
sau clasele „problemã”, vor gãsi soluþii la problemele de interrelaþionare dintre elevii ce provin din medii diferite, îºi vor
dezvolta la rândul lor abilitãþile de pãrinþi;
n Pãrinþii vor gãsi metode de rezolvare a conflictelor cu copiii sau
de îmbunãtãþire a relaþiilor cu aceºtia; vor primi recomandãri
din partea unui specialist pentru probleme punctuale;
n Copiii (elevii) vor gãsi metode de îmbunãtãþire a relaþiilor cu
ceilalþi elevi, de rezolvare a posibilelor conflicte, de a deveni
mai siguri ºi încrezãtori în relaþiile cu aceºtia; de asemenea,
vor gãsi metode de a avea relaþii mai bune cu pãrinþii.
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Experienþa Salvaþi Copiii România
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Specialiºtii Organizaþiei Salvaþi Copiii au lucrat cu colective de elevi, cadre
didactice ºi pãrinþi din Bucureºti, Iaºi, Târgu. Mureº, Suceava ºi Timiºoara,
selectate pe baza criteriului „clasã problemã”: cei mai mulþi profesori aveau
probleme cu elevii din cauza lipsei lor de atenþie ºi de participare la ore;
colectivele erau „gãlãgioase” ºi „obositoare” pentru cadrele didactice; mulþi
elevi erau consideraþi „obraznici” ºi având o atitudine nepotrivitã faþã de ºcoalã
ºi cadrele didactice, motiv pentru care unele dintre aceste cadre didactice
refuzau sã continue colaborarea cu respectivele clase; mai mulþi elevi din
aceste clase se manifestau mai violent decât elevii altor clase; existau elevi
care proveneau din familii inter-etnice ºi inter-culturale, iar educaþia acestor
copii în familiile proprii intra în contradicþie cu conceptele culturale ale celorlalþi
copii ºi ale ºcolii (exemplu, discriminare pe criterii sexuale).
A fost de asemenea pilotatã ºi varianta de implementare a programului la
cererea pãrinþilor ºi/sau a diriginþilor, motivul fiind dorinþa lor de a dobândi
abilitãþi parentale ºi cunoºtinþe legate de educaþia pozitivã a copiilor, nu aceea
de a evita „dezastrul” la clasã între elevi ºi profesori.
Schimbarea de motivaþie a fost sprijinitã de faptul cã profesioniºtii
organizaþiei au susþinut lectorate despre educaþia pozitivã pe teme de mare
interes pentru pãrinþi, precum temele pentru acasã, performanþa ºcolarã,
specificul de dezvoltare în funcþie de vârsta copiilor.

IV Dimensiunea grupurilor de beneficiari

V Obiectivele cursului

Obiectivele fiecãrui curs în parte trebuie formulate în funcþie de
starea iniþialã de la care se pleacã, de nevoile ºi deschiderea
participanþilor, de numãrul ºi durata sesiunilor de informare ce pot fi
organizate în mod concret.
Obiectivele pe care ºi le stabileºte fiecare trainer în parte se
regãsesc pe o axã ce porneºte de la însuºirea de cunoºtinþe, la
schimbarea unor atitudini ºi comportamente ºi pânã la învãþarea de
noi comportamente. Desigur cã obiectivul final pe care ºi-l propune în
subsidiar orice trainer este de a determina schimbãri de duratã,
definitive, în comportament, avându-se însã în vedere faptul cã aceste
schimbãri comportamentale au nevoie de timp pentru a se produce.
Obiectivele realizabile ale unei prime sesiuni de informare ar putea fi:
n Participanþii sã asimileze o serie de cunoºtinþe esenþiale
despre disciplinarea copilului;
n Participanþii sã-ºi dezvolte abilitãþi de a analiza ºi a identifica
relaþiile cauzã – efect în relaþiile inter-personale;
n Participanþii sã-ºi schimbe atitudinile în raport cu relaþiile din
triada copii – pãrinþi – profesori;
Astfel se constituie baza pentru urmãtorul pas: schimbarea
anumitor comportamente, adoptarea unor comportamente dezirabile
ºi eficiente în relaþiile copii-adulþi.
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Ideal ar fi ca la sesiunile de formare sã participe ambii pãrinþi,
astfel încât întreaga familie sã parcurgã aceeaºi programã de curs ºi
fiecare membru sã îºi însuºeascã aceleaºi cunoºtinþe direct de la
trainer. Efortul colectiv al familiei are un impact mai mare ºi o eficienþã
sporitã în ceea ce priveºte schimbarea unor atitudini ºi deprinderi de
educare a copilului. Practica demonstreazã cã familiile preferã de cele
mai multe ori sã delege unul dintre pãrinþi pentru a participa.
Se lucreazã eficient cu grupe de 10-12 pãrinþi, deoarece se faciliteazã
participarea lor la discuþii ºi exerciþii ºi o implicare mai activã la curs.
În situaþia în care pãrinþii din grup au un nivel mediu de educaþie
(maxim zece clase) se recomandã ca numãrul maxim de membri sã
fie de 5-7, pentru a putea rãspunde mai bine tuturor nevoilor ºi
întrebãrilor acestora. Este necesar sã li se ofere acestor participanþi
explicaþii adecvate, bazate pe exemple practice ºi studii de caz, întrun limbaj care sã excludã utilizarea termenilor de specialitate.
În ceea ce priveºte grupele de elevi, ideal ar fi sã se lucreze cu
8-10 copii, recomandându-se împãrþirea clasei în 2-3 grupe ºi
prezenþa simultanã a 2-3 traineri. Aceasta pentru cã, în colectivele
numeroase, nu toþi copiii au ºansa de a se implica în exerciþiile de
la clasã ºi, în plus, mai cu seamã în colectivele-problemã, riscul
perturbãrii activitãþii este mult mai ridicat.
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În aplicarea cursului, trainerii au avut în vedere atingerea urmãtoarelor obiective:
• asimilarea de cãtre participanþi a unor cunoºtinþe legate de: specificul
vârstei copilului; ce înseamnã a disciplina; cum învaþã copiii; emoþii,
abilitãþi emoþionale ºi sociale; managementul comportamentelor problematice ºi menþinerea progresului; dezvoltarea capacitãþii adulþilor de a
analiza funcþional un comportament ºi obþinerea feedback-urilor pentru
re-evaluarea cursului, astfel încât autorii sã poatã constata în ce mãsurã
acesta corespunde nevoilor practice ale pãrinþilor ºi educatorilor ºi, la
nevoie, sã propunã modificãri.
• promovarea metodelor de lucru specifice disciplinei pozitive în rândul
pãrinþilor copiilor ce alcãtuiesc colectivul unei clase pentru: formarea de
abilitãþi parentale în vederea dezvoltãrii unei relaþii pozitive cu copilul;
pentru stabilirea de obiective de schimbare a comportamentului
propriu ºi a comportamentului copilului;
• educarea elevilor: în vederea formãrii de abilitãþi de comunicare,
negociere ºi rezolvare a conflictelor; pentru exprimarea sãnãtoasã a
emoþiilor; dezvoltarea ºi stimularea stimei de sine; dezvoltarea de
competenþe de relaþionare în vederea reducerii manifestãrilor cu
caracter violent ºi, posibil, eliminarea acestora în relaþiile dintre ei, dar
ºi în relaþia dintre elevi ºi cadrele lor didactice;
• creºterea participãrii copiilor în desemnarea mãsurilor ºi strategiilor
menite sã-i protejeze de toate formele de violenþã la ºcoalã, în familie ºi
în comunitate;
• însuºirea de cãtre cadrele didactice a principiilor fundamentale ale
educaþiei pozitive pentru o mai bunã comunicare ºi cooperare cu elevii
ºi pãrinþii ºi evitarea aplicãrii unor sancþiuni ºi a luãrii unor decizii care
sã conducã la o agravare a comportamentelor neadecvate ale elevilor ºi
atitudinilor lor nefavorabile faþã de ºcoalã ºi profesori;
• creºterea performanþelor ºcolare ale elevilor pe fondul îmbunãtãþirii
relaþiilor dintre ei, dintre ei ºi pãrinþi, dintre elevi ºi profesori ºi dintre
profesori ºi pãrinþi.

Alte obiective:
• creºterea capacitãþii cadrelor didactice ºi a consilierilor ºcolari de a
acorda sprijin copiilor victime ale violenþei ºi celor cu risc sporit de
experimentare/comitere a actelor de violenþã;

VI Structura sesiunilor de instruire

Program de intervenþie destinat pãrinþilor ºcolarilor mici (7-10 ani)
Structurã: 8 sesiuni1, 90 minute/sesiune;
Numãr de participanþi: 8-12;

1. Disciplinarea ca metodã de învãþare comportamentalã
(sesiunea 1)
Aspecte teoretice – cheie:
ü Comportamentele pãrinþilor ºi educatorilor - principala sursã
de învãþare comportamentalã a copiilor;
ü Semnificaþiile atribuite unui comportament ºi modul în care
este perceput ºi interpretat contextul în care apare
compor tamentul copilului determinã tipul de reacþie
emoþionalã ºi comportamentalã pe care adulþii îl au într-un
context anume.
ü De ce este important sã exprimãm în cuvinte aprecierile la
adresa comportamentelor copiilor;
Recomandãri:
ü Recomandaþi adulþilor sã noteze cât mai multe din comportamentele copilului, observându-l timp de o sãptãmânã în cele
mai frecvente contexte: care este comportamentul lui la
masã, la ora de somn, la teme, la joacã, în situaþii noi,
necunoscute, în situaþii de conflict, cum obiºnuieºte sã îºi
petreacã timpul liber, ce activitãþi/jocuri îi plac, ce activitãþi
refuzã sã facã sau nu le face cu plãcere.
ü Recomandaþi adulþilor sã observe ºi sã noteze timp de o sãptãmânã comportamentele funcþionale, pozitive ale copilului,
sã noteze progresele pe care le remarcã în comportamentul
copilului ºi sã realizeze o listã cu mesaje de apreciere pe care
i le-ar putea transmite.

1

În funcþie de nevoile participanþilor, numãrul de sesiuni de lucru poate fi extins la 10.
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Tematica ce poate fi abordatã în cadrul sesiunilor, cuprinsã în
ghidurile publicate, este suficient de vastã cât sã permitã adaptarea
la diverse situaþii ºi tipuri de participanþi. În funcþie de numãrul de
sesiuni organizate ºi de nevoile de instruire ale participanþilor,
trainerul îºi poate alcãtui suportul de curs.
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2. Convingerile pãrinþilor privind comportamentele copiilor
(sesiunea 2)
Aspecte teoretice – cheie:
ü Influenþa convingerilor, atitudinilor ºi reacþiilor comportamentale
ºi emoþionale ale adulþilor asupra comportamentului copiilor;
ü Contexte de manifestare a convingerilor rigide, nesãnãtoase:
percepþia comportamentului; interpretarea ºi evaluarea comportamentului; integrarea informaþiei ºi selectarea rãspunsului;
aplicarea alternativei comportamentale ºi monitorizarea acesteia.
Recomandãri:
ü Recomandaþi adulþilor sã observe ºi sã noteze timp de o
sãptãmânã convingerile sau gândurile pe care le au despre
comportamentele copiilor, mai ales în contexte în care reacþia
emoþionalã faþã de comportament este una negativã, de furie,
nemulþumire, mânie, tristeþe.
ü Recomandaþi adulþilor sã observe comportamentele copiilor în
contextele în care ele apar ºi apoi sã se gândeascã la
alternativele de discplinare sau de reacþie adecvatã faþã de
acele comportamente.
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3. Cum învaþã copiii. ABC- ul comportamental (sesiunea 3)
Aspecte teoretice – cheie:
ü Copiii învaþã cã acþiunile ºi comportamentele lor au efecte ºi
consecinþe asupra acþiunilor/ comportamentelor celorlalþi.
Modul în care adulþii reacþioneazã la comportamentul copiilor,
le menþine sau nu acestora un anumit comportament.
ü Ignorarea comportamentelor pozitive, dezirabile ale copilului
de cãtre pãrinþi ºi educatori/ profesori creºte frecvenþa
apariþiei comportamentelor negative, nedezirabile
ü Copiii învaþã obser vând compor tamentul celorlalþi din
contextul lor de viaþã - pãrinþi, bunici, fraþi sau surori, alþi copii,
educatori/ profesori. Multe din comportamentele sociale ºi
emoþionale ale copilului se învaþã prin imitare ºi modelare ºi
datoritã faptului cã adeseori adulþii nu verbalizeazã regulile de
comportament pentru copil
ü Modelul ABC – instrument de modificare comportamentalã
pentru pãrinþi
ü Consolidarea comportamentelor deja învãþate ale copilului:
recompense, controlul mediului, extincþia.
Recomandãri:
ü Recomandaþi adulþilor sã realizeze o listã cu douã trei
comportamente problematice ale copilului pe care sã le
analizeze utilizând metoda ABC, pentru a înþelege felul în care
consecinþele comportamentelor copiilor determina menþinerea
sau eliminarea acestora.

ü Recomandaþi adulþilor sã utilizeze recompense disponibile, sã
se gândeascã la lucruri simple, pe care le au la îndemânã ºi
sunt atractive pentru copil (ex. buline, steluþe).
ü Recomandaþi adulþilor sã persiste în aplicarea metodelor de
modificare/ consolidare a comportamentelor chiar dacã nu
observã progrese imediate.

5. Emoþii ºi abilitãþi emoþionale (sesiunea 5)
Aspecte teoretice – cheie:
ü Despre rezilienþa emoþionalã; cum învaþã copiii despre
emoþiile lor? Abilitatea de a recunoaºte, înþelege, accepta ºi
exprima emoþiile într-un mod adecvat – predictor al sãnãtãþii
mintale a copilului.
ü Comportamente care reflectã dezvoltarea emoþionalã în
perioada de vârstã de 7–10/11 ani: utilizeazã expresii ºi
cuvinte care denumesc stãri emoþionale; exprimã nonverbal
emoþii; identificarea emoþiilor se bazeazã atât pe expresiile
faciale cât ºi pe situaþiile care provoacã emoþii; are capacitatea
de simulare emotionalã (capacitatea de modelare a trãirilor
emoþionale ºi de exprimare a lor în funcþie de context);identificã
emoþii asociate unui context; începe sã înteleagã emoþiile unei
alte persoane ºi are capacitatea de a se pune în locul altora
(manifestã empatie); identificã cauzele unei emoþii; numeºte
consecinþele emoþiilor într-o situaþie; poate manifesta teama
de separare (la 7 ani) datoritã trecerii de la grãdiniþã la ºcoalã;
foloseºte mecanisme de reglare emoþionalã (rezolvarea de
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4. Despre rutina comportamentalã ºi planificare (sesiunea 4)
Aspecte teoretice – cheie:
ü Construirea rutinei de dimineaþã: trezirea la ora fixatã cu o
searã înainte; mersul la baie pentru igiena de dimineaþã:
spãlatul dinþilor, feþei, urechilor etc.; alegerea hainelor ºi
îmbrãcarea; servirea micului dejun; pregãtirea ghiozdanului cu
tot ce are nevoie pentru activitãþile ºcolare din ziua respectivã;
plecarea spre ºcoalã în timp util;
ü Cum poate învãþa copilul sã respecte rutina de dimineaþa fãrã
suport din partea pãrintelui?
ü Realizarea unui plan de recompense.
Recomandãri:
ü Recomandaþi adulþilor sã acorde timp copilului pentru a exersa
ºi învãþa activitãþile de dimineaþa ºi sã supravegheze ora la
care copilul merge la culcare.
ü Recomandaþi adulþilor sã foloseascã un card pentru a þine
evidenþa rutinelor de dimineaþã ºi sã ofere copilului un set de
reguli simple ºi clare cu privire la ceea ce are de fãcut.
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probleme, distanþarea de sursa de stres, distragerea atenþiei ºi
controlul cognitiv); apare o strategie cognitivã nouã de reglare
emoþionalã – reprimarea emoþiilor;
ü Managementul emoþiilor negative: tristeþea, furia, frica;
Recomandãri:
ü Exprimarea emoþionalã a adultului este un model de
comportament pentru copil. Verbalizarea emoþiei pe care o
simte adultul îi permite copilului sã observe comportamentele
asociate etichetei verbale ºi sã imite exprimarea emoþiei.
Încurajaþi copilul ºi susþineþi-l în îmbogãþirea vocabularului
emoþiilor. Explicaþi-i fiecare termen care reprezintã eticheta
verbalã a unei emoþii. Încurajaþi permanent copilul sã
vorbeascã despre modul în care se simte.
ü Recomandaþi adulþilor sã sprijine copilul în conºtientizarea
propriilor modificãri corporale care au loc atunci când
manifestã o emoþie; ex. : “Modul în care te încrunþi îmi spune
cã nu eºti de acord, modul în care zâmbeºti îmi spune cã eºti
fericit, ochiºorii tai îmi spun cã eºti supãrat. Vrei sã vorbim
despre asta?”;
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6. Dezvoltarea abilitãþilor sociale ale copilului (sesiunea 6)
Aspecte teoretice – cheie:
ü Despre consecinþele lipsei de abilitãþi sociale în ºcolaritatea
micã (ex. „timiditatea”, comportamentele agresive etc.);
ü Principalele abilitãþi sociale ale copilului de vârstã ºcolarã:
iniþiazã ºi menþine o conversaþie; ascultã activ; împarte
obiecte; îºi împãrtãºeºte experienþele cu colegii; oferã ºi
primeste complimente; rezolvã conflicte în mod eficient fãrã
ajutor din partea adultului; respectã regulile aferente unei
situaþii sociale fãrã ajutor din partea adultului; coopereaza cu
ceilalþi în rezolvarea unei sarcini fãrã ajutor din partea
adultului; oferã ºi cere ajutorul atunci când este nevoie;
ü Despre agresivitatea verbalã: înjurãturile ºi limbajul nepotrivit.
Cum încurajez copilul sã foloseascã cuvinte adecvate în
relaþiile cu cei din jur?
Recomandãri:
ü Este recomandat ca adultul:
- sã facã remarci pozitive cu privire la modul în care se joacã
doi copii, sã creeze copilului oportunitãþi de a-ºi exersa
abilitãþile sociale (invitarea a doi copii acasã sã se joace
împreunã, întâlniri cu copiii în afara mediului din ºcoalã).
- sã stimuleze jocurile în grup ale fetelor ºi jocurile în diade
ale bãieþilor (jocul în grup stimuleazã competiþia ºi
cooperarea fetelor, iar diadele stimuleazã abilitãþile de
comunicare ale bãieþilor).

-

7. Tema pentru acasã – standard ºi performanþã (sesiunea 7)
Aspecte teoretice – cheie:
ü Crearea contextului favorabil realizãrii temelor de casã;
ü Factorii care influenþeazã eficacitatea personalã;
ü Eliminarea fricii din procesul de învãþare;
ü Dezvoltarea rutinelor de efectuare a temelor;
ü Compor tamente problematice care apar în momentul
efectuãrii temelor: refuzul de a-ºi face toate temele; efectuatul
temelor în grabã fãrã a le acorda prea mare atenþie; abaterea
de la pregatirea temelor prin implicarea în alte activitãþi mai
distractive; solicitarea ajutorului pãrintelui pentru rezolvarea
sarcinilor ºcolare în momente nepotrivite (ex. seara inainte de
culcare);
ü Gestionarea problemelor legate de pregãtirea temelor pentru
acasã;
ü Importanþa abilitãþilor emoþionale în performanþa academicã;
Recomandãri:
ü Recomandaþi adulþilor sã dezvolte motivaþia copilului pentru
învãþare prin:
o focalizarea pe aspectele pozitive;
o atenþia acordatã progreselor fãcute de copil;
o acceptarea diferenþelor individuale – fiecare copil învaþã
diferit un comportament ºi reacþioneazã diferit într-o situaþie;
o încrederea zilnicã acordatã copilului;
o aºteptãri realiste faþã de copil, adaptate nevoilor ºi potenþialului lui de dezvoltare;
o evitarea comparaþiilor ºi a competiþiei dintre copii;
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sã încurajeze prietenia copilului cu alþi copii. Copiii care au
prieteni tind sã fie mai sociabili, mai cooperativi, mai încrezãtori decât cei care nu au. În plus prietenia influenþeaza
adaptarea ºcolarã deoarece ataºamentele emoþionale
pozitive faþã de persoanele semnificative (prietenii)
promoveazã sãnãtatea socialã, emotionalã ºi intelectualã.
sã supravegheze grupul de prieteni din care copilul face
parte ºi relaþiile pe care acesta le stabileºte. Pot exista ºi
funcþii negative ale prieteniilor deoarece ei oferã uneori
valori care nu sunt acceptate social. Copilul care nu se
simte securizat, acceptat, sprijinit în mediul familial din
care face parte va fi mult mai predispus sã îºi satisfacã
aceste nevoi prin intermediul grupului de prieteni. Riscul
pentru un astfel de copil de a ajunge în grupuri care oferã
valori neaccceptate social este foarte mare.
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8. Comportamentele problematice ale copilului ºi managementul
acestora (sesiunea 8)
Recomandãri:
Se recomandã ca pentru aceastã ultimã sesiune aplicatã, adulþii sã:
ü Realizeze o listã cu comportamentele problematice ale
copilului;
ü Pentru fiecare comportament în parte, sã noteze: frecvenþa
comportamentului (de câte ori apare într-un interval de timp),
intensitatea comportamentului (pe o scalã de la 1 la 10),
durata comportamentului ºi latenþa (la ce interval de timp a
apãrut comportamentul dupã apariþia stimulului activator);
ü Identifice cauza comportamentului – este un comportament
normal pentru stadiul de dezvoltare al copilului, este un
compor tament rezultat al temperamentului, este un
comportamenta rezultat al reactivitãþii emoþionale sau este un
comportament rezultat în urma unor abilitãþi insuficient
învãþate ºi exersate;
ü Identifice propriile reacþii emoþionale ºi convingeri cu privire la
acele comportamente; sã facã distincþia dintre convingeri
realiste (ex. “este prea activ pentru cã este obosit”) ºi
convingerile nerealiste sau problematice (ex. “iar vrea sã mã
enerveze, copilul ãsta e rãu”);
ü Aplice modelul ABC pentru unul sau douã comportamente
problematice ca exerciþiu de modificare comportamentalã;
ü Exerseze aplicarea metodelor adecvate de discplinare pentru
unul sau douã comportamente.
Pentru informaþii suplimentare cu privire la livrarea sesiunilor de
instruire puteþi accesa materialul resursã elaborat de Salvaþi
Copiii, „Cu pãrinþii la ºcoalã. Vârsta ºcolarã. Ghid pentru pãrinþi”
sau puteþi contacta specialiºti Salvaþi Copiii.

Program de intervenþie destinat pãrinþilor puberilor ºi adolescenþilor
(10/11-14/16 ani):
Structurã: 8 sesiuni2, 90 minute/sesiune;
Numãr de participanþi: 8-12;

2. Convingerile pãrinþilor privind comportamentele copiilor
(sesiunea 2)
Aspecte teoretice – cheie:
ü Operaþionalizarea comportamentelor problematice ale copiilor;
ü Despre influenþa propriilor gânduri ºi credinþe asupra felului în
care reacþionãm la comportamentul copilului;
ü Identificarea ºi modificarea propriilor convingeri cu privire la
comportamentele problematice ale copiilor;
Recomandãri:
ü Pentru a ajuta adulþii sã-ºi conºtientizeze propriile credinþe ºi
atitudini, rugaþi-i sã se gândeascã la acele comportamente
care îi deranjeazã cel mai mult: chiuleºte; se închide în
2

În funcþie de nevoile participanþilor, numãrul de sesiuni de lucru poate fi extins la 10.
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1. Disciplinarea ca metodã de învãþare comportamentalã
(sesiunea 1)
Aspecte teoretice – cheie:
ü Comportamentele pãrinþilor ºi educatorilor - principala sursã
de învãþare comportamentalã a copiilor;
ü Semnificaþiile atribuite unui comportament ºi modul în care
este perceput ºi interpretat contextul în care apare comportamentul copilului determinã tipul de reacþie emoþionalã ºi
comportamentalã pe care adulþii îl au într-un context anume.
ü De ce este important sã exprimãm în cuvinte aprecierile la
adresa comportamentelor copiilor;
Recomandãri:
ü Rugaþi-i pe adulþi:
- sã aibã în vedere comportamentele prezente ale copilului;
- sã aleagã comportamente cãrora ar vrea sã le creascã
frecvenþa;
- sã aleagã comportamente cãrora ar vrea sã le scadã
frecvenþa;
- sã se gândeascã la schimbãri necesare în propriul comportament;
- ce ºi-ar dori sã facã mai des (ex. sã-ºi pãstreze calmul, sã
formuleze reguli clare, afirmative etc.);
- ce ºi-ar dori sã facã mai rar (ex. sã foloseasca ameninþãrile, sã ridice tonul etc.);
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camera lui/ei ºi nu mai iese de acolo; refuzã sã meargã în
vacanþã cu familia; are toane; nu ajutã la treburile casnice; nu
vrea sã petreacã timp în familie (de pildã sã vedeþi un film
împreunã); nu vrea sã-ºi continue studiile etc. În analiza
acestora, þineþi cont de faptul cã afirmaþiile ºi comportamentele adolescenþilor au de cele mai multe ori legãtura cu ei
înºiºi, nu cu adulþii.
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3. Emoþii ºi abilitãþi emoþionale (sesiunea 3)
Aspecte teoretice – cheie:
ü Principii de dezvoltare a abilitãþilor emoþionale;
ü Abilitãþi ºi comportamente specifice vârstei de 11-14 ani:
exprimã verbal emoþii, oscileazã între diferite stãri emoþionale,
sunt în cãutarea unei identitãþi personale, cred cã au
sentimente unice, speciale, ce nu pot fi înþelese de niciun
adult, înþeleg emoþiile unei alte persoane, au capacitatea de
analizare a propriului comportament, au capacitatea de
analizare a modului în care gîndesc, folosesc diverse strategii
de reglare emoþionalã (rezolvarea de probleme sau luarea
deciziilor; explorarea alternativelor; strategii emoþionale de
evitare; solicitarea ajutorului focalizat pe emoþii sau pe
rezolvarea de probleme; distanþarea de sursa de stres),
folosesc strategii cognitive (raþionalizarea, minimizarea,
centrarea pe consecinþe);
Recomandãri:
ü Câteva recomandãri pentru adulþi:
- Învãþaþi ºi încurajaþi copilul sã utilizeze „limbajul
responsabilitãþii”, prin formularea de mesaje la persoana I:
- Informaþi-vã ºi amintiþi-vã de propria pubertate; aceastã
tendinþã rezultã din conºtientizarea nevoii puberului de
identitate personalã; copilul va acorda familiei mai puþinã
atenþie deoarece începe sã îºi caute ºi alte modele;
- Folosiþi ascultarea reflexivã: „observ cã eºti supãrat...”;
pune accent pe ascultarea copilului ºi nu pe sfaturi, criticã
sau moralã;
- Aºteptaþi-vã la numeroase schimbãri de dispoziþie ºi fiþi
pregãtit pentru numeroasele conflicte care vor apãrea pe
mãsura ce puberii îºi dezvoltã personalitatea. Adulþii care
ºtiu la ce sã se aºtepte vor trece mai uºor peste ele.
- Oferiþi cãldurã, susþinere ºi independenþã; ignoraþi
aspectele minore deoarece sunt trecãtoare (ex. stilul
vestimentar excentric, pãrul prea lung, talia pantalonilor
prea joasã etc.) ºi concentraþi-vã asupra a ceea ce este cu
adevãrat important.
- Respectaþi intimitatea copilului;

-

4. Dezvoltarea abilitãþilor sociale ale adolescentului (sesiunea 4)
Aspecte teoretice – cheie:
ü Dezvoltarea abilitãþilor sociale – factor de protecþie care
reduce riscul de apariþie a performanþelor ºcolare scãzute ºi
de asumare a comportamentelor de risc ºi asigurã sãnãtatea
emoþionalã a adolescentului.
ü Abilitãþi sociale fundamentale specifice vârstei adolescenþei:
iniþiazã ºi menþine o conversaþie; ascultã activ; împarte obiecte
ºi împãrtãºeºte experienþe cu prietenii; rezolvã conflicte în mod
eficient; respectã regulile aferente unei situaþii;
ü Principii de dezvoltare a abilitãþilor sociale;
Recomandãri:
ü Se recomandã adulþilor:
o Sã nu fie surprinºi dacã vor observa cã în acestã perioadã
influenþa grupului de egali tinde sã creascã spre deosebire
de autoritatea parentalã, care tinde sã scadã.
o Sã ofere copilului cât mai multe oportunitãþi de exersare a
abilitãþilor sociale: încurajãri de a ieºi cu prietenii, aducerea prietenilor acasã, iniþierea de noi relaþii de prietenie;
ü În situaþia în care copilul evitã interacþiunea cu ceilalþi va fi
încurajat sã stabilescã o relaþie de prietenie cu cel puþin un
copil. Adolescentul trebuie sã înveþe ºi sã experimenteze care
sunt comportamentele ce definesc o relaþie de prietenie, sã-ºi
creeze oportunitãþi de exersare a acestor comportamente
(vizite, sãrbãtorirea unor zile speciale cu invitarea colegilor). Va
fi sprijinitã fiecare implicare a copilului într-o astfel de situaþie.
5. Limite ºi consecinþe (sesiunea 5)
Aspecte teoretice – cheie:
ü Stabilirea limitelor ºi utilizarea consecinþelor sunt douã
strategii pe care pãrinþii le pot folosi pentru a influenþa
comportamentul copiilor;
ü Cum sã stabilim limite;
ü Cum stabilim regulile astfel încât sã funcþioneze; dublarea
regulilor de consecinþe; cum devin consecinþele eficiente;
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Comunicarea cu el/ ea se va baza pe ascultare reflexivã ºi
pe limbajul responsabilitãþii. De evitat: critica, morala,
sfaturile, etichetarea;
Sprijiniþi-l în recunoaºterea emoþiilor celorlalþi prin încurajarea
de a încerca sã înþeleagã ceea ce simte un alt copil; ajutândul sã înþeleagã cã toate emoþiile sunt valide ºi acceptabile ºi
sã distingã între emoþii ºi modul lor de exprimare;
Implicaþi copilul în toate deciziile care îl privesc; aceastã
atitudine îi semnaleazã copilului cã adulþii sunt interesaþi
de pãrerea lui ºi îl trateazã ca pe un adult în devenire;
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Recomandãri:
ü Prezentaþi adulþilor sugestii pentru trasarea limitelor: „regulile
casei”, formulate pozitiv, cu precizarea comportamentelor
aºteptat; numãr limitat de reguli (5-7 reguli); implicarea copilului
în elaborarea regulilor; stabilirea de reguli corecte ºi clare;
ü Prezentaþi adulþilor condiþiile în care funcþioneazã optim
consecinþele: blândeþe mai degrabã decât severitate;
termenele scur te sunt mai bune decât cele lungi;
consecvenþã; controlul pãrinþilor; „imediat” este mai eficient
decât „în viitor”; justificarea utilizãrii consecinþei; odatã
stabilitã, consecinþa nu se negociazã;
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6. Provocãrile relaþiei pãrinte – puber/adolescent. Cum sã fim
pãrinþi responsabili pentru adolescenþii noºtri (sesiunea 6)
Aspecte teoretice – cheie:
ü Aspectele cheie ale unei strategii pozitive de parenting:
crearea unui mediu familial sigur ºi relaxant; construirea unor
contexte pozitive de învãþare; folosirea tehnicilor de
disciplinare pozitivã; aºteptãri realiste ale pãrinþilor legat de
evoluþia copilului;
ü „Micile” provocãri în relaþia adolescent – pãrinte: petrecerile ºi
viaþa socialã; haine, coafurã, stil vestimentar; banii de
buzunar; prietenii; treburile gospodãreºti; „camera mea” –
nevoia de intimitate; întâlnirile romantice; ºcoala; gadget-urile;
Recomandãri:
ü Recomandaþi adulþilor sã stabileascã câteva obiective de
schimbare pemtru ptopirul comportament dar ºi pentru
comportamentele edolescenºilor; sã identifice care sunt acele
abilitãþi pe care vor sã le dezvolte în mod deosebit copiilor.
ü Recomandaþi adulþilor sã îºi acorde timp pentru a face
schimbãri; facem faþã provocãrilor adolescenþei cu paºi mici,
dar sistematic ºi consecvent.

7. Comportamentele problematice ºi managementul acestora
(sesiunile 7 ºi 8)
Aspecte teoretice – cheie:
ü Monitorizarea comportamentelor problematice; instrumente
utile de monitorizare: jurnalul compor tamental; fiºa de
frecvenþã; graficul comportamental;
ü Funcþiile comportamentelor problematice ale copiilor: obþin
ceva, evit ceva, obþin ºi evit simultan, comunic ceva. Analiza
funcþionalã a comportamentului – pas esenþial în disciplinare;
ü Reguli pentru managementul comportamentelor problematice;
strategii de modificare a comportamentelor problematice;
rutina disciplinãrii pozitive.

Pentru informaþii suplimentare cu privire la livrarea sesiunilor de
instruire puteþi accesa materialul resursã elaborat de Salvaþi Copiii, „Cu
pãrinþii la ºcoalã. (Pre)Adolescenþa. Ghid pentru pãrinþi” sau puteþi
contacta specialiºti Salvaþi Copiii.

Program de intervenþie destinat elevilor
Structurã: 9 sesiuni3, 90 minute/sesiune;
Numãr de participanþi: 10-12;

1. Sã ne cunoaºtem. Regulile noastre (sesiunea 1)
Argument:
Pentru eficienþã maximã, este dezirabilã dezvoltarea unei relaþii
de comunicare ºi stabilirea regulamentului de lucru cu copiii.
Este recomandatã folosirea contractului între consilier ºi fiecare
elev participant la grup, dupã ce a fost realizatã informarea ºi înainte
de începerea activitãþii de grup.
Exerciþii:
“Ghemul ºi ploaia”
Obiective urmãrite:
- dezvoltarea abilitãþilor de comunicare ºi cooperare în grup;
- cunoaºterea interpersonalã;
- integrarea în grup;
- cunoaºterea numelui fiecãrui coleg de grup;
- spargerea blocajelor emoþionale, de realaþionare intra-grupalã;
- respectarea regulilor de grup;
- colaborarea ºi susþinerea reciprocã în echipa de lucru;

3

În funcþie de nevoile participanþilor, numãrul de sesiuni de lucru poate fi extins la 11-12.
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Recomandãri:
ü Adulþii vor fi rugaþi sã descrie actuala strategie de disciplinare
a copilului ºi sã îi evalueze eficienþa;
ü Adulþii vor fi rugaþi sã enumere metodele alternative, pentru
cazul în care strategia folositã de obicei nu funcþioneazã;
ü Pentru fiecare strategie de disciplinare utilizatã, va fi analizat
efectul de învãþare asupra copilului (ce anume îl învaþã pe copil
metoda folositã? îl învaþã comportamentul dezirabil, aºteptat?);
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2. Componentele pesonalitãþii (temperament, caracter, aptitudiniabilitãþi) (sesiunea 2)
Argument:
Pubertatea ºi adolescenþa sunt marcate de multiple transformãri
corporale ºi psihologice, care susþin dezvoltarea imaginii de sine,
copii devenind mai atenþi ºi mai critici cu privire la diferite
caracteristici fizice sau psihice, proprii sau ale celorlalþi. Prin urmare,
apar ºi situaþii conflictuale referitoare la aceste aspecte, în relaþia
dintre elevi: jigniri legate de ritmurile diferite de dezvoltare fizicã
(ramânere în urmã sau puseuri de creºtere , comparativ cu media),
ironizarea unor trãsãturi fizice sau psihice specifice.
Cunoaºterea de cãtre elevi a cauzelor acestor diferenþe constituie
o posibilã modalitate de prevenire ºi rezolvare a situaþiilor
conflictuale determinate de astfel de comportamente ale elevilor.
Exerciþii:
„Cine sunt eu?”
Obiectiv: autocunoaºtere, dezvoltare a creativitãþii ºi capacitãþii
de exprimare verbalã ºi nonverbalã a sentimentelor, trãirilor;
Amprentele digitale
Obiectiv: distingerea caracteristicilor individuale unice, acceptarea
diferenþelor;
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3. Ce înseamnã emoþia. Ce determinã emoþiile noastre. Emoþii
confortabile/inconfortabile. Gestionarea emoþiilor (sesiunea 3)
Argument:
Emoþia este o trãire a unei persoane faþã de un eveniment important pentru aceasta ºi apare ca urmare a modului în care este
interpretat acel eveniment.
Abilitãþile emoþionale înseamnã a înþelege, a exprima ºi a regla
emoþiile.
Dezvoltarea abilitãþilor emoþionale ale copiilor este importantã din
urmãtoarele motive:
- ajutã la formarea ºi menþinerea relaþiilor cu ceilalþi.
- ajutã copiii sã se adapteze la ºcoalã.
- previne apariþia problemelor emoþionale ºi de comportament.
Exerciþii:
„Ghiceºte emoþia”
Obiectiv: dezvoltarea abilitãþilor de exprimare a emoþiilor ºi de
înþelegere a emoþiilor altor personae;
„Cum ne ajutã ºi cum ne încurcã emoþiile?”
Obiectiv: înþelegerea faptului cã emoþiile ne pot ajuta sã avem
relaþii pozitive;

5. Dezvoltarea de abilitãþi sociale (sesiunile 6 ºi 7)
Argument:
Abilitãþile sociale sunt cele care permit copilului sã se integreze
în mediul în care trãieºte - grupul de la ºcoalã, grupul de prieteni,
familie. A avea abilitãþi sociale înseamnã a fi eficient în
interacþiunile cu ceilalþi astfel încât sã atingi scopul stabilit.
Studiile indicã faptul cã:
- Acei copii care au dezvoltate abilitãþile sociale se vor adapta
mai bine la mediul ºcolar ºi vor avea rezultate mai bune.
- Copiii cu abilitãþi sociale slab dezvoltate (ex. copiii care se
comportã agresiv – fizic sau verbal, copiii care au dificultãþi în
a se integra într-un grup de persoane noi) au o probabilitate
mai mare de a fi respinºi de ceilalþi ºi de a dezvolta probleme
de comportament; astfel, copiii care sunt izolaþi de grup au un
risc crescut pentru abandon ºcolar, delicvenþã juvenilã,
probleme emoþionale (anxietate, depresie).
Prin urmare, a ºti sã-þi faci prieteni ºi sã interacþionezi cu ei în mod
adecvat influenþeazã sãnãtatea emoþionalã a persoanei. Lipsa
abilitãþilor sociale îi face pe unii copii sã fie þinta ironiilor din partea altor
colegi deoarece copii mai agresivi observã cã aceºtia nu au modalitãþi
de a se apãra. Ei au mai multe probleme de adaptare la ºcoalã ºi sunt
predispuºi spre delicvenþã juvenilã ºi consum de substanþe.
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4. Stima de sine. Asertivitatea. Impulsivitatea. Agresivitatea
(sesiunile 4 ºi 5)
Argument:
Stima de sine la copil se construieºte ºi se consolideazã treptat,
ca rezultat al influenþei unor factori diverºi precum: gradul în care
copilul se simte dorit, apreciat ºi iubit de persoanele cu importanþã
din viaþa lui (adulþi ºi egali); modul în care se vede pe sine (factor sub
influenþa cãruia ne aflãm o viaþã întreagã fiecare dintre noi), imagine
deseori imprimatã de atitudinea persoanelor semnificative;
capacitatea de a realiza ceva prin forþe proprii, primii paºi spre
independenþã, încrederea cã poate finaliza un lucru singur; maniera
în care relaþioneazã cu persoanele din jur: colegi sau adulþi.
Exerciþii:
“Afiºul pe spate”
Obiective: dezvoltarea stimei de sine;
“Mâna mea cea valoroasã”
Obiective: cunoaºterea calitãþilor ºi resurselor personale;
stimularea încrederii în sine; dobândirea unor ancore de menþinere a
încrederii ºi stimei de sine.
“Despre mine vã spun cã...”
Obiectiv: consolidarea încrederii în sine;
“ªtiu sã fiu categoric/categoricã”
Obiective: exersarea deprinderilor de comunicare asertivã;

25

Exerciþii:
“Ce este o relaþie?”
Obiectiv: discutarea tipurilor de relaþii existente, definirea
prieteniei;
“Cum ai reacþiona dacã þi-aº spune...?”
Obiectiv: exersarea abilitãþii de a primi ºi oferi un feed-back
negativ;
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6. Conflicte ºi comportamente; managementul conflictului ºi
abilitãþi de problem solving (sesiunile 8 ºi 9)
Argument:
Conflictul poate sã devinã o prezenþã fireascã în casa/clasa în
care existã mai mult de un copil. Aceºtia vor sã aibã un cuvânt de
spus legat de orice se discutã/ întîmplã, ceea ce creºte ºansele
apariþiei dezacordului ºi tensiunilor.
Managementul conflictului devine foarte important. Forþarea unui
copil sã accepte soluþia oferitã de ceilalþi îl face pe copil sã se simtã
nefericit, neimportant, agresat ºi sã aibã un comportament necooperant. O altã abordare ineficientã vizeazã ignorarea problemei. A nu
face nimic amânã gãsirea soluþiei ºi menþine tensiunea.
Ce este rezolvarea de probleme? Este procesul prin care se cautã
o soluþie constructivã pentru o situaþie dificilã. Aceasta strategie
poate fi folositã pentru a rezolva o situaþie individualã (ex. cum sã îmi
fac prieteni la ºcoalã) sau pentru a rezolva o situaþie dificilã între douã
persoane. Utilizarea acestei strategii creºte ºansele obþinerii unui
rezultat acceptabil ºi creazã contextul în care copilul învaþã abilitãþi de
viaþã importante precum negocierea ºi luarea deciziilor responsabile.
Exerciþii:
“Eu ºi conflictul”
Obiectiv: exersarea diferitelor modalitãþi de comportare în situaþii
de conflict
“Ai o problemã-cautã ajutor!”
Obiectiv: identificarea persoanelor, instituþiilor de la care copiii
pot obþine ajutor într-o problemã ce implicã violenþa.
Pentru informaþii suplimentare cu privire la livrarea sesiunilor de instruire
puteþi accesa materiale resursã elaborate specialiºtii Salvaþi Copiii sau îi
puteþi contacta direct pe aceºtia.

VII Metode de lucru

n Tehnici de lucru cu pãrinþii

În cadrul întâlnirilor cu pãrinþii vor fi utilizate mai multe metode de
lucru necesare atât pentru realizarea coeziunii grupului - jocuri de
intercunoaºtere solicitate de faptul cã, fiind pãrinþi de condiþii sociale
diverse ºi cu istoric comun în clasã, s-au arãtat sceptici ºi reþinuþi în
exprimare pentru a evita sã fie judecaþi/etichetaþi de cãtre ceilalþi, cât
ºi pentru o bunã înþelegere ºi aplicabilitate a informaþiilor prezentate
(demonstraþia, jocul de rol, exerciþiul, lucrul pe grupe mici).
Un punct important îl constituie împãrtãºirea experienþei proprii,
iar trainerul poate sã încurajeze pãrinþii, fiind primul care realizeazã
acest lucru.
De asemenea, se lucreazã cu fiºe individuale, participanþii
primesc teme pentru acasã (cum ar fi analiza funcþionalã a unui
compor tament, obser varea compor tamentelor funcþionale ale
copilului în diverse contexte, întocmirea grilei de observare a
abilitãþilor emoþionale ale copiilor, întocmirea unei liste de sugestii
pentru petrecerea timpului liber cu copilul etc.). Recapitularea, atât
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Cu cât programul de instruire este mai degajat, mai aerisit, (dar
consecvent!) cu atât schimbãrile sunt mai consistente ºi capãtã un
caracter de permanenþã. Principala dificultate a pãrinþilor este cã, dupã
un timp, dacã nu sunt susþinuþi în eforturile lor ºi de ceilalþi membri ai
familiei (de celãlalt pãrinte, de bunici, de rude, în cazul familiilor
extinse), pot reveni la vechile metode de disciplinare a copilului.
Deosebit de importantã este maniera în care se prezintã
programul de instruire ºi sunt cointeresaþi pãrinþii, mai cu seamã
pãrinþii copiilor cu dificultãþi comportamentale medii ºi severe. Existã
o atitudine defensivã din partea multor pãrinþi ºi chiar cadre didactice,
care considerã cã ei ºtiu ce este cel mai bine pentru copiii, respectiv,
elevii lor, cã au suficient de multã experienþã. Adesea, cadrele
didactice preferã sã invoce lipsa de interes ºi cooperare a familiei, iar
pãrinþii, atitudinea nepotrivitã, pãrtinitoare a cadrelor didactice.
Din acest motiv, prezentarea programului se poate face în mod
eficient în cadrul unei ºedinþe cu pãrinþii sau a unui lectorat cu
pãrinþii ºi cadrele didactice, în care trainerul va pune accentul pe
beneficiile acestor întâlniri.
De asemenea, în cadrul acestei întâlniri iniþiale premergãtoare
derulãrii cursului, este util ca trainerul sã prezinte pe scurt temele
abordate spre a stimula curiozitatea participanþilor, accentul fiind
pus pe aspectele de mai mare interes pentru participanþi, cum sunt,
de pildã, temele pentru acasã, performanþa ºcolarã, problemele de
comportament, sancþiunile ºi recompensele.
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la final de sesiune, cât ºi la începutul fiecãrei sesiuni (mai cu seamã
pentru cã nu toþi pãrinþii participã la toate sesiunile), este foarte
importantã în desfãºurarea sesiunilor.

n Tehnici de lucru cu cadrele didactice

Cadrele didactice prezintã o disponibilitate crescutã pentru a
învãþa tehnici de gestionare a conflictelor la clasã, fiind nevoie de o
ancorare a acestora în imaginea elevului, mai ales a adolescentului/preadolescentului, vãzut ºi altfel decât în aceastã posturã. Se
recomandã utilizarea jocului de rol, demonstraþiei, brainstorming-ului,
lucrul pe grupe mici, fiºelor de lucru individuale, expunerii în power
point pentru o mai bunã structurare a informaþiei, temelor de casã,
discuþiilor libere ºi recapitulãrii.

n Tehnici de lucru cu copiii
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Copiii pot fi implicaþi direct în activitãþi, grupul de elevi
coagulându-se mai repede decât celelalte douã categorii de
beneficiari. Tehnicile de lucru utilizate sunt: jocul ºi jocul de rol,
brainstorming, demonstraþia, discuþia în grupul mare pe studii de
caz, problematizarea pe grupe mici, expunerea prin power point,
flipchart, fiºe de lucru.

VIII Monitorizare ºi evaluare

n Monitorizarea pe parcursul cursului

Monitorizarea pe parcursul cursului se poate realiza cu ajutorul
unor fiºe individuale de lucru pe care pãrinþii le completeazã la
fiecare sesiune, rãspunzând la un set de întrebãri, cu ajutorul
temelor pentru acasã, a discuþiilor ºi întrebãrilor la clasã, prin
rezolvarea de exerciþii, inclusiv pe baza unor studii de caz.
Aceastã componentã de documentare a progresului înregistrat la
fiecare sesiune de lucru, simultan cu consemnarea feedback-ului din
partea participanþilor, este cea care permite adaptarea din mers a
suportului de curs la nevoile participanþilor dar ºi învãþarea continuã
ºi îmbunãtãþirea sesiunilor de informare.

Experienþa Salvaþi Copiii

Pãrinþii ºi cadrele didactice au fost solicitaþi ca, la finalul fiecãrei sesiuni,
sã rãspundã la urmãtoarele întrebãri din fiºele individuale:
• Care au fost ideile, recomandãrile pe care credeþi cã le veþi pune în practicã?
• Care au fost ideile, sfaturile pe care credeþi cã nu le veþi pune niciodatã
în practicã?
• Care sunt aspectele discutate pe care le consideraþi dificil de înþeles
sau neclare?
• Observaþii.
Modelul de fiºã este prezentat în anexã.
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Este deosebit de important pentru trainer sã realizeze o monitorizare ºi evaluare a participãrii ºi a progresului participanþilor la fiecare
sesiune de instruire ºi nu doar la final de curs, pentru cã existã mai
multe riscuri ce ameninþã buna derulare a cursului, ºi anume:
• Riscul de a “bombarda” beneficiarii, mai cu seamã pãrinþii ºi
copiii, cu noþiuni pe care nu le înþeleg, de a le vorbi “criptat”,
utilizând excesiv limbaj de specialitate, ceea ce îi poate
determina sã renunþe sã mai participe la urmãtoarele ºedinþe
sau doar sã participe fãrã o implicare activã.
• Riscul de a nu rãspunde nevoilor specifice ale beneficiarilor de
a le eroda interesul ºi încrederea faþã de principiile ºi beneficiile
educaþiei pozitive.
• Riscul de a crea confuzie ºi de a-i face pe participanþi sã
acþioneze greºit, ceea ce, ulterior, îi va convinge cã tot ce ºtiau
ei era mai bine;
• Riscul de a nu mai participa la asemenea cursuri de instruire
ºi de a respinge a priori principiile educaþiei pozitive.
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Feed back-urile primite de la cele trei categorii de beneficiari sunt deosebit
de utile pentru traineri în vederea reconsiderãrii unui asemenea training.
Acestea pot fi sintetizare astfel:
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Pãrinþii considerã cã:
• Toate ideile, metodele ºi tehnicile de lucru învãþate la curs îºi gãsesc
aplicabilitatea ºi utilitate în educarea copiilor lor;
• Au reuºit sã clarifice valoarea de adevãr a anumitor mituri pe care le
aveau în legãturã cu educaþia copilului;
• ªi-au clarificat structura emoþionalã ºi temperamentalã a propriului
copil, au înþeles reacþiile emoþionale ale copiilor lor pentru care, anterior,
nu gãseau explicaþii;
• Au înþeles cã au impus copiilor sã facã activitãþi care le depãºeau
abilitãþile ºi nivelul de dezvoltare din acel moment, manifestându-ºi
ulterior dezamãgirea faþã de copii;
• ªi-au exprimat regretul cã nu au beneficiat de toate aceste informaþii
când copiii erau mult mai mici ca vârstã;
• Cele mai dificile aspecte sunt legate de renunþarea la vechile atitudini ºi
metode de disciplinare, de formarea de abilitãþi sociale, de exprimarea
adecvatã a emoþiilor negative, de aplicarea cu consecvenþã a celor
învãþate la curs, de faptul cã timpul petrecut în compania copiilor este
foarte redus, ceea ce nu le permite o cunoaºtere suficientã reciprocã,
rãbdare în aplicarea tehnicilor educaþiei pozitive ºi consecvenþã;
• Este necesarã conºtientizarea modelelor parentale din familiile de
origine ºi armonizarea convingerilor ambilor parteneri referitor la
educaþia copilului;
• Li se pare dificil sã gãseascã modalitãþi de a-ºi manifesta afecþiunea
faþã de copiii ajunºi la vârsta adolescenþei;
• Întâmpinã dificultãþi în asocierea gând-emoþie în exprimarea stãrilor
emoþionale;
• Au nevoie de mai mult timp pentru discuþii ºi de multe aplicaþii practice
(ceea ce presupune alocarea unui timp mai mare pentru instruire, fapt
îngreunat de programul de lucru);
• Au un interes crescut pentru pregãtirea lor pentru situaþiile de risc.

Cadrele didactice considerã cã :
• Toate tehnicile îºi gãsesc utilitatea ºi aplicabilitatea la activitatea lor de
la clasã cu elevii ;
• Existã dificultãþi ce trebuie rezolvate, privind modul de abordare a unei
clase de elevi de cãtre întregul corp profesoral;
• Existã mari dificultãþi în dialogul cu pãrinþii, de aceea, o asemenea
instruire tripartinicã a fost consideratã drept unul din marile beneficii ale
cursului ;
• Au nevoie sã înveþe tehnici de gestionare a conflictelor ºi negociere;

Copiii considerã cã :
• Asemenea cursuri sunt plãcute graþie tehnicilor abordate de traineri ºi
foarte interesante prin natura informaþiei primite.
• Renunþarea la satisfacerea intereselor proprii cu orice preþ ºi gãsirea
unei soluþii care sã permitã satisfacerea intereselor ambelor pãrþi
rãmâne o provocarea în situaþiile de gestionarea a conflictelor (ale lor,
ale pãrinþilor sau profesorilor).
• Apreciazã faptul cã pãrinþii ºi profesorii lor “merg la ºcoalã” ºi învaþã
cum sã fie pãrinþi ºi profesori mai buni.

n

Evaluarea rezultatelor obþinute

Pentru a evalua rezultatele obþinute la nivelul participanþilor, cea
mai simplã metodã este de a compara starea iniþialã cu cea finalã.
În acest sens, o metodã de a cuantifica rezultatele obþinute este de
a chestiona participanþii cu privire la o serie de cunoºtinþe/atitudini/
comportamente atât la începutul cursului cât ºi la finalul acestuia.
Dimensiunile asupra cãrora sunt chestionaþi participanþii sunt în
strânsã legãturã cu obiectivele care sunt definite de cãtre trainer.
Programul debuteazã cu o evaluare iniþialã a atitudinilor pe baza
unor chestionare ce se aplicã grupurilor de elevi, pãrinþi ºi cadre
didactice de la fiecare clasã selectatã pentru programul de instruire.
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• Li s-a pãrut utilã raportarea la portretul real al adolescentului ºi analiza
funcþionalã a comportamentului elevului pentru a aplica metode
didactice potrivite;
• Este beneficã raportarea lor la rolul de profesori-pãrinþi pentru a se
putea regãsi mai uºor în discuþiile cu pãrinþii;
• Unora le este greu sã renunþe la atitudinea autoritarã faþã de elevi, în
favoarea uneia de stimulare a participãrii;
• Este nevoie de întâlniri periodice între membrii grupului ºi trainer pentru
menþinerea progresului.
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Experienþa Salvaþi Copiii

Dimensiunile urmãrite în chestionarele de evaluare au fost aceleaºi pentru
copii, dar ºi pentru actorii importanþi în dezvoltarea acestora, pãrinþi ºi profesori:
• percepþii privind metodele eficiente de disciplinare a copilului;
• relaþia copil – pãrinte;
• relaþia copil – profesor;
• relaþiile dintre copii (colegi/fraþi);
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Având în vedere subiectul delicat al cursurilor ºi al chestionarelor de
evaluare, întrebãrile utilizate nu au fãcut referire directã la experienþa
respondentului ci solicitã exprimarea unor opinii faþã de afirmaþii generale.
Rãspunsurile posibile sunt în general de tipul scalelor cu 5 niveluri, de la
dezacord total la acord total, scale care permit ºi poziþionarea respondentului
într-o zonã neutrã, de mijloc. În chestionarele pentru adulþi au fost folosite
scale cu 10 niveluri, astfel încât respondenþii sã-ºi nuanþeze mai bine poziþia:
note de la 1 la 10, unde 1 înseamnã “total împotrivã” iar 10 “total de acord”
S-au identificat astfel o serie de prioritãþi de informare ºi formare, derivate
din atitudini ce se doresc schimbate.
La nivelul elevilor:
• violenþa între copii în mediul ºcolar este perceputã de drept “normalã”;
• mulþi copii considerã cã este distractiv sã urmãreºti o bãtaie între
colegi;
• este percepþia la nivelul multor elevi cã stilul “dur” constituie o metodã
corectã de disciplinare (“un profesor trebuie sa fie dur cu elevii ca sa fie
respectat”);
• incidenþa ridicatã a actelor de violenþã (fizicã ºi verbalã) in mediul ºcolar;
• nivel scãzut al stimei de sine (sub 15 puncte pe scala Rosenberg);
La nivelul pãrinþilor ºi profesorilor:
• neînþelegerea rolului ºi eficienþei sancþiunilor pozitive ºi negative (ex.
recompense ºi consecinþe logice) în disciplinarea copilului;
• percepþia cu privire la cauzele relaþiilor conflictuale între pãrinþi ºi copii
pe de o parte ºi profesori ºi copii pe de altã parte (pãrinþii ºi profesorii
considerã cã dacã un copil nu-ºi ascultã pãrintele înseamnã cã nu-l
respectã, apreciazã cã un copil “bun” este acela care-ºi ascultã
întotdeauna pãrinþii) este una centratã pe etichetarea situaþiei ºi mai
puþin pe înþelegerea cauzelor.
• opiniile negative privind relaþiile copilului cu grupul de prieteni denotã un
grad de neîncredere în alegerile ºi deciziile luate de copil.

Experienþa Salvaþi Copiii

În urma evaluãrii finale, pentru o parte dintre itemii utilizaþi în chestionar sau constatat schimbãri pozitive. Chiar dacã în unele cazuri diferenþele sunt
mici, acestea ne aratã mai degrabã o tendinþã de evoluþie a aspectelor
analizate decât o intensitate a schimbãrii. Având în vedere numãrul mic de
cazuri aflate în analizã, relevanþa statisticã a diferenþelor observate între
evaluarea iniþialã ºi cea finalã, nu poate fi testatã.

La nivelul elevilor:
• o atitudine mai puþin favorabilã actelor de violenþã dintre fraþi sau dintre
colegi: 4% dintre copii comparativ cu 16% la începutul sesiunii de pregãtire
considerau cã este normal ca fraþii sã se batã; de asemenea, 15%
comparativ cu 24% la evaluarea înaintea campaniei considerã cã este
normal ca la ºcoalã copiii sã se mai loveascã în joacã; 9% versus 19% la
prima evaluare afirmã cã este distractiv sã urmãreºti o bãtaie între colegi.
• o frecvenþã mai redusã a acceptãrii violenþei ca metodã normalã de
disciplinare: 4% la finalul sesiunii de informare comparativ cu 16% la
începutul acesteia apreciazã cã un profesor trebuie sa fie dur cu elevii
ca sa fie respectat.
• o incidenþã mai redusã a actelor de violenþã asupra copiilor chestionaþi,
fie cã vorbim de violenþã verbalã (32% vs. 37%) sau fizicã (13% vs. 26%).

La nivelul cadrelor didactice:
• o atitudine mai echilibratã privind utilizarea recompenselor ºi
sancþiunilor (mai multe opinii concentrate în zona de mijloc a scalei ºi
mai puþine la extreme);
• de asemenea, o atitudine mai echilibratã în ceea ce priveºte relaþia între
comportamentul copilului ºi respectul acestuia faþã de profesor (20%
faþã de 36% la evaluarea iniþialã sunt de acord cu afirmaþia: “Dacã un
elev nu ascultã profesorul, nu e atent la ore, înseamnã cã nu-l respectã”);
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Dupã parcurgerea programului de instruire, participanþilor li se va
realiza o evaluare finalã, pe baza unor chestionare care urmãresc
atât schimbãrile de atitudine, cât ºi însuºirea cunoºtinþelor la orele
de instruire. Chestionarul de evaluare finalã cuprinde aceiaºi itemi
mãsuraþi la începutul programului de instruire, astfel încât sã permitã
o comparaþie între situaþia iniþialã ºi cea finalã.
Relevantã este discutarea rãspunsurilor la clasã, împreunã cu tot
grupul. Astfel, cu toþii, participanþi ºi traineri, au ocazia sã constate
care sunt aspectele care au fost însuºite, unde sunt eventuale
confuzii, ce anume a fost mai puþin convingãtor sau mai greu de
înþeles pentru participanþi. Ulterior, asupra acestor aspecte, trainerul
poate sã insiste la ultima întâlnire, facilitând înþelegerea lor mai ales
cu ajutorul celorlalþi participanþi.
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• în cazul în care apare un comportament nedorit sau chiar deviant, existã
o tendinþã mai mare de a adopta mãsuri ce nu implicã violenþã fizicã sau
verbalã: 81% faþã de 73% afirmã cã pãrinþii, în cazul în care ar afla
despre copil cã lipseºte de la ºcoalã, ar trebui sã-l pedepseascã prin
interzicerea unor activitãþi care îi fac plãcere; de asemenea, într-o
pondere mai mare, cadrele didactice au indicat drept mãsurã posibilã
supravegherea mai atentã pentru a înþelege problema;
• frecvenþa atitudinilor pozitive faþã de utilizarea în ºcoalã a bãtãii drept
metodã de disciplinare are o uºoarã tendinþã de scãdere: 5% dintre
cadre didactice faþã de 10% la evaluarea iniþialã considerã cã bãtaia ar
trebui utilizatã de profesori doar în situaþii excepþionale;
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La nivelul pãrinþilor:
• O mai bunã înþelegere a comportamentelor neadecvate ale copiilor (doar
14% faþã de 36% considerã cã dacã un copil nu-ºi ascultã pãrintele
înseamnã cã nu-l respectã). La finalul sesiunii de informare opiniile acestora
se apropie mai mult de centrul scalei, ceea ce înseamnã cã pãrinþii nu se
mai grãbesc sã eticheteze o problemã de comportament a copilului.
• atitudini mai favorabile utilizãrii recompenselor verbale (laude) pentru
disciplinarea copilului (45% faþã de 34% îºi exprimã acordul total pentru
afirmaþia “Dacã un pãrinte vrea sã-ºi disciplineze copilul trebuie sã-l
laude de fiecare datã când face ceva bun”). Aceeaºi tendinþã de
creºtere a atitudinilor favorabile se constatã ºi atunci când este vorba
de recompense în general.
• un indicator al faptului cã pãrinþii ºi-au dezvoltat abilitãþile de a cãuta ºi
identifica cauzele comportamentelor neadecvate este faptul cã a
crescut ponderea celor care ar apela la mãsuri ne-violente în cazul în
care ar afla despre copil cã lipseºte de la ºcoalã: 98% dintre pãrinþi faþã
de 86% la începutul campaniei au afirmat cã ar discuta pentru a
identifica ºi înþelege cauzele, 95% faþã de 80% l-ar supraveghea mai
bine pentru a vedea dacã se repetã, iar 97% faþã de 89% i-ar spune care
sunt consecinþele absenþelor de la ºcoalã. 1% dintre pãrinþi faþã de 5%
la începutul programului ar utiliza pedeapsa corporalã;
• în ceea ce priveºte comportamentele pãrinþilor în ultima lunã, putem
observa o scãdere a relatãrilor despre pedepse fizice (4% faþã de 17%),
dar ºi o creºtere a menþiunilor despre violenþã verbalã: 33% comparativ cu
24% la începutul programului au folosit cuvinte dure la adresa copilului.
Rezultatele complete ale evaluãrilor sunt prezentate în anexã.

Ultima etapã în acest proces de evaluare este formularea de
concluzii ºi recomandãri pentru viitoarele sesiuni de trainig. Astfel, în
cazul obiectivelor atinse, metodele dovedite cã funcþioneazã pot fi
aplicate unor grupuri similare. În cazul unor obiective neatinse sau a unor
aspecte ce s-au dovedit greu de schimbat, acestea pot deveni subiectul
ºi obiectul unor sesiuni viitoare de informare ºi pregãtire a aceluiaºi grup.

IX Concluzii ºi recomandãri

Ghid de bune practici în educaþia pozitivã
a pãrinþilor, cadrelor didactice ºi elevilor

Din experienþa trainerilor care au lucrat cu grupurile de beneficiari
(pãrinþi, copii ºi cadre didactice) ale programului de educaþie pozitivã,
s-au conturat o serie de concluzii ºi recomandãri:
1. Existã o nevoie acutã de pregãtire în educaþie pozitivã atât a
pãrinþilor, cât ºi a cadrelor didactice. Cunoºtinþele lor legate de
specificul vârstei copilului sunt reduse, aºteptãrile nerealiste,
adesea disproporþionate, faþã de abilitãþile ºi nevoile copilului.
2. Critica excesivã, reproºurile, cicãleala, ameninþãrile,
pedepsele abuzive, lipsa de consecvenþã, lipsa feed backurilor pozitive, negarea emoþiilor copiilor sunt printre cele mai
des întâlnite greºeli pe care pãrinþii ºi cadrele didactice le fac
în educaþia copilului.
3. Existã o anume rezistenþã a pãrinþilor de a participa la aceste
cursuri, mai ales din partea pãrinþilor care au copii cu
comportamente problematice.
4. Majoritatea pãrinþilor întâmpinã dificultãþi în participarea
consecventã la cursurile de instruire din pricina programului de
lucru, mai ales în Bucureºti, dar ºi în alte oraºe mari. Ar fi utilã
conceperea unui produs care sã poate fi livrat chiar la locul de
muncã al pãrinþilor, în cadrul unui program mai larg de
echilibrare a vieþii personale cu viaþa profesionalã.
5. Pãrinþii recunosc imediat utilitatea cursului, oferind trainerilor
feed-back în mod voluntar, de la sãptãmânã la sãptãmânã.
6. Cadrele didactice manifestã un interes crescut faþã de curs,
fiind deosebit de preocupate de reducerea comportamentelor
violente ale elevilor în unitãþile de învãþãmânt ºi de creºtere a
participãrii lor la activitãþile ºcolare ºi extraºcolare.
7. Sunt ºi cadre didactice care nu pot renunþa la atitudinea
autocratã faþã de elev în favoarea uneia egalitare, care sã
încurajeze participarea elevului la actul educaþional, dar, în
general, considerã utile discuþiile elev-pãrinte-cadru didactic.
8. Copiii sunt încântaþi de ºi implicaþi în cursuri, îºi asumã ceea
ce învaþã ºi, mai ales, preiau lejer tehnicile folosite, în forma
lor interactivã, ludicã ºi individual-participativã. Ei ºi-au
manifestat dorinþa de a continua aceste cursuri. Jocul de
educare a asertivitãþii a stârnit mult interes, învãþarea modului
de a spune „nu” fãrã a jigni pe celãlalt ºi fãrã a crea
disconfort, a fost de mare ajutor pentru copii.
9. De remarcat feedback-ul afectiv transmis de copii, starea
emoþionalã pozitivã a acestora putând fi remarcatã la fiecare
ºedinþã.
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10. La ºcolarii mici, trainerii întâmpinã uneori dificultãþi legate de
gestionarea momentelor de neatenþie ºi obosealã intervenite
ca urmare a capacitãþii de concentrare limitate ºi energiei
specifice vârstei.
11. Atât copiii, cât ºi pãrinþii ºi cadrele didactice au propus ca
astfel de cursuri de pregãtire sã continue ºi pe alte teme.
12. Au fost propuneri de abordare individualã pentru familii cu
situaþii deosebite, trainerii identificând cu ocazia cursurilor
cazuri de copii cu comportament agresiv pentru care este
nevoie de intervenþie specializatã.
13. Se recomandã încheierea de contracte între Salvaþi Copiii ºi
beneficiarii programului, prin care aceºtia sã-ºi asume
responsabilitatea participãrii la sesiunile de pregãtire.

X FOLLOW UP
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Se recomandã, ca secvenþã de follow up a programului:
1. Pregãtirea de pãrinþi-resursã ºi copii-resursã (peer educators)
pentru ºcolile din care fac parte.
2. Prezenþa trainerului la ºedinþele cu pãrinþii ºi la întâlniri de
evaluare a continuitãþii aplicãrii metodelor învãþate atât cu
pãrinþii ºi cadrele didactice, cât ºi cu copiii.
3. Organizarea de ºedinþe booster la comisiile metodice pentru
asigurarea calitãþii procesului de învãþãmânt ºi la comisia
metodicã a diriginþilor.
4. Formarea de psihologi ºcolari care sã susþinã aceste cursuri
în ºcolile unde îºi deruleazã activitatea.
5. Oferirea de diplome cadrelor didactice care participã la curs ca
o recunoaºtere autorizatã a pregãtirii lor în cunoaºterea ºi
aplicarea celor mai moderne metode de management
comportamental în clasa de elevi.

Schimbãrile în societate au determninat o redefinire a rolului
ºcolii ºi cadrului didactic în educarea copiilor. Rolul profesorului ca ºi
„instructor” de scris, citit, calcule aritmetice ºi cunoºtinþe despre
fizicã, chimie, istorie sau geografie þin deja de un trecut îndepãrtat.
Creºterea socialã, emoþionalã, fizicã ºi cognitivã a copilului este
fundamental suprapusã procesului educaþional, în cadrul cãruia,
cadrul didactic trebuie sã se focuseze pe întâmpinarea tuturor
nevoilor copilului. În acest context, profesorul singur nu îºi mai poate
asuma responsabilitatea educãrii copilului fãrã a avea un partener
fundamental în afara ºcolii – pãrintele, ºi fãrã a accesa contexte de
învãþare proprii adultului care sã îi faciliteze dezvoltarea acelor
competenþe necesare pentru asigurarea condiþiilor de creºtere
socialã ºi emoþionalã a copilului.
Implicarea simultanã în programe de educaþie pozitivã a
profesorului ºi pãrintelui care vegheazã la dezvoltarea aceluiaºi copil
devine o premisã importantã pentru asigurarea coerenþei ºi unitãþii
de principii, valori, metode ºi tehnici educaþionale care îi vor da
copilului un sens de stabilitate, predictibilitate, siguranþã ºi încredere
în cei doi adulþi care îi jaloneazã dezvoltarea: pãrinte ºi profesor.
Este sarcina cadrului didactic sã preia iniþiativa ºi
responsabilitatea dezvoltãrii de parteneriate eficiente ºcoalã –
familie. Profesorul trebuie nu doar sã motiveze pãrintele, ci sã creeze
oportunitãþi concrete de implicare eficientã, pentru cã, atunci când
pãrintele se implicã, familia ºi ceea ce se întâmplã acasã, faciliteazã
învãþarea deplinã. Construirea ºi implementarea la nivelul ºcolii în
care funcþioneazã de programe de educaþie pozitivã dupã modelul ºi
principiile de bunã practicã descrise în acest ghid, oferã cadrului
didactic oportunitatea perfectã de a invita pãrintele într-un spaþiu
comun ºi pozitiv de învãþare despre nevoile copilului sãu ºi despre ce
ar trebui sã facã orice pãrinte pentru satisfacerea corectã ºi
sãnãtoasã a acestor nevoi.
Organizaþia Salvaþi Copiii, prin echipa sa de specialiºti în educaþia
pozitivã ºi dezvoltarea copilului oferã fiecãrui cadru didactic interesat
suport în a dezvolta un astfel de program adaptat nevoilor populaþiei
ºcolare din fiecare instituþie educaþionalã, prin:
- punerea la dispoziþie a oportunitãþilor de accesare de cursuri
acreditate de educaþie pozitivã a copilului;
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-

oferirea de materiale scrise – ghiduri, manuale, broºuri, cu
privire la nevoile de dezvoltare socialã, emoþionalã, cognitivã a
copilului în diferite etape de vârstã, ºi modalitãþi corecte de
adresare a acestora.
- oferirea de consultanþã ºi supervizare din partea unui psiholog
al Salvaþi Copiii.
Pentru informaþii suplimentare despre organizarea de sesiuni de
intruire, precum ºi despre modalitãþi de întâlnire cu un membru al
echipei Salvaþi Copiii pentru consultanþã ºi coaching, vã rugãm
accesaþi www.salvaticopiii.ro.
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ANEXE

Anexa 1. FIªÃ TRAINER

Tema ºedinþei

Locaþia

ªcoala nr. … din …

Materiale de suport
utilizate

Flip chart, fiºe de lucru

Data

Durata

Obiectivele ºedintei

Gradul de implicare a
participanþilor
Puncte majore de interes
ale participanþilor

90 min.

-

Atenþie:
Interes:
Implicare emoþionalã:

(din fiºele individuale/întrebãrile ºi comentariile
de la curs)

Ce au considerat ca au
(din fiºele individuale, eventuale citate)
invatat despre ei si despre
relatia cu copiii lor
Evaluarea temei pentru
acasã (se completeaza la
începutul urmãtoarei
sesiuni)

Ghid de bune practici în educaþia pozitivã
a pãrinþilor, cadrelor didactice ºi elevilor

ªedinþa #...
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Anexa 2. FIªÃ INDIVIDUALÃ DE PARTICIPANT
Judeþ

ªcoala
Clasa

Nume ºi prenume /
cod participant

Participare la sesiunile de informare
(bifaþi ºedinþele la care participaþi ºi notaþi ºi data la care au avut loc)
Numãrul sesiunii
Sesiunea 1
Sesiunea 2
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Sesiunea 3
Sesiunea 4
Sesiunea 5
Sesiunea 6
Sesiunea 7
Sesiunea 8
Sesiunea 9

Sesiunea 10

Data

Participare

Anexa 3. EVALUAREA SESIUNILOR DE INFORMARE
SESIUNEA # …

Întrebãri la finalul sesiunii:
E1. Care au fost ideile, sfaturile pe care credeþi cã le veþi pune în practicã?

E2. Care au fost ideile, sfaturile pe care credeþi cã nu le veþi pune niciodatã în
practicã?

E3. Care sunt aspectele discutate pe care le consideraþi dificil de înþeles sau
neclare?

E4. Alte observaþii
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ANEXA 4
Chestionar evaluare pre ºi post-participare prgram

Anexa 4. Chestionar evaluare pre ºi post-participare
program
Chestionar pentru elevi
Chestionar pentru elevi

Q1. Citeºte afirmaþiile de mai jos ºi rãspunde în ce mãsurã eºti sau nu de
acord cu aceste afirmaþii.
Bifeazã pe fiecare rând varianta care corespunde opiniei tale
Total
împotrivã

1. Este normal ca fraþii
sã se certe sau sã se
batã între ei
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2. Dacã vrei ca fratele
mai mic sã te asculte,
trebuie sã îi araþi cã ai
mai multa forþã decât el
3. Daca un copil
greºeºte, pãrinþii
trebuie sã-l certe tare
ca sã nu mai greºeascã
a doua oarã
4. Daca un copil face o
greºealã mare, pãrinþii
trebuie sã-l batã ca sã
nu mai greºeascã a
doua oarã

Mai
degrabã
împotriva

Nu sunt
de acord,
dar nici
împotrivã

Mai
degrabã
de acord

Total
de
acord

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Q2. Citeºte afirmaþiile de mai jos ºi rãspunde în ce mãsurã eºti sau nu de
acord cu aceste afirmaþii.
Bifeazã pe fiecare rând varianta care corespunde opiniei tale

1. Este normal ca, la
ºcoalã, în timpul
recreaþiilor, copiii sã se
mai loveascã în joacã
2. Dacã vrei sa fii bine
vãzut / vãzutã de colegii
de ºcoala trebuie sa fii
si agresiv uneori
3. Este distractiv sã
urmãreºti o bãtaie între
colegi
4. Este distractiv sã
participi la bãtaie între
colegi
5. Este distractiv sã
trimiþi mesaje care
insultã sau ameninþã
prin SMS sau internet

Mai
degrabã
împotriva

Nu sunt
de acord,
dar nici
împotrivã

Mai
degrabã
de acord

Total
de
acord

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Q3. În cazul în care un coleg / o colega se suparã pe tine ºi te loveºte, ce e
mai bine sa faci?
Bifeazã pe fiecare rând varianta care corespunde opiniei tale
Da

Nu

1. Sã-i explici cã a fãcut un lucru rãu ºi cã trebuie sã-ºi
cearã scuze

(1)

(2)

2. Sã vorbeºti cu un profesor sau diriginte ca sã ia
mãsuri împotriva acestuia / acesteia

(1)

(2)

(1)

(2)

3. Sã vorbeºti cu pãrinþii ºi sã le ceri sa intervinã
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Da
4. Sã-l /sã o loveºti ºi tu ca sa fiþi chit
5. Sã-l /sã o loveºti mai tare ca sã nu se mai ia altãdatã
de tine
6. Nimic
7. Altceva. Ce?
...............................................................

Nu

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Q4. Ce este mai bine sã faci atunci când asiºti la o ceartã sau bãtaie între
colegi?
Bifeazã pe fiecare rând varianta care corespunde opiniei tale
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Da

Nu

1. Sã încerci sã-i desparþi
(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

2. Sã te uiþi si sã nu te amesteci în conflict
3. Sã pleci în altã parte
4. Sã încerci sã-i convingi cã greºesc
5. Sã încurajezi colegul care îþi place mai mult
6. Sã chemi un profesor sau paznicul sã intervinã
6. Altceva . Ce? ……………………

Q5. Citeºte afirmaþiile de mai jos ºi rãspunde în ce mãsurã eºti sau nu de
acord cu aceste afirmaþii. Bifeazã pe fiecare rând varianta care corespunde
opiniei tale

1. Un profesor trebuie
sã fie dur cu elevii ca
sã fie respectat

Mai
degrabã
împotriva

Nu sunt
de acord,
dar nici
împotrivã

Mai
degrabã
de acord

Total
de
acord

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2. Disciplina în ºcoalã
se învaþã cu vorba bunã

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3. Disciplina în ºcoalã
se impune cu bãþul

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Q6. În ultima lunã s-a întâmplat ca anumite persoane sã:
Bifeazã pe fiecare rând varianta care corespunde situaþiei tale
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Da
a. Sã-þi vorbeascã urât / sã te înjure
b. Sã te loveascã
c. Sã te ameninþe
d. Sã refuze sã vorbeascã cu tine
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împotrivã

Nu
(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Q7. În ultima lunã s-a întâmplat ca tu sã:
Bifeazã pe fiecare rând varianta care corespunde situaþiei tale
Da
a. Sã vorbeºti urât cu cineva / sã înjuri
b. Sã loveºti pe cineva
c. Sã ameninþi pe cineva

Nu

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Q8. În ultima luna s-a întâmplat ca la ºcoalã sã asiºti sau sã participi la o
bãtaie între colegi?
1. Da
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2. Nu

Q9. Citeºte afirmaþiile de mai jos ºi pentru fiecare dintre acestea, bifeazã
rãspunsul care se potriveºte cel mai bine sentimentelor tale despre tine:
Total
de
acord
1. Cred cã sunt o persoanã
valoroasã, cel puþin la fel ca ºi
ceilalþi
2. Cred cã am o serie de calitãþi
3. În general, cred despre mine
cã sunt un/o ratat/ã
4. Sunt în stare sã fac lucrurile
la fel de bine ca majoritatea
oamenilor
5. Cred cã nu prea am cu ce sã
mã mândresc

De
acord

Dezacord

Dezacord
total

Nu
ºtiu

(4)

(3)

(2)

(1)

(9)

(4)

(3)

(2)

(1)

(9)

(4)

(3)

(2)

(1)

(9)

(4)

(3)

(2)

(1)

(9)

(4)

(3)

(2)

(1)

(9)

Total
de
acord

7. În ansamblu, sunt mulþumit/ã
de mine
8. Aº vrea sã am mai mult
respect pentru mine
însumi/însãmi
9. Uneori mã simt inutil/ã
10. Uneori cred cã nu sunt
bun/ã de nimic

Dezacord
total

Dezacord

Nu
ºtiu

(4)

(3)

(2)

(1)

(9)

(4)

(3)

(2)

(1)

(9)

(4)

(3)

(2)

(1)

(9)

(4)

(3)

(2)

(1)

(9)

(4)

(3)

(2)

(1)

(9)

Q10 Ce comportamente crezi cã sunt normale pentru un bãiat ºi pentru o fatã?
Fete
Da

Bãieþi
Nu

Da

Nu

1. Plânsul
(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

2. Sã vorbeascã urât
3. Violenþa fizicã
4. Violenþa verbalã
5. Nerespectarea regulilor
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6. Am o atitudine pozitivã faþã
de mine/ Am o pãrere bunã
despre mine

De
acord
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Q11Care dintre urmãtoarele activitãþi de petrecere a timpului liber sunt
potrivite pentru o fatã ºi care sunt potrivite pentru un bãiat de vârsta ta?
Fete
Da

Bãieþi
Nu

Da

Nu

1. Sport
(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

3. Întâlniri cu alþi copii/tineri de
aceeaºi vârstã

(1)

(2)

(1)

(2)

4. Utilizarea calculatorului (jocuri,
internet, etc.)

(1)

(2)

(1)

(2)

2. Activitãþi artistice (picturã,
dans, învãþarea unui instrument
muzical etc.)
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Q12. Ce ocupaþii (meserii) crezi cã sunt cele mai potrivite pentru o fatã? Dar
pentru un bãiat?
NOTEAZÃ MAXIM 3 PENTRU FIECARE
Fatã

Bãiat

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Q13. Citeºte cu atenþie afirmaþiile de mai jos. Care dintre ele consideri cã
sunt drepturi ale copiilor? Care dintre acestea sunt respectate în România?
Sunt drepturi ale
copiilor

Copiii au dreptul la
educaþie

Nu

În foarte
mare
mãsurã

În
mare
mãsurã

În micã
mãsurã

În foarte
micã
mãsurã

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Copiii au dreptul la
libertate

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Copiii au dreptul la
viaþa

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Copiii au dreptul la
familie

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Copiii au dreptul la
timp liber

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Copiii au dreptul la
non-discriminare

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Copiii au dreptul la
informare

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Copiii au dreptul la
exprimarea liberã
a opiniilor
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DATE SOCIO-DEMOGRAFICE
D1. Vârsta ..........ani
D3. Sex 1. Masculin

D2. În ce clasa eºti?

.......

2. Feminin

D4. Câþi fraþi sau surori ai?

...........

D5. Cu cine locuieºti în mod obiºnuit?
Bifeazã pe fiecare rând varianta care corespunde situaþiei tale
Da
1. cu mama
2. cu tata

Ghid de bune practici în educaþia pozitivã
a pãrinþilor, cadrelor didactice ºi elevilor

50

3. cu bunicii
4. cu fraþi / surori
5. cu alte rude
6. cu altcineva . Cine? ..........................................

Nu
(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

DATE DE COMPLETAT DE CÃTRE FORMATOR
T1. Judeþul ....................................

T2. ªcoala (numãrul) .......................

T3. Clasa ........................................

T4. Grupul .......................................

*in cazul in care un grup este format din mai multe clase, se numeroteazã începând cu
“1” grupurile formate

T5. Nume formator

........................................

ANEXA 5

Anexa 5.
Chestionar
evaluareprgram
pre ºi
Chestionar
evaluare
pre ºi post-participare
program

post-participare

Chestionar pentru
pentru adulþi
adulþi
Chestionar

Q1. Dacã un pãrinte îºi iubeºte copilul trebuie sã îi îndeplineascã toate
dorinþele
Total împotrivã
1
2

3

4

5

6

7

8

Total de acord
9
10

Q2. Dacã un pãrinte vrea sã-ºi disciplineze copilul trebuie sã-l pedepseascã de
fiecare datã când greºeºte
Total împotrivã
1
2

3

4

5

6

7

8

Total de acord
9
10

Q3. Un copil bun este cel care îºi ascultã întotdeauna pãrinþii
Total împotrivã
1
2

3

4

5

6

7

8

Total de acord
9
10

7

8

Total de acord
9
10

Q4. Un copil trebuie lãsat de mic sã ia decizii
Total împotrivã
1
2

3

4

5

6

Q5. Dacã un copil nu-ºi ascultã pãrintele înseamnã cã nu-l respectã
Total împotrivã
1
2

3

4

5

6

7

8

Total de acord
9
10
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Citiþi afirmaþiile de mai jos si daþi o notã de la 1 la 10, unde 1 înseamnã cã
sunteþi total împotriva afirmaþiei, iar 10 înseamnã cã sunteþi total de acord cu
aceasta. Încercuiþi nota care reprezintã cel mai bine opinia dvs. Puteþi alege
orice notã între 1 ºi 10 pentru a vã nuanþa rãspunsul:
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Q6. Dacã un pãrinte vrea sã-ºi disciplineze copilul trebuie sã-l laude de fiecare
datã când face ceva bun
Total împotrivã
1
2

3

4

5

6

7

8

Total de acord
9
10

8

Total de acord
9
10

Q7. Un copil bun este cel care are note bune la ºcoalã
Total împotrivã
1
2

3

4

5

6

7

Q8. Pãrinþii sunt cei care trebuie sã decidã pentru copiii lor în orice aspect din
viaþa acestora
Total împotrivã
1
2

3

4

5

6

7

8

Total de acord
9
10

Q9. Cel mai bine este ca pãrinþii sã nu-ºi lase copilul sã-ºi petreacã timpul
liber cu grupul de prieteni
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Total împotrivã
1
2

3

4

5

6

7

8

Total de acord
9
10

Q10. Dacã un pãrinte vrea sã-ºi disciplineze copilul trebuie sã-l recompenseze
de fiecare datã când face ceva bun
Total împotrivã
1
2

3

4

5

6

7

8

Total de acord
9
10

Q11. Dacã un elev nu ascultã profesorul, nu e atent la ore, înseamnã cã nu-l
respectã
Total împotrivã
1
2

3

4

5

6

7

8

Total de acord
9
10

Q12. În opinia dvs., ce ar trebui sã facã un pãrinte atunci când aflã despre
copilul sãu cã lipseºte de la ºcoalã:
Bifaþi toate rãspunsurile cu care sunteþi de acord
Da
Nu
Nu ºtiu
(1)

(2)

(9)

2. Sã discute ºi sã vadã care sunt cauzele
pentru care a lipsit

(1)

(2)

(9)

3. Sã-l pedepseascã fizic, pentru cã doar bãtaia
îl poate convinge sã nu mai lipseascã

(1)

(2)

(9)

4. Sã îi dea exemple de copii de vârsta lui care
sunt mai cuminþi

(1)

(2)

(9)

5. Sã-l supravegheze cât poate de bine sã vadã
dacã se repetã

(1)

(2)

(9)

6. Sã-I explice care sunt consecinþele absenþelor
de la ºcoalã

(1)

(2)

(9)

7. Sã discute cu dirigintele sau cu profesorii sã
fie mai exigenþi cu copilul la ºcoalã

(1)

(2)

(9)

8. Nimic, copilul trebuie sã ia singur decizii în
viaþã

(1)

(2)

(9)

Q13. Citiþi afirmaþiile de mai jos ºi rãspundeþi in ce mãsurã sunteþi sau nu de
acord cu aceste afirmaþii.
Bifaþi pe fiecare rând varianta care corespunde opiniei dumneavoastrã
Total
împotrivã

1. Este normal ca, la
ºcoalã, în timpul
recreaþiilor copiii sã se
mai loveascã în joacã
2. Dacã un copil vrea sã
fie bine vãzut de colegii
de ºcoalã trebuie sã fie
ºi agresiv uneori

Mai
degrabã
împotrivã

Nu sunt
de acord,
dar nici
împotrivã

Mai
degrabã
de acord

Total
de
acord

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Q14. Citiþi afirmaþiile de mai jos ºi rãspundeþi in ce mãsurã sunteþi sau nu de
acord cu aceste afirmaþii.
Bifaþi pe fiecare rând varianta care corespunde opiniei dumneavoastrã
Total
împotrivã

1. Un profesor trebuie
sã fie dur cu elevii ca sã
fie respectat
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Mai
degrabã
împotrivã

Nu sunt
de acord,
dar nici
împotrivã

Mai
degrabã
de acord

Total
de
acord

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2. Disciplina în ºcoalã
se învaþã cu vorba bunã

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3. Disciplina în ºcoalã
se impune cu bãþul

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Q15. Sunteþi de acord ca, la ºcoalã, profesorii sã utilizeze bãtaia?
1. Da

2. Doar în situaþii excepþionale

3. Nu, în nici un caz

Q16. În situaþia în care un grup de elevi deranjeazã o orã de curs prin
comportamentul neadecvat, ce mãsuri ar trebui sã ia profesorul pentru a-ºi
continua ora în liniºte?
Da

Nu

a. Sã-i ameninþe cu scãderea notelor
(1)

(2)

b. Sã-i pedepseascã fizic pe elevii recalcitranþi (tras de
urechi, pãlmuit sau alte metode)

(1)

(2)

c. Sã le adreseze cuvinte jignitoare pentru a-i face de
ruºine

(1)

(2)

(1)

(2)

d. Sã-i dea afarã din clasã

Da

Nu

e. Sã-i asculte la lecþie
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

f. Sã aplice o sancþiune întregii clase
g. Altceva. Ce?
................................................................

Q17. Ce activitãþi de petrecere a timpului liber ar trebui sã încurajeze pãrinþii,
în cazul fetelor ºi al bãieþilor?
Fete
Da

Bãieþi
Nu

Da

Nu

1. Activitãþi sportive
(1)

(2)

(1)

(2)

2. Activitãþi artistice (picturã, dans,
muzicã etc.)

(1)

(2)

(1)

(2)

3. Discuþii, întâlniri cu alþi copii /
tineri de aceeaºi vârstã

(1)

(2)

(1)

(2)

4. Utilizarea calculatorului (jocuri,
internet, etc.)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

5. Lectura
6. Vizionarea programelor TV
7. Dezvoltarea unui hobby
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Q18. Gândindu-vã la creºterea ºi educarea unui copil de la cele mai fragede
vârste, dvs. ce jucãrii ºi jocuri aþi prefera pentru un bãiat ºi pentru o fatã?
Fete
Da

Bãieþi
Nu

Da

Nu

1. Pãpuºi
(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

4. Jocuri de construcþie (de genul
Lego)

(1)

(2)

(1)

(2)

5. Jucãrii de rãzboi (puºti, roboþi,
tancuri etc.)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

2. Maºinuþe
3. Puzzle-uri
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6. Jucãrii pentru casa de pãpuºi
(de ex. mobilã pentru pãpuºi,
hãinuþe pentru pãpuºi, seturi
pentru bucãtãrie de jucãrie etc.)
7. Truse de machiaj de jucãrie
9. Mingii sau alte jucãrii care
implicã miºcarea
10. Cãrþi de colorat
11. Cãrþi de poveºti
12. CD-uri cu muzicã pentru copii
sau poveºti

Q19. Ce comportamente consideraþi cã nu sunt normale pentru un bãiat ºi
pentru o fatã?
Fete
Nu

Da

Nu

1. Plânsul frecvent
(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

2. Agresivitatea verbalã
3. Agresivitatea fizicã
4. Nerespectarea regulilor

Q20 Cãtre ce domenii ar trebui încurajaþi sã se orienteze bãieþii ºi fetele?
Fete
Da

Bãieþi
Nu

Da

Nu

1. Umaniste
(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

2. ªtiinþe exacte
3. Tehnice
4. Artistice
9. Depinde de fiecare copil în
parte

(9)
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Q21. Citiþi cu atenþie afirmaþiile de mai jos. Care dintre ele consideraþi cã sunt
drepturi ale copiilor? Care dintre acestea consideraþi sunt respectate în România?
Sunt drepturi ale
copiilor
Da

Copiii au dreptul la
educaþie
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În foarte
mare
mãsurã

În
mare
mãsurã

În micã
mãsurã

În foarte
micã
mãsurã

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Copiii au dreptul la
libertate

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Copiii au dreptul la
viaþa

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Copiii au dreptul la
familie

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Copiii au dreptul la
timp liber

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Copiii au dreptul la
non-discriminare

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Copiii au dreptul la
informare

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Copiii au dreptul la
exprimarea liberã
a opiniilor
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Nu

Sunt respectate

Q17. Care sunt aºteptãrile pe care le aveþi de la aceste cursuri?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

DATE SOCIO-DEMOGRAFICE
D1. Vârsta ……

D2. Sex:

1. Masculin

2. Feminin

D3. Anul în care aþi început cariera de profesor/ aþi devenit pãrinte ................

DATE DE COMPLETAT DE CÃTRE FORMATOR
T1. Judeþul ....................................

T2. ªcoala (numãrul) .......................

T5. Nume formator ........................................
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D4. Disciplina predatã (doar pentru cadrele didactice) ....................................
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Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar
poziþia oficialã a Mecanismului Financiar al SEE.

