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1. INTRODUCERE 
 
Fundația ICAR este o organizație care oferă de peste 20 de ani asistență specializată (medicală, 

psihologică, socială, juridică) persoanelor vulnerabile, cetățeni români sau străini (solicitanți de 

azil, refugiați, migranți). Echipa multidisciplinară a Fundatiei ICAR cuprinde specialisti cu înaltă 

pregătire și experiență îndelungată în lucrul cu persoane traumatizate, în acordarea de servicii 

adaptate cultural, atât pentru adulți, cât și pentru copii. 

 

ICAR este una dintre cele mai longevive organizații ale societății civile în domeniul serviciilor de 

sănătate pe care le-a acordat fără întrerupere de la înființare și până în prezent categoriilor de 

persone care datorită experiențelor traumatice – fizice și psihice  – au nevoie de îngrijiri 

speciale. În tot acest timp ICAR a derulat numeroase proiecte de asistență directă pentru 

categoriile de interes, în marea lor majoritate proiecte cu finanțare externă (Organizația 

Națiunilor Unite, Comisia Europeană etc.). 

 

Proiect. Obiective și activități 
 

Proiectul ”Integrarea RTT cu ședere legală în România prin Educație și Sănătate” (nr. Ref. 

IF/11.02-02.02) derulat de Fundația ICAR în parteneriat cu Asociația Novapolis în perioada 16 

ianuarie-15 iunie 2013 este finanțat prin Programul general ”Solidaritatea și Gestionarea 

Fluxurilor Migratorii”, Fondul European pentru Integrarea Resortisanților Țărilor Terțe, Planul 

anual 2011. 

 

Grupul țintă, respectiv beneficiarii direcți ai proiectului sunt resortisanții țărilor terțe (RTT), 

străinii din țări non-UE cu ședere legală pe teritoriul României, în special cei cu rezidența în 

regiunea Bucuresti-Ilfov, zona cu cea mai mare aglomerare de RTT. 

 

Proiectul își propune ca obiectiv general să susțină integrarea socială a resortisanților țărilor 

terțe cu ședere legală în România prin asigurarea unei palete diverse de servicii în domeniul 

educațional și sanitar, cu atenție specială pe copii și tineri, dar și pe adulții aparținători, din 

regiunea geografică amintită.  

 

Principalele activități ale proiectului includ: 

- Lansarea proiectului, realizarea și diseminarea materialelor informative și de prezentare  
- Identificarea și selectarea a 20 de copii și 40 de adulți RTT cu ședere legală în România care să 
beneficieze de sprijin în cadrul proiectului și derularea în 10 instituții școlare cu un număr 
important de elevi străini a unor sesiuni de instruire generală. 
- Implementarea unui modul de activități educative extrașcolare și nonformale pentru copii 
RTT cu ședere legală în România. 
- Elaborarea unui ghid practic pentru lucrul cu copii școlari și preșcolari RTT. 
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- Acordarea de servicii medicale adaptate cultural pentru RTT minori și adulți cu ședere legală 
în România: consultații de medicină generală și de specialitate, tratamente, investigații și 
analize, eliberare documente medicale, sesiuni de educație sanitară și profilaxie. 
- Organizarea unui eveniment final de diseminare a rezultatelor proiectului, eveniment tip 
dezbatere la care vor participa reprezentanți ai actorilor implicați în integrarea străinilor, 
școlilor participante în proiect, ONG-urilor, mass-mediei, asociațiilor tinerilor și ai organizațiilor 
pentru străini, părinți, copii și tineri care au participat în proiect sau care sunt interesați de 
multiplicarea rezultatelor proiectului. 
- Realizarea și diseminarea unei brosuri cu rezultatele proiectului (română și engleză). 
 

Echipa de implementare a proiectului cuprinde, pe lângă personalul de management, 

specialiști în psihopedagogie/ psihologia copilului, psihoterapie, medicină generală, pediatrie, 

psihiatrie, cardiologie/ medicină interrnă. De asemenea, pentru servicii medicale specifice 

ICAR apelează la rețeaua proprie de cabinete colaboratoare (fizioterapie și medicină de 

recuperare, kinetoterapie, laborator, oftalmologie, stomatologie etc.) 

 

Principalele rezultate așteptate (impact) până la finalul proiectului sunt:  

- Cartografierea situației copiilor străini înscriși în sistemul educațional din regiunea București-
Ilfov si prin aceasta ridicarea nivelului de cunoaștere asupra situației copiilor străini incluși în 
sistemul educațional din București-Ilfov, pe cicluri de învățământ și instituții școlare 
- Performanțe școlare îmbunătățite, nivel de încredere în sine crescut, abilități de relaționare și 
lucru în echipă îmbunătățite în rândul copiilor participanți la activitățile proiectului (obținute în 
urma activităților educative extrașcolare pentru cel puțin 20 de copii RTT). 
- Promovarea intervențiilor inovative de instruire (prin realizarea și diseminarea unui ghid de 
bune practici). 
- Parametri stabili de funcționare a organismului; capacitatea fizică și psihică de a face față 
condițiilor de viață, de școală, de muncă asigurată (prin servicii medicale pentru cel puțin 60 de 
RTT, cel puțin 100 de consulații medicale și cel puțin 80 de tratamente și investigații oferite). 
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2. TEORIA GENERALĂ A DEZVOLTĂRII COPILULUI 
Dan Ivănescu, psihopedagog  

 

A. Varsta 3-7 ani 

 

Perioada între 3 și 7 ani se caracterizează printr-o dezvoltare complexă și interesantă, cu 

influențe asuprea evoluției biopsihice ulterioare. Copilul traversează etapa cunoașterii, prin 

lărgirea contactului cu mediul social și cultural din care asimilează modele de viață ce 

determină o integrare tot mai activă la condiția umană. Copilul este antrenat în activități tot 

mai diverse, care, alături de joc, contribuie la dezvoltarea fizică și psihică. El este pus in situația 

de a-i ajuta pe adulți la unele treburi, i se solicită să povestească ce anume a facut la grădiniță 

sau în parc, este atenționat la felul în care mănâncă, salută și relaționează cu cei din jur. Toate 

aceste cerințe îl ajută să dezvolte procesele de cunoaștere și în același timp îl ajută să se 

raporteze într-un mod cât mai adecvat realităților din jurul lui.  

 

Perioada aceasta este una din etapele de intensă dezvoltare psihică. Aceasta are loc sub 

presiunea structurilor sociale, culturale, prin influențele mass-media și frecventarea 

instituțiilor preșcolare unde copilul ia contact cu cerințele multiple privind autonomia și 

adaptarea la mediul de viată. Comunicativitatea și sociabilitatea copilului îmbracă aspecte 

informative-formative nemijlocite. Pot aparea și contradicții, cum ar fi dorințele, aspirațiile, 

interesele copilului și posibilitațile de a le fi satisfăcute. Pe acest plan, se dezvoltă negativismul 

infantil dar și înțelegerea a ceea ce este permis și a ceea ce nu este permis, a ceea ce este bun 

și a ceea ce este rău. 

 

* Perioada 3-4 ani se caracterizează printr-o creștere a intereselor, aspirațiilor și dorințelor 

implicate în satisfacția plăcerii de explorare a mediului. De la un echilibru relativ la 3 ani se 

trece la o perioadă oarecum instabilă atât pentru copil cât și pentru părinți. Integrarea în 

grădiniță se face cu oarecare dificultate la această vârstă,  copilul fiind  dependent de adulți și 

în special de mamă. Copilul la această varstă este instabil, ușor impresionabil, plânge râzand și 

trece repede de la o stare emoțională la alta, fiecare eveniment îl impresionează și îl afectează. 

 

* Perioada 4-5 ani se remarcă prin progrese evidente atât pe linia dezvoltării motricității cât și 

pe cea a funcțiilor cognitive și a însușirilor de personalitate. Mișcările devin mai precise și mai 

rapide, iar mersul e mai sigur. Copilul devine mai sensibil la evenimentele din jurul său și este 

capabil să facă aprecieri relativ corecte față de comportamentul altora. Copilul se poate 

antrena în activități de mai lungă durată și se străduiește să-i fie de folos adultului, ceea ce îi 

produce mari satisfacții. 

 

* Perioada 5-7 ani  este semnificativă prin manifestarea unei mai mari adaptări, prin 

inteligență și reticiențe în situații ușor penibile, ca urmare a ințelegerii mai adecvate a 
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situațiilor. În această perioadă apare și o oarecare opoziție față de adult, opoziție ce se 

manifestă spontan, dar urmată de dorințe de reconciliere. O altă caracteristică a vârstei este 

adaptarea mai evidentă a conduitelor față de diferite persoane, fapt ce se reflectă atât în 

familie cât și în grădiniță. Copilul devine mai atent, imită discret comportamentele adulților și 

participă la activitațile ce-l interesează (muzică, desen, colaje, construcții). Capacitatea de 

învățare devine activă și este dublată de interese de cunoaștere. 

 

Un salt spectaculos se produce la nivelul dezvoltării proceselor superioare și a celorlalte funcții 

psihice, ceea ce permite restructurarea și consolidarea pentru întreaga activitate psihică. În 

această perioada la nivelul intelectului se produc salturi calitative și cantitative deosebit de 

evidente. Capacitatea de memorare este activă după vărsta de 4 ani. Copilul de această vârstă 

nu poate continua recitarea unei poezii dacă este înterupt. La aceasta vârstă intervine 

memorarea voluntară și logică. Capacitatea de recunoaștere este în plină dezvoltare și este 

folosită des. Întrebarea cea mai frecventă în perioada asta este ‘de ce?’ și este destinată 

cunoașterii și sesizării relațiilor dintre obiecte și situații.  

 

Limbajul copilului preșcolar nu poate fi studiat în afara particularităților generale de vârstă, 

pentru că limitele de vârstă reprezintă niveluri și structuri consolidate prin experiență, care își 

au o logică și o dialectică a lor. Un loc important îl ocupă și particularitățile diferențiale ale 

limbajului copilului preșcolar pentru că ele implică o anumită desfășurare a proceselor de 

analiză și sinteză. Comunicarea verbală în copilărie își pune amprenta asupra dezvoltării psihice 

a omului, influențând ansamblul capacităților sale sociale, influențează precizia și estetica 

exprimării gândirii și chiar însușirile personalității. La prescolar, limbajul joaca rolul unui 

instrument activ și deosebit de complex al relatiilor copilului cu cei din jurul sau, și in acelasi 

timp, un instrument de organizare a activitatii psihice.  

 

Perioada prescolară este dominată de nevoia de joc în care actionează combinații mintale, 

reprezentări de imaginație actionate de forme de experiență complexă. Jocul capătă roluri 

psihologice tot mai complexe: funcții formative, funcții de relaxare, funcții de facilitare a 

adaptării copiilor la aspectele mai complexe ale mediului înconjurător, funcții de umanizare, 

constituind o pregătire a copilului pentru viață. 

 

B. Varsta 7-11 ani 

 

Această perioadă este una în care se acumulează o cantitate impresionantă de experiență 

adaptativă și atitudinală la copii. Invățarea devine tipul fundamental de activitate iar 

activitatea școlară va solicita într-un mod intens intelectul și are loc un proces gradat de 

achiziții de cunoștințe prevăzute în programa școlară dar nu numai acolo. Această activitate 

nouă acționează profund asupra personalității copilului. Se dezvoltă noi tipuri de relații ce au la 

bază școala ca instituție socială și apare totodată și competivitatea între copil și cei de aceeași 

vârstă cu el. Datorită condițiilor create de instituția de învătământ se conturează rolul de elev 
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și statutul social care este legat și de randamentul școlar. Copiii care au fost la grădiniță în 

general nu au probleme de adaptare la școală dar cei care nu au fost la grădiniță pot avea 

probleme comportamentale și emoționale legate de școală (respingere, anxietate, 

comportament violent față de colegi, izolare etc.). Comparativ cu perioada anterioară în 

această perioadă nu există transformări psihice majore, acestea făcându-se într-un mod lent, 

dar sunt foarte importante pentru dezvoltarea ulterioara a copilului. Legat de preocupările 

copilului, observăm că jocul își pierde din importanță dar este încă activ și în special linia 

respectării regulilor respective. Copiii trec și printr-o fază de excesivă sensibilitate față de noi 

reguli, aceștia nu sunt receptivi la schimbarea regulilor sau la adăugarea unora noi.  

  

Toate senzațiile și percepțiile se dezvoltă atât pe linia calitativă cât și pe cea cantitativă. Ele 

devin mai complexe, mai precise, mai corect orientate pe obiect sau pe situație și au un 

conținut tot mai complex. Activitățile din școală, scrisul, desenul, deplasarea pe trasee mai 

lungi, intervalul de desfașurare a orelor de predare etc., facilitează trăirea unor experiențe 

inedite în care este nevoit să se adapteze și să-și valorifice noile cunoștințe achiziționate prin 

învățare. 

 

La nivelul gândirii, construcțiile logice joacă un rol din ce în ce mai important, iar prin 

intermediul  judecăților și raționamentelor copilul are posibilitatea să opereze cu elemente 

desprinse de contextul dat intuitiv și apoi să se apropie de abstract și general. În gândire 

intervine tot mai mult spiritul critic logic și operarea cu seturi de reguli ca afirmații de 

concepte. 

 

Prin evoluția și dezvoltarea strategiilor de învățare, se acumulează intens informații și se 

stimulează calitățile gândirii divergente, făcându-se progrese în toate palierele cunoașterii. În 

prima clasă copiii utilizează forme de învățare simple bazate în special pe capacitatea de 

memorare. Sunt mai active formele legate de impresionabilitate și atractivitate (culoare și 

imagine). Recunoașterea capată și ea tot mai multă importanță, deoarece permite dese 

raportări la asemănări și deosebiri între obiecte și fenomene. La vârsta de 10 ani reproducerile 

devin din ce în ce mai exacte. Capacitatea de înțelegere face posibilă nu doar achiziția unui 

volum mai mare de cunoștințe dar și organizarea lor coerentă. 

 

În acest context, nu trebuie neglijată nici motivația, care dă consistență procesului de învățare. 

În prima clasă copilul învață sub influența adulților pentru a raspunde statutului de școlar. 

Ulterior procesul de învățare este impulsionat și de relaționarea copilului cu colegii, percepută 

ca ambiție, cooperare și competiție. În baza acestora se dezvoltă interesele cognitive ce vor da 

contur unor forme ale învățarii preferențiale. Acestea stimulează interesele copilului și 

dezvoltarea unor trăsături de voință, de perseverență, de harnicie etc. 
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Un rol deosebit de important pentru evoluția copilului îl au pe de o parte dezvoltarea 

interrelațiilor sociale și caracteristicile acestora, iar pe de altă parte recepționarea 

rezonanțelor în structura personalității a noii experiențe și îmbogățirea cunoștințelor. 

 

Relațiile copilului cu famila sunt conștientizate și raportate la alte cazuri, ale colegilor. Se 

percep mai degrabă rezonanțele comportamentale și afective. Sunt semnificative pentru copil 

relațiile afective pozitive de acceptare și căldură ale părinților sau dimpotrivă, atitudinea de 

rejecție ce se manifestă prin ostilitate și autoritate brutală. Lucrurile se complică când cei doi 

părinți au atitudini diferite fată de copil. Rezultatele cele mai bune le obțin copiii ai căror 

părinți au o atitudine clară, manifestă atenție la autonomie, exercită un control echilibrat și 

constant. Părinții ostili pot determina la copii conformism, încredere redusă în forțele proprii, 

teamă, timiditate, sentimente profunde de culpabilitate. Părinții ostili, neglijenți facilitează 

instalarea la copii a agresivității, a durității, neglijeței, impulsivității, cu o evoluție către 

delicvență juvenilă. 

 

Situațiile de tensiune și autoritarism excesiv și brutal îi fac pe copiii să se simtă inferiori și să 

aibă dificultați în a primi afecțiunea altora, să se simtă izolați și nefericiți, vinovați. În situațiile 

când sunt acceptați și încurajați de către părinți copiii manifestă o înaltă stimă de sine, 

încredere, echilibru și capacitatea de a se adapta situațiilor în care se găsesc. 

 

C. Varsta 11-15 ani 

 

Această perioadă este dominată de dezvoltarea biologică și o intensă dezvoltare a 

personalității. Structura personalității în această perioada se dimensionează relativ seismic și 

dramatic datorită contradicțiilor dintre comportamentele impregnate de atitudini copilărești, 

cerințele de protecție, anxietate specifică vârstelor mici în fața unor situații mai deosebite și 

atitudini și conduite achiziționate sub impulsul cerințelor interne de autonomie sau impuse de 

societate. Un semn al maturizării este și faptul că tânărul încearcă să-și dea seama de resursele 

sale personale și de realizarea identității proprii și a independenței. 

 

Învățarea capătă un caracter tot mai organizat având o mare incărcătură emoțională și psiho-

culturală. Tânărul devine tot mai motivat pentru dobandirea unui statut intelectual și moral pe 

baza căruia conștientizează locul aparte ce îi revine în cadrul colectivului și în determinarea de 

atitudini diferențiate ale adulților față de el. Maturizarea precoce sau tardivă modifică poziția 

tânărului în colectiv și în relaționarea cu acesta, deoarece el constată că se manifestă nuanțe 

diferite în a fi acceptat, neglijat, respins, tolerat și prin aceasta resimte oarecare nesiguranță și 

izolare. 

 

În procesul restructurării activității intelectuale se remarcă creșterea atenției tinerilor față de 

comunicare și de actualizare a cunoștințelor. În relația cu gândirea, se dezvoltă limbajul atât 

din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Activitatea intelectuală este percepută de tânăr 



  

10 
 

ca având o importanță deosebită pentru maturitate. În acest context crește aspirația către 

originalitate și creativitate, pentru depășirea mediocritatii și anonimatului. Tânărul dorește să 

fie inteligent, sclipitor, spontan și să obțină realizări care să-l plaseze în centrul grupului. 

Operațiile gândirii și calitățile acesteia sunt în plin proces de consolidare prin alimentarea 

intelectului cu informații bogate și abstracte.  

 

În această perioadă viața socială se trăiește cu o intensitate mai mare decât în oricare altă 

etapă de vârstă. Grupurile constituite pentru joc, pentru activități de învățare sau pentru orice 

alte forme de acțiune, au o mare stabilitate și devin mai omogene pe criterii relativ constante, 

dar în special pe cel al vârstei și al sexului.    
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3. PROFILUL COPILULUI MIGRANT 
Andreea Paștin, psihopedagog 

 

 

DIFERENȚE 

CULTURALE 

PARTICULARITĂȚI PSIHOSOCIALE 

ȘI CULTURALE 
DIFICULTĂȚI ÎNTÂLNITE 

- Ușoară tedință de 

subordonare a fetelor 

față de băieți (mai 

ales în cadrul 

familiei), atitudine 

resimțită mai ales în 

rândul familiilor de 

condiție medie sau 

sub medie ca nivel 

socio-economic și 

educațional. 

 

- Puternic sentiment 

al apartenenței la 

grupul cultural din 

care provin, încă de la 

vârste fragede („La 

noi nu se obișnuiește 

să..., dar la voi știu 

că...”). 

 

- Nucleu  familial 

solid (copii provenind 

din familii mari) îi 

face să interacționeze 

mai degrabă cu frații 

și mai puțin cu alți 

copii, din afara 

familiei. 

 

- Control strict al 

sentimentelor și 

emoțiilor (grad înalt 

de autocenzură), 

-   Spiritul ludic și nevoia de 

învățare și socializare prin joc se 

mențin până la vârste mai 

înaintate:  le plac sporturile, ieșirile 

în natură, jocurile și activitățile 

dinamice (fotbal/ volei, mersul cu 

bicicleta sau rolele, dansul, înotul). 

 

- Acces redus la școlarizare, mai 

ales copiii ai căror familii au un 

nivel socio-economic și educațional 

mai scăzut și sunt mai puțin legate 

de România prin posturi stabile/ 

afaceri. Părinții nu se preocupă să îi 

înscrie la școală sau să îi mențină în 

sistemul de invățământ. 

 

-  Fac parte din familii numeroase, 

au mulți frați și surori. 

 

- Dezvoltă o gândire pe termen 

scurt, axată pe beneficii imediate- 

explicabilă prin instabilitatea 

cotidiană (domiciliu, statut școlar 

etc.) care ce îi face să se preocupe 

în mai mică măsură de viitorul lor. 

În plus, se simt doar parțial 

integrați în țara de domiciliu. 

 

- Valorile și credințele (morale, 

culturale, religioase) diferă în 

funcție de gradul de educație al 

părinților; astfel, în familiile 

educate, diferențele dintre sexe 

Dificultățile psihopedagogului 

în relaționarea cu copilul RTT: 

- Bariera de limbă: în 

familie și la școală se 

vorbește limba maternă 

(merg la școli cu predare in 

limba maternă), se 

intâlnesc cu persoane de 

aceeași naționalitate; 

contactul lor cu vorbitori 

de limba română este 

redus. 

   

- Nevoia unui timp 

îndelungat pentru 

stabilirea unei bune relații 

de comunicare și 

încredere. Copiii sunt 

reticenți, discreți, față de 

cei din afara familiei 

datorită educației de acasă. 

 

- Precauție deosebită în 

abordarea unor subiecte 

delicate în cultura de 

origine (cum ar fi 

sexualitatea).   

 

Dificultățile copilului RTT: 

- Adaptarea deficitară la un 

sistem de învățământ 

diferit de cel din țara de 

origine: la mutarea în 

România, copiii sunt 
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aspect valabil mai 

ales în rândul fetelor. 

sunt mai estompate. 

- Au un înalt grad de valorificare al 

culturii de proveniență comparativ 

cu cea a țării in care trăiesc: țin la 

identitatea lor culturală, 

frecventează școli cu predare în 

limba maternă, țin legătura cu 

oamenii din comunitățile de 

origine, urmăresc programe TV în 

limba maternă, în familie folosesc 

limba maternă (adeseori părinții 

cunosc limba română într-o mică 

măsură), respectă obiceiurile 

alimentare și tradițiile din țara de 

origine. 

 

- Deschiși spre colaborare, copiii 

participanți la studiu s-au dovedit a 

fi sociabili și dornici să cunoască 

alți copii, să dobândească alte 

cunoștințe și abilități. Ei s-au arătat 

deopotrivă deschiși spre activități 

dinamice (jocuri implicând 

mișcarea, interacțiunea) și creative 

(desen, modelare plastilină), cât și 

spre cele implicând acumularea de 

noi informații (îmbogățirea 

vocabularului,  a cunoștințelor). 

 

- Atitudine protectivă (de tip 

matern)  a fetelor față de frații mai 

mici (în special față de băieți), 

altruistă (cedează uneori fraților 

ceea ce li se cuvine de fapt lor). 

evaluați și încadrați alături 

de copii mai mici ca vârstă, 

dar având competențe 

școlare similare. 
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4. METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE 
Andreea Paștin, psihopedagog 

 

În evaluarea copilului RTT, se poate utiliza o gamă largă de metode și instrumente de evaluare: 

tehnici proiective, observația, interviul, chestionarul de evaluare psihosocială și analizarea 

produselor activității. Tehnicile și instrumentele utilizate s-au dovedit a fi utile în a surprinde 

nevoile, atitudinile și personalitatea copiilor RTT. Copiii au fost evaluați atât la intrarea în 

proiect, cât și pe parcurs, pentru a monitoriza eventualele progrese. 

 

Fiind copii care, de regulă, au atins un nivel bun de exprimare scrisă și vorbită în limba română, 

inclusiv metodele precum interviul și chestionarul pot fi, de obicei, aplicate atât timp cât 

psihopedagogul le oferă explicații suplimentare. Excepție fac totuși copiii sub vârsta de 6 ani, în 

cazul cărora completarea chestionarelor și a fișelor de evaluare s-a desfășurat integral prin 

intermediul interviului cu părinții sau alți membri ai familiei. Pentru copiii cu vârsta peste 6 ani, 

datele pentru completarea interviului ne-au parvenit atât prin discuția cu beneficiarii copii, cât 

și cu părinții sau frații mai mari ai acestora. 

 

TEHNICILE PROIECTIVE 

 Avantaje 

Tehnicile proiective au avantajul de a asigura accesul la straturile profunde ale personalității, 

precum și la conflictele neexprimate (cele intrapersonale, respectiv cele familiale/ 

interpersonale interiorizate). De asemenea, în tehnicile proiective accesul la informațiile 

problematice este facil și precis, copiii neavând posibilitatea de a distorsiona realitatea, așa 

cum se întâmplă în cazul răspunsurilor la întrebările delicate adresate direct. 

 Dezavantaje 

Poate interveni o anumită doza de subiectivism în interpretarea examinatorului; acest 

subiectivism poate fi  controlat printr-o pregătire adecvată a examinatorului. 

 

Tehnicile efective utilizate în cadrul proiectului au fost: 

 desenul familiei: surprinde locul și rolul pe care copilul simte că îl deține în cadrul 

familiei sale 

 testul proiectiv casă-copac-om: oferă informații cu privire la gradul de maturizare, de 

eficacitate și integrare a personalității 

OBSERVAȚIA 

 Avantaje 

Observația permite identificarea unor aspecte inedite, care nu pot fi anticipate în momentul în 

care se construiesc probele standardizate de evaluare (chestionarul) și care nu pot fi 



  

14 

identificate prin testele proiective utilizate. Permite o abordare deschisă a copiilor și poate 

sugera piste noi pentru abordările viitoare. Asigură accesul atât la comportamentele efective, 

cât și la posibilele interpretări ale acestora. 

 Dezavantaje 

Observația, mai ales cea nestructurată, poate fi subiectivă. Mai mult, prezența 

psihopedagogului poate influența modul de reacție a copilului. De obicei, conduce la 

manifestarea într-un anumit grad a dezirabilității sociale (adică a dorinței copilului de a face o 

impresie bună) și a comportamentelor menite să atragă atenția psihopedagogului. Aceste 

aspecte însă, atunci când sunt sesizate, pot fi ele însele relevante în crearea unui profil 

individual sau general al copiilor participanți în proiect. 

 

INTERVIUL  

 Avantaje 

Interviul liber sau semistructurat este metoda prin care se pot obține multe informații noi, 

rămase neclare atunci când modalitatea de evaluare este standardizată (asemeni unui 

chestionar).  

 

Interviul permite accesul la numeroase atitudini și credințe ale copiilor și, de asemenea, poate 

fi o modalitate de creare sau consolidare a relației dintre copil și psihopedagog. Interviul 

permite adaptarea gradului de dificultate a întrebărilor și a limbajului în funcție de vârsta 

copilului și de gradul de cunoaștere a limbii române. 

 Dezavantaje 

Întrucât nu se poate promite anonimatul atunci când se face intervievarea, copiii pot avea 

tendința de a fi oarecum rezervați și de a răspunde conform unui ideal sau standard, pentru a 

produce o impresie pozitivă. Mai mult, faptul ca întrebările nu sunt în mod necesar 

standardizate limitează comparabilitatea informațiilor.  

 

CHESTIONARUL DE EVALUARE PSIHOSOCIALĂ 

În cadrul chestionarului am urmărit: 

 să evaluăm aspectele care țin de situația socio-economică; 

 să evaluăm nivelul educațional: performanțe școlare, materii preferate, discipline 

care le ridică probleme; 

 să identificăm preocupările și interesele extrașcolare. 

 Avantaje 

Chestionarul de evaluare psihosocială, prin formularea lui standardizată, permite compararea 

rezultatelor obținute. De asemenea, oferă o structură clară evaluării, care facilitează obținerea 

rapidă și relativ facilă a unui set de informații de interes.  
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 Dezavantaje 

Principala barieră este creată de necunoașterea limbii române la nivel avansat de către copiii 

RTT. Astfel, pentru aplicarea chestionarului s-a apelat la metoda interviului. S-a ales această 

manieră pentru a evita eventualele distorsiuni apărute pe fondul necunoașterii anumitor 

cuvinte sau expresii folosite în formularea întrebărilor.  

 

ANALIZA PRODUSELOR ACTVITĂȚII: 

 Avantaje 

Analiza produselor activității este o metodă utilă și elocventă în evaluarea unor aspecte care 

țin de abilitățile intelectuale și creative, de gradul de maturizare afectivă, de stima de sine, de 

echilibrul emoțional și de independența copilului. De asemenea, studierea comparativă și 

longitudinală a acestora permite surprinderea evoluției în timp, odată cu desfășurarea 

procesului de învățare, a progreselor înregistrate de copil. 

 Dezavantaje 

Această metodă nu permite evaluarea exactă a unor elemente psihodiagnostice clinice. De 

asemenea, calitatea produselor poate fi influențată de dispoziția copilului, de gradul de 

oboseală, precum și de înțelegerea deficitară a sarcinii, aici intervenind și bariera de limbă și 

cultură. Printr-un control adecvat al acestor variabile, analiza produselor activității poate fi un 

foarte bun indicator al performanței copilului în diverse arii psihologice și psihopedagogice. 

 

Au fost supuse analizei produsele rezultate din: 

 modelajul cu plastilină (ex. „Sculptura «Eu sunt»”) 

 tehnica colajului (ex. „Scenariul vieții mele”) 

 desenul artistic și proiectiv 
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5. TEHNICI DE INTERVENȚIE PSIHOPEDAGOGICĂ 
Anca Bucur, psihoterapeut 

 

A. ACTIVITĂŢI LUDICE  

 

Jocul este pentru copii una dintre cele mai potrivite modalități de exprimare, antrenare şi 

dezvoltare a personalității. Spre deosebire de învățare sau muncă, care au scopuri şi obiective 

bine determinate, jocul oferă un grad mare de libertate persoanei, de antrenament funcțional 

şi dezvoltare a personalității.  

 

Pentru procesul de consiliere psihopedagogică jocul îndeplineşte funcții specifice:  

 de creare a unei atmosfere plăcute, relaxate, deschise 

 de dezinhibare a copiilor introverți, cu probleme de comunicare 

 de facilitare a relațiilor interumane 

 de manifestare a unor dificultăți inter-relaționale în mod indirect 

 de rezolvare a unor probleme educaționale 

Exerciții de „încălzire” care ar putea fi utilizate la începutul oricărei activități de intervenție 

psihopedagogică ar putea fi:  

PICASSO: un voluntar desenează o figură abstractă pe tablă. Fiecare copil trebuie să spună 

care este semnificația figurii pentru el. Acesta este un exercițiu de proiectare a propriei 

personalități (asupra unui produs exterior) prin intermediul căruia copilul îşi exteriorizează 

anumite preocupări dominante în acel moment, anumite probleme.  

BOMBOANE: fiecare copil este rugat să ia bomboane dintr-un bol; după ce s-au servit cu 

bomboane fiecare trebuie să spună atâtea lucruri pozitive despre sine câte bomboane a luat.  

CĂRȚI DE VIZITĂ: Materiale necesare: instrument de scris, cărți de vizită (cartonase sau post it-

uri). Fiecare  copil va primi o carte de vizită cu următoarele rubrici: Nume şi prenume, Vârstă, 

Țara de origine, Pasiuni/ Hobbyuri. Copiii vor completa individual cărțile de vizită cu datele 

personale, după care consilierul strânge cărțile de vizită şi le redistribuie copiilor, fiecare va 

primi acum cartea de vizită a unui coleg. Apoi, pe rând, copiii vor prezenta cărțile de vizită în 

fața grupului căutând să identifice autorul cărții de vizită. Cărțile de vizită pot fi folosite și ca 

ecusoane. 

LISTA DE CUMPĂRĂTURI: Materiale necesare: instrument de scris, listă de cumpărături – coală 

A4. Copiii primesc o listă de cumpărături pe care sunt notate diferite lucruri (obiecte concrete). 

Fiecare copil  își alege din lista două obiecte şi îşi trece numele în dreptul obiectelor alese. Apoi 

dă lista mai departe, în aşa fel încât fiecare copil să işi aleagă două obiecte de pe listă. La final, 

copiii trebuie să decidă ce pot face cu acele 2 obiecte alese, dacă ar fi pe o insulă pustie. Ex. de 

obiecte: pix, sticlă de suc, ochelari, dulap, maşină, minge, funie, carte, telefon mobil, bicicleta, 

acuarele, etc. 

PUNGA CU SURPRIZE: Materiale necesare: o pungă cu diferite obiecte. Într-o pungă se pun 

diferite obiecte. Copiii  extrag, pe rând, câte un obiect din pungă şi prezintă celor din jur un 
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motiv pentru care ei cred că se aseamnă cu obiectul respectiv. După ce un copil  îşi termină 

prezentarea, punga merge la următorul care, la rândul lui, extrage un obiect şi găseşte 

asemănări între el şi obiectul respectiv și așa mai departe.  

Ex. de obiecte: o jucărie de pluş, un fruct din plastic, o legumă din plastic, un articol 

vestimentar, un pix, o gumă, o pensulă, etc. 

SALATA DE FRUCTE: Copiii stau pe scaune așezate în cerc. Fiecăruia i se dă o bucățică de hârtie 

pe care este scris numele unui fruct. În funcție de numărul copiilor se aleg intre 3 și 5 fructe 

(ex. măr, banană, cireașă, portocală, caisă).  Când jocul începe este ales un lider (inițial poate fi 

chiar consilierul)  care va sta în picioare iar scaunul său va fi scos din cerc.  Astfel va rămâne tot 

timpul un participant care va sta în picioare. Liderul strigă numele fructului pe care îl are  iar 

copiii care au acel nume pe bilețel vor trebui să-și schimbe cât de repede pot locurile pe scaun.  

Cel care va rămâne în picioare va deveni noul lider care continuă jocul. Uneori liderul poate 

striga ”salată de fructe” și atunci toți copiii trebuie să-și schimbe locurile. Jocul se încheie când 

toți copiii sunt încălziți și bine dispuși. 

 

B. COMPLETAREA DE FIŞE DE LUCRU, COMPLETAREA UNOR TESTE ŞI IMAGINI  

Rolul consilierului psihopedagog nu se confundă cu cel al psihologului, care stabileşte un 

diagnostic pe baza unei metodologii psihologice, ci este unul specific de orientare-învățare. Dar 

pentru ca el să poată consilia și orienta copii cărora li se adresează, îşi poate elabora un 

portofoliu de teste, chestionare, fişe de lucru pe baza cărora să cunoască personalitatea 

clienților săi sau să-i ajute să se cunoască mai bine. Testele de temperament, caracter, 

aptitudini, interese, valori sau de personalitate, alese în funcție de vârsta subiecților, sunt 

instrumente utile pentru procesul consilierii.  

 

De asemenea consilierul psihopedagog poate să elaboreze fişe de lucru, liste cu probleme, liste 

cu soluții ale problemelor întâlnite. Procesul consilierii rămâne unul euristic de descoperire a 

„problemei educaționale” şi de elaborare a strategiei specifice de rezolvare a acesteia 

împreună cu clientul.  

 

C. REALIZAREA DE COLAJE ŞI POSTERE  

Reprezintă o tehnică de antrenare a subiecților în activitatea de căutare de informații, sinteza 

acestora, prezentarea lor într-o formă plăcută şi atractivă pentru diferite teme cum ar fi: 

meseria sau profesia mea, planul meu de viitor, alegerea celei mai potrivite şcoli, calitățile şi 

defectele mele, reușite și eșecuri etc. Fiecărui copil i se poate solicita să elaboreze un colaj sau 

un poster - după ce învață cum se realizează - pentru o temă care îl preocupă în mod deosebit. 

În felul acesta este stimulat să devină personajul principal al procesului de consiliere, accentul 

deplasându-se de pe consilier pe subiectul consiliat.  

 

Procedee 
 

Procedeul cel mai folosit în consiliere care poate fi denumit şi procedeul de fond cel care 

asigură ceea ce am putea denumi „fondul muzical” al consilierii este ascultarea activă. Aceasta 
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se poate dezvolta prin antrenament, devenind una dintre abilitățile fundamentale ale 

consilierului, cea care oferă suportul unei bune comunicări având componente verbale, non-

verbale şi  paraverbale.  

 

1. ARGUMENTAREA reprezintă un procedeu esențial în procesul consilierii care ajută şi la 

realizarea celorlalte metode de consilire: problemetizarea, brainstormingul, cooperarea. 

Eficiența argumentării se realizează prin:  

 cunoaşterea şi  evaluarea  corectă a „problemei” 

 identificarea unor dovezi clare şi concrete pentru susținerea raționamentului 

respectiv 

 coordonarea gândirii subiectului spre argumentele raționale, simple, viabile 

 argumentele folosite să realizeze legătura dintre lumea internă şi mediul problematic 

al subiectului 

2. DESENUL este una dintre cele mai folosite modalități de proiecție a personalității în procesul 

consilierii psihopedagogice, de exemplu copilului i se cere să redea printr-un desen starea 

afectivă de la examen, întâlnirea cu un prieten, discuția cu părinții săi etc. Pentru cei mai mici 

testul desenului familiei cu toți membrii săi poate să pună în evidență relațiile dintre aceştia. 

 

3. LISTA DE PROBLEME conține dificultățile psihologice, sociale, educaționale sau de altă 

natură identificate de copiii consiliați, iar ordinea în care acestea sunt aşezate poate să pună în 

evidență ierarhia acestor probleme. Constatarea  ierarhiei de probleme este o primă etapă în 

gestionarea procesului de rezolvare a acestora.  

 

4. LISTA DE SOLUȚII  poate fi folosită ca tehnică prin care consilierul ghidează clientul în 

elaborarea unei liste proprii de soluții corespunzătoare listei sale de probleme. În acest fel se 

poate edifica o strategie comună definită de relația probleme-soluții şi anticipată prin ceea ce 

putem  numi „contractul” consilier-client.  

 

5. ASCULTAREA ACTIVĂ se defineşte prin următoarele atitudini:  

- Consilierul are o atenție „flotantă”  având un permanent contact vizual cu interlocutorul fără 

a-l fixa în mod insistent cu privirea. 

- Aşezarea consilierului este de obicei față în față cu clientul său, atitudinea consilierului fiind 

cea de „aşteptare interesată” a manifestărilor acestuia. 

- Consilierul se poate asigura că a înțeles ceea ce îi comunică interlocutorul său prin formule 

indirecte de genul: „ceea ce vrei tu să spui este …”, potrivit tehnicii ”completare de propoziții”, 

ajutând  subiectul să se exteriorizeze şi să îşi formuleze problema. 

- Consilierul poate apela la formule de genul „da”, „înțeleg”, „bine”  pentru a sublinia 

permanent legătura de comunicare cu subiectul şi pentru a pune în evidență gradul de 

înțelegere a problemei. 
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- Pentru ca ascultarea activă să fie autentică consilierul trebuie să-şi  adapteze  starea afectivă 

în funcție de cea a interlocutorului său. Tonul  vocii sale, mimica şi gestica trebuie să fie în 

acord cu starea afectivă a acestuia. 

 - Limbajul verbal folosit este bine să nu fie evaluativ, tranşant în termeni de  bine şi rău, 

acceptabil sau inacceptabil, potrivit sau nepotrivit, interesant sau neinteresant. Limbajul 

consilierului va fi în limita posibilităților neutru, reflectând disponibilitatea consilierului de a 

recepționa mesajul complet, transmis de subiect.  

 

6. EMPATIA ca procedeu de realizare şi de îmbunătățire a capacității empatice a consilierului 

constă în:  

 oferirea de răspunsuri scurte, clare, accesibile interlocutorilor 

 focalizarea atenției pe mesajele transmise de interlocutori 

 evitarea răspunsurilor tip clişeu de tipul „Şi alții au întâmpinat situația asta……” 

 utilizarea unui ton potrivit 

 aplicarea tuturor modalităților empatice de înțelegere a problemelor, trăirilor, 

atitudinilor și comportamentelor  celui consiliat 

7. ACCEPTAREA NECONDIȚIONATĂ de tip rogersian poate fi considerată procedeu deoarece 

formularea întrebărilor în procesul de consiliere se realizează prin mecanismele acționale ale 

acesteia. Acceptarea necondiționată:  

 nu este aprobare necondiționată sau nejustificată 

 nu înseamnă supraestimare sau subestimare 

 nu identifică subiectul consiliat cu propriul copil 

Acceptarea necondiționată este atitudinea de percepție a realității aşa cum este. „Noi nu 

acționăm asupra realității obiective aşa cum ar trebui să fie ea, ci asupra realității subiective 

asupra modului de gândire, credințelor şi  comportamentului clientului”. Propoziții ca:  

- „nu ar trebui să simți aşa……”;  

- „băieții nu trebuie să plângă……”;  

- „fetele nu se poartă niciodată aşa……”;  

- „ aici greşeşti cu siguranță……”;  

- „ ceea ce ai tu nevoie……”;  

- „hai să uităm asta……”;  

- „ai dreptate 100%……”;  

exprimă atitudini de evaluare, învinovățire, etichetare, interpretare, comandă, laudă care 

reflectă de fapt non-acceptarea.  

 

8. CONGRUENȚA se referă la concordanța dintre structura psihologică internă, gândurile, 

convingerile şi valorile personale ale consilierului, şi comportamentul său. Acesta defineşte 

autenticitatea persoanei. În  consiliere procedeul de punere în practică a congruenței 

consilierului este exprimarea printr-un limbaj verbal şi non-verbal în unitate cu gândirea şi 

trăirea sinceră. Lipsa acordului între limbajul interior şi cel exterior, între limbajul verbal şi cel 
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non-verbal conduce la inautenticitate, la pierderea  încrederii de către consilier în relația sa cu 

clientul.  

 

9. PARAFRAZAREA este procedeul de reformulare a mesajului transmis de client cu scopul 

clarificării aspectelor esențiale ale acestuia şi al evitării interpretării subiectiv-proiective de 

către consilier. Parafrazarea se realizează prin utilizarea unor fraze neterminate de tipul: „ceea 

ce spui tu de referă la …”, „cu alte cuvinte…”. Ca şi în psihoterapie, în consiliere este esențial ca 

parafrazarea să nu utilizeze alte cuvinte sau informații decât cele oferite de copil pentru ca 

interpretarea mesajului să nu reflecte personalitatea consilierului, ci pe cea a consiliatului.  

 

Pentru ca acest procedeu să fie eficient este necesar ca:  

- stimularea clientului să definească şi să redefinească „problema” care face obiectul consilierii 

(de exemplu: „problema ta este…”, „ceea ce te deranjează este…”); 

- limbajul folosit de consilier să fie pe înțelesul copilului, adecvat nivelului său de dezvoltare 

cognitivă și/sau nivelului său de cunoaștere a limbii romane; 

- consilierul să nu supraaprecieze (de exemplu: „este foarte grav…”), dar nici să nu 

subaprecieze (de exemplu: „nu este foarte important…”) ceea ce îi comunică subiectul;  

- atitudinile ironice, exprimările sarcastice, batjocora la adresa clienților să lipsească, fiind 

contraproductive (exemplu: “ce prostie!”, “cum ai putut face aşa ceva?”);  

- comportamentul non-verbal al consilierului să transmită acceptarea clientului şi să întărească 

aspectele esențiale ale problemei care este în discuție.  

 

10. SUMARIZAREA reprezintă un procedeu de a realiza din când în când o concluzionare 

relativă cu scopul clarificării etapei în care a ajuns consilierea şi al stabilirii etapei următoare. 

Această modalitate de recapitulare a datelor problemei se realizează cu ajutorul clientului şi în 

limbajul folosit de acesta.  

 

11. FEED-BACK-ul reprezintă un procedeu de creştere a eficienței în orice activitate dar în 

procesul consilierii are un rol specific:  

- feed-back-ul dat de către consilier subiectului consiliat este de dorit a fi pozitiv, stimulativ, 

constructiv, spre deosebire de cel didactic care poate fi şi de evaluare sau de cel juridic care 

este „de judecată”;  

- feed-back-ul eficient este specific şi concret focalizat pe un comportament specific şi nu pe 

întreaga personalitate a subiectului;  

- feed-back-ul eficient este descriptiv şi nu evaluativ sau critic. Se recomandă evitarea 

etichetărilor, a cuvintelor „bine” sau „rău” sau a cuvintelor care derivă din acestea;  

- feed-back-ul eficient subliniază acele comportamente şi atitudini care pot fi schimbate şi 

evită focalizarea pe aspecte de personalitate sau pe situațiile care nu pot fi schimbate;  

- feed-back-ul eficient este cel care este oferit de către consilier imediat şi nu după o perioadă 

de timp.  
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Feed-back-ul se poate realiza prin toate formele comunicării verbal (descriptivă), non-verbală 

(mimică, privire, gestică aprobativă), paraverbală (îhî, pauză stimulativă în vorbire). 

  

Fişa de lucru nr. 1  

 

Autocunoaștere 

 

Numele meu este:  ………………………………………….. 

Prenumele meu este: ………………………………………. 

Înălțimea mea este de:  ………………………………………… 

Greutatea mea este:  ……………………………………………… 

Culoarea ochilor mei: …………………………………………………. 

3 calități fizice: 

1. …………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………. 

3 calități de personalitate: 

1. …………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………. 

 

  

Fişa de lucru nr. 2  

 

Completează spațiile libere potrivit opiniilor tale 

 

1. A fi fiu/fiică pentru mine însemnă .....................................  

2. Tatăl meu pentru mine este ...............................................  

3. Mama mea este pentru mine .............................................  

4. Fratele/sora mea este pentru mine .........  

5. Profesorul/profesoara mea preferată este la materia  ……………….. 

deoarece ............  

6. Cel mai nesuferit profesor pentru mine este la materia ………………. 

deoarece ............  

7. Activitățile mele preferate acasă sunt ................................................... 

8. Activitățile mele preferate la şcoală sunt .............................................. 

9. Activitățile mele preferate în societate sunt .................  
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Fişa de lucru nr. 3  

 

Completați tabelul de mai jos. Observați faptul că defectele şi calitățile nu se 

confundă cu punctele dvs. slabe şi tari. Identificați cele mai eficiente acțiuni pentru 

dezvoltarea calităților şi depăşirea defectelor proprii. 

 

Nr.  Ce voi face  pentru dezvoltarea lor  Ce voi face pentru depăşirea lor  

1 Calități   

2 Defecte   

3 Puncte tari   

4 Puncte slabe   

  

 

 

Fişa de lucru nr. 4  

 

Ierarhia valorilor 

Acordă un punctaj de la 1 – cea mai puțin importantă valoare până la 10 – cea  

mai importantă. Valoarea care va obține nota cea mai mare va fi situată pe locul I, 

următoarea pe locul 2, .. etc. Completează în tabelul de mai jos ierarhia valorilor tale. 

 

Valorile mele sunt:  

1. Familia;  

2. Prietenia;  

3. Societatea;  

4. Profesiunea;  

5. Distracția;  

6. Cultura;  

7. Banii;  

8. Religia;  

9. Justiția;  

10. Înțelegerea.  

11. Alta …………………………… 

 

Locul  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11
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Fişa de lucru nr. 5  

 

EU și CEILALTI  

Alege  cele mai eficiente reguli pe care le respecți şi responsabilități pe care ți le 

asumi în rolurile respective. 

 

Roluri    Reguli   Responsabilități 

Fiu /Fiică   

Frate / Soră   

Elev / Elevă   

Prieten / Prietenă   

Coleg / Colegă   

Nepot / Nepoată   

   

Fişa de lucru nr. 6  

 

CHESTIONAR AL STIMEI DE SINE  

 

Acordă de la o notă de la 1 la 5 pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos. Acordă 

nota 1 dacă nu se potrivește deloc felului tău de a fi și progresiv până la 5 pentru o 

potrivire perfectă.  Adună notele. Dacă ai obținut sub 25 se poate spune că  ai ceva 

probleme legate de stima de sine. Punctajul minim este 10 iar maxim 50.  

 

1. Îmi place cum arăt. 1 2 3 4 5  

2. În general mă simt folositor / folositoare celorlalți 1 2 3 4 5  

3. Sentimentele mele sunt predominant pozitive față de mine 1 2 3 4 5  

4. Am de cele mai multe ori gânduri pozitive la adresa activităților mele 1 2 3 4 5  

5. Mă simt bine în pielea mea 1 2 3 4 5  

6. De cele mai multe ori mă îmbrac aşa cum îmi doresc 1 2 3 4 5  

7. Limbajul pe care îl folosesc este adecvat de cele mai multe ori 1 2 3 4 5  

8. Am încredere în mine 1 2 3 4 5  

9. Sunt în general mulțumit de mine 1 2 3 4 5  

10. Consider că aş putea face mai mult 1 2 3 4 5  

 

Observă la ce afirmații ai obținut punctajul minim şi încearcă să identifici cauzele 

acestui rezultat şi posibilitățile creşterii lui.      
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6. MODELE DE BUNE PRACTICI 
Andreea Paștin / Dan Ivănescu, psihopedagogi 

 
Exercițiul 1. «Sculptura Eu sunt» 
 

SCOP ȘI OBIECTIVE 

 stabilirea unui climat terapeutic bazat pe comunicare deschisă și empatică 

 identificarea și exprimarea verbală a unor trăiri emoționale 

 dezvoltarea capacității de percepere și dezvoltare a sinelui 

 descoperirea unor teme care vor fi explorate în sesiunile următoare 

MATERIALE 

 plastilină colorată, carioci, hârtie cartonată 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Moderatorul îi invită pe copii să creeze o sculptură menită să exprime: cine este copilul, ce îi 

place sau ce dorește el să transmită celorlalți. Este important ca inclusiv moderatorul să își 

construiască propria sculptură. Creațiile pot fi abstracte sau realiste. Culorile alese reprezintă 

emoții, dar copiilor li se va transmite acest lucru abia la finalul exercițiului. Odată ce sculptura 

este gata, moderatorul adresează copiilor următoarele întrebări: 

 Care este titlul sculpturii? 

 Care dintre personajele modelate îl reprezintă cel mai mult? 

 Ce trăire emoțională inspiră fiecare culoare în parte?  

 Fie că sculptura reprezintă o ființă sau un obiect, ce i-ar spune acesta mamei, tatălui, 

fraților, bunicilor, celui mai bun prieten (sau oricui altcuiva din viața lui). 

Moderatorul le explică copiilor faptul că orice ar spune este în regulă, pentru că acea 

sculptură poate exprima orice simte fără teama că ar putea fi pedepsit sau fără a 

trebui să se preocupe de reacțiile și sentimentele celorlalți. 

 Care este mâncarea preferată a sculpturii? 

 Ce îi place și ce îi displace sculpturii? De ce ? 

 Ce și-ar dori sculptura să transmită lumii despre ea? 

Orice alte întrebări relevante pot fi adresate cu încredere. Răspunsurile copiilor pot fi redate 

mai apoi sub forma unei poezii, prezentată copilului ca fiind creația lui.  Exercițiul poate fi 

repetat pe durata programului, pentru a înregistra eventualele schimbări și progrese. 

 

OBSERVAŢII ȘI CONCLUZII 

Acesta este un exercițiu pe înțelesul și pe gustul copiilor. Este foarte util, având în vedere 

faptul că mulți copii nu vor sau nu pot să își exprime trăirile emoționale. Exercițiile proiective 

presupun  atribuirea sentimentelor proprii unui obiect din exterior, fapt ce le permite copiilor 
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să își exprime trările prin intermediul obiectului respectiv. Pentru moderator, exercițiul este 

util întrucât furnizează o parte dintre temele care vor fi abordate pe parcursul sesiunilor de 

intervenție.  

 

Exemple rezultate în urma aplicării exercițiului în cadrul activităților proiectului: 

 

 
Fată, 12 ani, Irak 
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Băiat, 6 ani, Irak 

 

 
Fată, 9 ani, Irak 
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Exercițiul 2. «Bomboanele colorate vorbesc despre noi» 
 

SCOP ȘI OBIECTIVE 

 colectarea de informații despre fiecare copil în parte, precum și ca parte a grupului 

de participanți 

 facilitarea comunicării deschise 

 identificarea domeniilor în care schimbarea și îmbunătățirea sunt posibile și 

binevenite 

MATERIALE 

 bomboane colorate asortate (jeleuri, Skittles®) 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Moderatorul distribuie 10-15 bomboane fiecărui copil. Li se cere apoi fiecărui copil să iși 

sorteze bomboanele în funcție de culoare, cu instrucțiunea clară de a nu le mânca. Unul dintre 

participanți este rugat să aleagă o culoare și să menționeze câte bomboane de tipul respectiv 

are, de exemplu 3 bomboane mov. Moderatorul îi roagă să ofere trei răspunsuri la 

următoarele aspecte sondate (se pot alege alte subiecte, de exemplu gestionarea furiei, 

abilități sociale): 

 Verde: Cuvinte care te descriu 

 Mov: Modalități de a te distra 

 Portocaliu: Lucruri pe care ți-ai dori să le îmbunătățești sau să le schimbi la tine și la 

cei dragi 

 Roșu: Lucruri care te ingrijorează 

 Galben: Aspecte pozitive despre familia ta 

După ce primul copil a dat toate răspunsurile aferente numarului și culorii bomboanelor este 

rugat să aleagă următorul participant care va răspunde la aceeași provocare. Acesta va oferi un 

număr de răspunsuri egal cu numărul de bomboane de culoarea respectivă pe care le are. În 

cazul în care nu are nici o bomboană de culoarea menționată, copilul va răspunde în funție de 

numărul de bomboane ale copilului anterior. Activitatea este considerată încheiată atunci când 

fiecare participant a răspuns tututor întrebărilor. Bomboanele pot fi mâncate pe măsură ce 

copilul răspunde întrebărilor aferente lor. 

 

OBSERVAŢII ȘI CONCLUZII 

Este important ca fiecarui copil să i se ofere timpul și spațiul necesare pentru a-și expune 

opiniile, fără a fi întrerupt sau bruiat de alte conversații. Discuția finală îl poate încuraja pe 

copil să puncteze ce anume a învățat, ce aspecte l-au surprins și ce va face pentru a-și schimba 

sau îmbunătăți atitudinea. Activitatea permite o comunicare deschisă și accesul la dinamicile 

interioare și de grup/ familiale. 
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Exercițiul 3. «Eu sunt, cred că sunt și nu cred că sunt» 
 

SCOP ȘI OBIECTIVE 

 evaluarea imaginii și a stimei de sine,  a viziunii despre lume ale copilului, 

descoperirea credințelor pozitive și negative pe care copilul le are despre sine 

 dezvoltarea vocabularului necesar autocunoașterii (prin  discuția despre valori și 

atribute) 

MATERIALE 

 cartonașe cu atribute (de preferat cuvintele să fie însoțite de imagini elocvente ale 

atributelor respective) 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Este un exercițiu care se pretează intervenției individuale. Moderatorul îi cere copilului să 

împartă cartonașele cu atribute/ imagini ale unor atribute în trei grămezi: atribute pe care știe 

că le are, atribute pe care crede că le are și atribute pe care crede că nu le are. 

 

Copilul poate fi angajat într-o discuție cu privire motivele care l-au îndemnat să pună atributele 

într-una dintre cele trei grămezi. Aceasta tehnică îi permite copilului să se exprime liber într-un 

mediu sigur (în fața psihopedagogului), punctând aspectele despre care consideră că îl 

caracterizează și pe cele care îi par străine de personalitatea lui. Informația este extrem de 

valoroasă pentru psihopedagog pentru că ii ofera acces la punctele tari, respectiv zonele în 

care rămâne loc de îmbunătățiri. 

 

OBSERVAŢII ȘI CONCLUZII 

Acest exercițiu îi permite participantului să se implice activ în demersul de cunoaștere de sine. 

Pentru psihopedagog, exercițiul oferă posibilitatea de a determina modul în care copilul se 

raportează la mediul care îl înconjoară, maniera în care copilul se vede pe sine și gradul de 

încredere în sine. 
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Exercițiul 4. «Scenariul vieții mele» 
 

SCOP ȘI OBIECTIVE 

 dobândirea unei viziuni mai clare asupra vieții, cultivarea capacității copilului de a-și 

elabora și organiza sentimentul propriei persoane 

 dezvoltarea capacității copiilor de a-și exprima sentimentele despre sine, 

evenimente de viață și persoane semnificative 

 conștientizarea de către copil a propriilor alegeri și dorințe legate de viitor 

MATERIALE 

 coală mare de hârtie, carioci/ creioane colorate, foarfece, lipici, reviste,  figurine 

decupate 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Este un exercițiu care se pretează intervenției individuale. Moderatorul îl invită pe copil să ia 

parte la o activitate care vorbește despre viața sa. Activitatea presupune conturarea vieții 

copilului pe o bucată de hârtie. Primul pas presupune împărțirea colii de hârtie în segmente 

egale de viață. Copilul desenează o linie orizontală în mijlocul paginii, iar la un capăt al liniei 

notează data nașterii (de exemplu, 30 mai 2001), iar celalalt se trece o dată finală fictivă (de 

exemplu, pentru vârsta de 85 de ani se trece anul în care ar trebui să împlinească vârsta 

respectivă, adică anul 2086).  

 

Moderatorul împarte foaia în 4 segmente, apoi în 8, apoi în 16 segmente, cu o durată 

aproximativă de 5 ani. Ulterior, moderatorul poate desena pe o coală separată o nouă linie, 

echivalentă ca lungime cu prima și care să reprezinte vârsta împlinită a copilului (de exemplu, 

12 ani). Această nouă linie este utilă pentru ca oferă mai mult spațiu pentru a intra în detalii cu 

privire la viața de până acum a copilului.  

 

Copilul ilustrează evenimentele de viață din fiecare segment scriind cuvinte, desenând imagini, 

făcând colaje, lipind fotografii.  Psihopedagogul poate facilita acest demers, punând întrebări 

despre evenimente importante, momente decisive și oameni importanți din viața copilului. 

Inițial copilul își va aminti evenimente majore precum zile de naștere, începerea grădiniței sau 

școlii și nașterea fraților. Ulterior, își va aminti treptat și evenimente de viață complexe. 

 

Psihopedagogul îi va lăsa copilului spațiul necesar pentru a se dezvălui atât cât se simte 

confortabil. Este un exercițiu care permite rememorarea unor percepții și sentimente din 

trecut și integrarea lor în prezent.  

 

Cealaltă dimenisiune a activității presupune raportarea la viitor. Aceasta mare felie temporală 

poate fi populată cu fanteziile, așteptările și speranțele copilului: să urmeze o facultate, să 

învețe să piloteze avioane, să viziteze cât mai multe locuri din lume, etc. Psihopedagogul îl 

poate îndruma pe copil adresându-i întrebări ajutătoare: „Ce îți dorești să devii la vârsta adultă 
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și ce școli trebuie să urmezi pentru aceasta? Crezi ca te vei căsători? Vei avea copii? Ce locuri 

ți-ai dori să vizitezi? Cum crezi că îți vei petrece timpul liber? Care ar fi acel lucru care nu se 

poate cumpăra cu bani, dar pe care ți l-ai dori pentru viitor? Care speri ca va fi cea mai mare 

realizare a ta?” 

 

OBSERVAŢII ȘI CONCLUZII 

Această activitate îl ajută pe copil să înțeleagă că viața lui este unică și că fiecare copil are o 

poveste a lui. Îi permite copilului să reflecteze asupra procesului de creștere și schimbare. De 

asemenea, îl poate stimula pe copil să articuleze coerent povestea vieții lui. Acesta este un 

câștig în comunicare, precum și un avantaj personal care îi permite acestuia să facă față 

traumelor trecute, precum și provocărilor prezente. Psihopedagogul poate funcționa ca un 

ghid în conturarea viitorului și a posibilităților. 

 



  

31 

 
Fată, 13 ani, Turcia 
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Exercițiul 5. «Oglinda» 
 

SCOP ȘI OBIECTIVE 

 consolidarea relaționării între doi sau mai mulți copiii 

 stimularea autocontrolului 

 îmbunătățirea abilității de a urma directivele oferite de o altă persoană  

MATERIALE 

 fără materiale 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Moderatorul le explică participanților: „Vreau să stai în fața mea, chiar acolo (la aproximativ un 

metru distanță), și să te comporți ca și cum ai fi oglinda mea. Tot ce fac eu, trebuie să faci și tu, 

iar secretul este ca tu să îmi copiezi mișcările pe măsură ce le fac, simultan, asemeni unei 

oglinzi. Mă voi mișca lent, astfel încât să ai șansa de a-mi urmări și anticipa mișcările. Nu avem 

voie să ne atingem. Prima dată eu voi fi cel care ghidează, apoi tu vei ghida și eu voi imita. ” 

 

OBSERVAŢII ȘI CONCLUZII 

Această activitate este creată astfel încât să aducă doi sau mai mulți indivizi în armonie și 

empatie unii cu alții. Participanții sunt obligați să fie pe deplin atenți, angajați și sensibili la 

mutările celuilalt. În plus, îi motivează pe participanți să fie cooperanți unii cu alții. 

Moderatorul trebuie să intervină atunci când copilul care ghidează face mișcări prea 

complicate, greu de imitat sau prea rapide, pentru ca aceasta face persoana-oglindă să imite și 

nu să oglindească mișcările liderului (apare o înârziere de câteva secunde în redarea 

mișcărilor).   
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Exercițiul 6. «Meniul furiei» 
 

SCOP ȘI OBIECTIVE 

 formularea a cel puțin opt modalități de exprimare a furiei 

 discutarea unor modalități potrivite de exprimare a furiei 

 limitarea comportamentelor care presupun exprimarea inadecvată a furiei și 

înlocuirea lor cu modalități acceptabile de exprimare a furiei 

MATERIALE 

 meniuri similare celor din restaurantele frecventate de copii 

 foarfece 

 carioci 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Moderatorul inițiază o discuție cu participanții despre restaurantul și felurile de mâncare 

preferate. Moderatorul verifcă dacă aceștia își comandă de fiecare dată același sortiment sau 

dacă le alternează. Se discută despre varierea preferințelor noastre culinare de la o zi la alta și 

de la un individ la altul. Este important să se aducă în discuție băuturile, antreurile și 

deserturile, pe lângă felurile principale, astfel încât copilul să înțeleagă cât de multe opțiuni are 

într-un restraurant și cum meniurile sunt o modalitate prin care se poate comunica această 

varietate de opțiuni.  

 

I se explică copilului că un meniu este o modalitate eficientă și drăguță de a expune ofertele și 

că, așa cum se întâmplă cu diversitatea unor feluri de mâncare, și furia poate fi exprimată în 

feluri diferite. De asemenea, este punctat faptul că în momente și contexte diferite, același 

individ poate alege modalități diferite de exprimare a furiei.  

 

Prin metoda brainstorming-ului se întocmește o listă a modalităților adecvate de exprimare a 

furiei. Aceste modalități sunt mai apoi transcrise pe o coală împăturită asemeni unui meniu de 

restraurant, care va fi denumită Meniul Furiei (denumirea va apărea pe prima pagină). In 

interior, sunt listate modalitățile evidențiate anterior de exprimare a furiei. În dreptul 

comportamentului scris, copiii sunt rugați să deseneze o imagine care să servească drept 

suport vizual pentru fiecare tehnică de management a furiei.  

 

În mod ideal, fiecare copil își va concepe propriul meniu al furiei, pe care îl va lua acasă pentru  

a fi consultat atunci când copilul simte nevoia de a-și descărca furia.   

 

OBSERVAŢII ȘI CONCLUZII 

Această activitate asigură identificarea și formularea unor modalități acceptabile de exprimare 

a furiei. Copilul este încurajat să se gândească la cât mai multe modalități prin care să își 

exprime furia și apoi să discute despre măsura în care fiecare comportament s-ar putea dovedi 

eficient. Moderatorul poate veni cu sugestii pentru a completa lista copilului. 
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Exercițiul 7. «Baloanele înfuriate» 
 

SCOP ȘI OBIECTIVE 

 învățarea, exersarea și implementarea unor strategii adecvate de exprimare a furiei 

 recunoașterea faptului că reținerea furiei poate cauza probleme 

MATERIALE 

 baloane (câte două pentru fiecare participant și psihopedagog) 

 o foaie mare de hârtie 

 scotch, carioci 

 eventual ochelari de protecție 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Foaia de hârtie se lipește de perete. Fiecărui participant i se da câte un balon și, eventual, o 

pereche de ochelari de protecție. Apoi moderatorul îi roagă pe copii să se gândească la un 

context în care au fost furioși. În acest moment al exercițiului, nu li se permite să vorbească 

despre emoțiile lor, ci li se cere să își imagineze că își descarcă furia umflând parțial un balon.   

 

Moderatorul îi roagă să rememoreze încă un moment în care s-au simțit furioși. În mod similar, 

sunt rugați să își descarce furia umflând și mai mult balonul. Demersul se repetă, avându-se în 

vedere o varietate de situații la care se pot gândi în timp ce continuă să își umfle baloanele.  

 

În final, baloanele vor exploda. Copiii sunt rugați să spună de ce consideră ei că baloanele au 

explodat. Moderatorul adresează următoarele întreabări: 

 Ce se întâmplă când reții sentimentele de furie pentru perioade prea lungi de timp? 

 Cum te face furia reținută să reacționezi? 

Ulterior, fiecărui participant i se oferă un al doilea balon și i se cere să rememoreze din nou 

evenimente care l-au înfuriat și să își descarce furia umflând balonul. Odată ce balonul a fost 

umflat parțial, moderatorul îi cere copilului să se oprească și să vorbească despre furia sa. Pe 

măsură ce vorbește despre furie, copilul este rugat să elibereze aerul din balon puțin câte 

puțin. După o perioadă, copilul este întrebat ce anume este diferit față de momentul anterior. 

Moderatorul poate dirija copilul către a înțelege că dacă balonul este golit de aer după o 

perioadă în care a fost umflat, acesta nu mai explodează.  

 

Moderatorul îi întreabă apoi pe copii ce ar putea face pentru a nu își permite lor înșile să 

explodeze atunci când sunt furioși. Strategiile de coping menționate sunt notate pe o foaie de 

hârtie. Dacă cei mici au dificultăți în a veni cu idei, li pot oferi următoarele sugestii: 

 Vorbește cu cineva despre trăirile tale. 

 Numără rar descrescător, începând cu 10. 

 Inspiră și expiră lent până când corpul tău se relaxează. 

 Gândește-te la momente fericite. 
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 Vizualizează un semn STOP. 

După ce lista de coping-uri a fost generată, participanții vor fi rugați să voteze pentru alegerea 

strategiei de coping preferate. Copiii sunt rugați să exerseze strategia în cadrul sesiunii pentru 

a se asigura că au înțeles-o și pot să o aplice într-un mod optim. Moderatorul le sugerează 

acestora să utilizeze această strategie acasa.  

 

OBSERVAŢII ȘI CONCLUZII 

Exprimarea furiei într-un mod adecvat este o provocare pentru majoritatea copiilor și 

adolescenților. Unii tind să își exprime furia devenind agresivi verbal și fizic, în vreme ce alții 

interiorizează furia și tind să se retragă și să se izoleze. Niciunul dintre cele două stiluri nu este 

funcțional. Această tehnică este o modalitate amuzantă și eficientă de a înțelege consecințele 

acumulării furiei, anume adoptarea unor comportamente disfuncționale sau a unei atitudini 

neajutorate, de victimă. Mai mult, tehnica arată cât de util este să eliberezi furia pe măsură ce 

crește, capacitatea de gestionare a furiei fiind mult mai mare atunci cand furia este proaspată 

și generată de o sursă cunoscută (asemeni baloanelor eliberate de o parte din aer).  

 

Nu în ultimul rând, exercițiul conduce la identificarea unor tehnici de gestionare a furiei care 

pot fi aplicate în cele mai variate contexte. Aceste abilități pot fi folosite regulat, creând un 

sentiment plăcut de control și putere. 
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Exercițiul 8. «Călătoria pe covorașul fermecat» 
 

SCOP ȘI OBIECTIVE 

 stimularea unui comportament social adecvat față de ceilalți 

 deprinderea unui atitudini cooperante în cadrul activităților de grup 

MATERIALE 

 un covoraș sau o pătură suficient de mare cât să încapă toți participanții concomitent 

în perimetrul său 

 post-it-uri/ etichete adezive, creioane colorate, coli mari de hârtie, puzzle, recipient 

pentru baloane de săpun, serviciu de ceai din plastic, suc și prăjituri 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Moderatoul îi anunță pe copii că vor porni într-o călătorie magică pe covorașul fermecat. 

Moderatorul le explică faptul că această calătorie este specială și că vor avea parte de patru 

opriri. La fiecare oprire, copiii vor avea o sarcină de îndeplinit. Odată ce sarcina este 

îndeplinită, copii primesc câte un post-it/ o etichetă adezivă. 

 

Toți membrii grupului se așază pe covoraș înainte de a porni în călătorie. La prima oprire, 

„Tărâmul  Unde Învățăm Să Împărțim cu Celălalt”, copiii trebuie să facă împreună un desen, 

folosind hârtia și creioanele pe care le au la dispoziție. Copiii trebuie să împartă creioanele, 

asigurându-se că fiecare membru al grupului reușește să folosească fiecare creion în parte 

pentru realizarea desenului. La finalul probei, moderatorul îi oferă fiecărui copil câte un post-

it/ etichetă adezivă. Apoi aceștia se adună pe covoraș pentru a porni din nou în călătorie. 

 

A doua oprire este pe „Tărâmul Unde Învățăm Să Ne Așteaptăm Rândul!”. Aici, moderatorul 

pasează recipientul pentru baloane de săpun de la un membru la altul. Fiecărui copil îi vine la 

un moment dat rândul să facă baloane. Odată ce toți copiii au demonstrat abilitatea de a-și 

aștepta rândul pentru a face baloane, aceștia primesc un nou post-it/ etichetă adezivă. 

 

Grupul se reunește pe covoraș din nou și pornesc către a treia destinație, „Tărâmul Unde 

Învățăm Să Muncim Împreună”. Aici grupul trebuie să coopereze pentru a rezolva un puzzle. 

Dacă cei din grup refuză colaborarea, moderatorul strică ceea ce grupul a realizat până în acel 

moment și îi determină pe copii să înceapă din nou de la zero. Moderatorul poate veni cu 

sugestii menite să faciliteze colaborarea în grup. După ce copiii termină puzzle-ul, moderatorul 

le oferă acestora un nou post-it/ o nouă etichetă.  

 

Grupul se îndreaptă apoi către o nouă destinație, „Tărâmul  Unde Învățăm Să Fim Politicoși”. 

Grupul ia parte la o petrecere unde se servește ceai, folosindu-se setul de tacâmuri de plastic, 

sucul și prăjiturele. Moderatorul îi învață pe copii să li se adreseze celorlalti copii din grup într-

un mod politicos „Bună ziua, ce faceți?”, „Îmi dați, vă rog frumos, prăjiturile?” și „Vă 

mulțumesc pentru ceai”. După ce petrecerea se încheie, moderatorul îi oferă fiecărui copil câte 
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un ultim post-it/ o ultimă etichetă adezivă, iar grupul se reîntâlnește pe covoraș pentru a se 

întoarce acasă. Odată ajunși acasă, grupul discută despre ceea ce au învățat la fiecare oprire a 

călătoriei pe covorașul fermecat. 

 

OBSERVAŢII ȘI CONCLUZII 

Această activitate este menită să consolideze abilitățile de socializare cu ajutorul jocului 

imaginativ. Copiilor le place mult ideea de a călători cu ajutorul unui covoraș fermecat și de a 

vizita diverse tărâmuri. Post-it-urile recompensă întăresc comportamentele pozitive. Pentru ca 

exercițiul să fie mai animat, se pot folosi costume, muzică și decoruri diferite pentru fiecare 

tărâm.                                                                                        
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Exercițiul 9. «Programul de televiziune» 
 

SCOP ȘI OBIECTIVE 

 abordarea dificultăților întâmpinate de copii într-o manieră expresivă, distractivă și 

non-intruzivă  

 distanțarea de problemele întâmpinate de copil și propunerea de soluții într-un mod 

detașat prin proiectarea acestora asupra unei alte persoane 

 cultivarea capacității copiilor de a exprima și soluționa dificultățile proprii 

MATERIALE 

 cameră video (opțional), telefon, hârtie, masă, scaune 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

În primul rând, psihopedagogul prezintă copiilor ideea din spatele jocului Programul de 

televiziune. Este vorba despre o emisiune televizată în care este dezbătută prin exemple o 

anumită temă (o problemă semnalată de copii) și la care iau parte psihopedagogul și copiii pe 

rând, aceștia din urmă în calitate de experți.  

 

Apoi psihopedagogul prezintă subiectele care urmează să fie dezbătute. Copiii pot adăuga 

orice nouă poveste, atât timp cât respectă tema programului. După aceasta, psihopedagogul 

aduce în discuție prima poveste și reiterează faptul că experțiil zilei sunt copiii. După finalizarea 

poveștii, psihopedagogul menționează faptul că un telespectator a sunat pentru a intra în 

direct și a solicita opinia experților în legătură cu problema întâlnită de copilul său (în fapt, 

problema copiilor beneficiari). Psihopedagogul își schimbă vocea pentru a pretinde că este 

persoana de la celălalt capăt al firului. Toate telefoanele primite au legătură cu tema centrală 

adusă în discuție, iar copilul telespectatorului va fi întotdeauna mai mic decât copiii 

participanți (experții).  

 

Copiii participanți răspund la întrebări în calitate de expert, astfel oferind soluții pentru 

propriile probleme. Atunci când copiii nu reușesc să răspundă tuturor întrebărilor, 

psihopedagogul îi poate îndruma către a consulta opinia unei marionete (vrăjitor/ bufniță/ leu 

sau orice altă sursă). Astfel, psihopedagogul îl poate ajuta pe copil să genereze soluții pentru 

problemele lor.  

 

OBSERVAŢII ȘI CONCLUZII 

În cazul în care ședința este filmată video, o copie a  înregistrării poate fi oferită părinților, 

atunci când aceasta se poate dovedi utilă pentru viitor. Tehnica poate fi extrem de utilă pentru 

copiii comunicativi cu vârsta de peste 6 ani. Copiii sociabili vor considera aceasta activitate 

ușoară și plăcută, în vreme ce copiii anxioși sau retrași pot avea unele dificultăți în exprimare. 

Psihopedagogul poate decide să folosească marionete atunci cand consideră că un copil are 

nevoie de o distanță mai mare față de problemele sale.        
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Exercițiul 10. «Greutăți și baloane» 
 

SCOP ȘI OBIECTIVE 

 redarea unor concepte psihoterapeutice abstracte într-o manieră simplă, ușor de 

înțeles, clară și palpabilă 

 asigurarea unei psihoeducații cognitiv-comportamentale despre depresie adecvată 

vârstei  

MATERIALE 

 baloane, hârtie și pixuri, orice fel de greutăți (piese de lemn/ pietre) 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Copiii, împreună cu psihopedagogul, alcătuiesc o listă de gânduri pozitive și negative pe care le 

au copiii în general sau în particular, în legătură cu anumite contexte specifice. Se grupează 

apoi gândurile în două coloane separate sau pe două foi distincte (o listă cu gânduri pozitive și 

una cu gânduri negative).  

 

După ce listele sunt definitivate, psihopedagogul explică copiilor modul în care gândurile 

negative hrănesc stările de depresie și îi îngreunează pe cei care le experimentează. În schimb, 

gândurile pozitive înalță spiritul și creează o stare generală de bine. Psihopedagogul punctează 

felul în care gândurile afectează trăirile emoționale și faptul că noi putem să schimbăm felul în 

care ne simțim dacă ne modificăm gândurile.  

 

Pentru a susține aceste explicații, psihopedagogul atașează fiecărui gând negativ o greutate și 

fiecărui gând pozitiv un balon, apoi îi invită pe copii să observe cum se simt, ce senzații fizice 

experimentează, atunci când țin în mâini fiecare obiect separat (gândurile negative cărora li s-a 

atașat o greutate, respectiv cele pozitive care au atașat un balon). Psihopedagogul îl îndrumă 

pe copil să ia toate greutățile în mâini și să se plimbe cu ele prin cameră. Aceasta îl ajută pe 

copil să observe cum a reține gândurile negative (cu greutatea lor) ne apasă, ne îngreunează. 

Iar când i se permite copilului să pună deoparte gândurile negative cu greutățile aferente, 

acesta poate simți concret cum se simte atunci când nu mai este nevoit să poarte cu sine toate 

acele greutăți.  

 

În pasul următor, psihopedagogul le explică copiilor cât de ușoare sunt gândurile pozitive și 

cum pot fi acestea de ajutor.  

 

OBSERVAŢII ȘI CONCLUZII 

Tehnica baloanelor și greutăților îi permite psihopedagogului să le explice copiilor cu tendințe 

depresive, dar nu numai, cât de mult afectează gandurile felul în care ei se simt. Astfel, o idee 

complexă poate fi redată într-o manieră concretă și amuzantă.  
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Exercițiul 11. «Ce este o consecință? » 
 

SCOP ȘI OBIECTIVE 

 însușirea capacității de a identifica consecințele comportamentelor 

 trasarea unei distincții clare între consecințe pozitive și cele negative 

MATERIALE 

 patru baloane (unul umplut cu apă) 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Psihopedagogul introduce lecția cerând copiilor să prezică ce se va întâmpla în fiecare din cele 

patru experimente cu baloane. După ce copiii își prezintă așteptările, moderatorul efectuează 

experimentele cu baloane pentru a confirma sau infirma prezicerile lor. 

Experiment 1: Ce se intamplă dacă umflu acest balon, nu îl leg la capat și îl las să zboare? 

Experiment 2: Ce se intamplă dacă umflu acest balon, îl leg la capat și îl las să zboare? 

Experiment 3: Ce se intamplă dacă lovesc tare cu mâna acest balon umflat în partea lui 

dreaptă? În partea stângă? În partea de jos? În partea de sus? 

Experiment 4: Ce se intamplă daca iau acest balon umplut cu apa, îl leg la capăt și îl arunc pe 

jos?  

Psihopedagogul întrebă ce dovedește fiecare demonstrație de baloane. Se punctează faptul că 

în fiecare situație a existat o consecință a acțiunii făcute și ca mulți dintre ei au reușit să 

prezică cu success consecința. 

Moderatorul citește apoi următoarele exemple de comportamente, rugând copiii să prezică o 

consecință pentru fiecare:  

 O priviți pe sora voastră și scoateți limba la ea 

 Îi spuneți pe alți copii invățătoarei 

 Sunteți prietenoși cu ceilalți copii 

 Îi ajutați pe ceilalți atunci când au nevoie de ajutor 

 Plângeți atunci când se intâmplă ceva ce nu vreți voi 

 Puneți în permanență întrebări chiar dacă știți răspunsul sau vă puteți da seama care 

este 

 Vă bosumflați atunci când sunteți nervos 

 Mâncați mâncare nesănătoasă atunci când nu aveți voie 

 Depașiți ora voastră de culcare în fiecare seară 

 Propuneți să vă dați pe rând pe carusel 

OBSERVAŢII ȘI CONCLUZII 

Deși copiii își dezvoltă progresiv capacitatea de înțelegere a acțiunilor logice, a reversabilității 

și a reciprocității, ei nu sunt întotdeauna capabili să aplice aceste concepte, într-o manieră 

consecventă, în activitățile lor de zi cu zi. Deoarece ei petrec mai mult timp la școală și departe 

de casă, este important să îi învățăm cum să gândească logic și cum să anticipeze consecințele 

acțiunilor pe care le întreprind. 
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Exercițiul 12. «Rămas singur și pe dinafară» 
 
SCOP ȘI OBIECTIVE 

 dezvoltarea capacității de a empatiza și de a înțelege că și alte persoane 

experimentează respingerea și sentimentul de singurătate 

 deprinderea unor modalități eficiente de a face față respingerii și sentimentului de 

singurătate 

MATERIALE 

 o copie a fișei de lucru ”Rămas singur și pe dinafară”, un creion pentru fiecare copil 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Psihopedagogul distribuie fișele de lucru, câte una pentru fiecare copil. Apoi le explică copiilor 

că ei vor participa la o vânătoare ”Rămas singur și pe dinafară”, unde obiectivul este de a 

vedea daca ei pot găsi și alte persoane care au experimentat situații similare celor listate pe 

fișa de lucru. Odată ce copiii au fișele completate, psihopedagogul continuă explorarea, 

dezvoltând activitatea pe baza întrebărilor de conținut și de personalizare. 

 

Întrebări de conținut:  

 Ați fost surprinși că atât de mulți oameni s-au simțit lăsați pe dinafară și singuri? 

Întrebări de personalizare:  

 V-ați simțit vreodată lasați pe dinafară și singuri? Dacă da, cum a fost acest lucru 

pentru voi? 

 Ați inclus vreodată pe cineva în activitățile voastre atunci cand acea persoană a 

rămas pe dinafară? V-a inclus vreodată cineva pe voi? 

 Ce anume faceți pentru a vă ajuta să vă controlați emoțiile atunci când vă simțiți 

singuri pentru că ați fost lăsați pe dinafară? 

 Dacă sunteți lăsați pe dinafară, înseamnă acest lucru că nimeni nu vă place? Ce 

înseamnă acest lucru? 

OBSERVAŢII ȘI CONCLUZII 

De multe ori copiii sunt ezitanți sau nu sunt capabili să exprime verbal ceea ce simt. Lipsa de 

comunicare le alimentează presupunerea că sunt singurii care sunt lăsați pe dinafară și care se 

simt singuri. Este important ca psihopedagogul să îi învețe pe copii că ei nu sunt singurii care 

simt în acest fel și să le ofere un set de instrumente pentru a-și controla emoțiile. 
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Exercițiul 13. «Războiul împotriva îngrijorărilor» 

 

SCOP ȘI OBIECTIVE 

 deprinderea unor strategii eficiente de a face față îngrijorărilor 

MATERIALE 

 o copie a poveștii „Război împotriva îngrijorărilor”. Aceasta poate fi citită copiilor sau 

fiecare poate avea o copie din care să citească, în funcție de aptitudinile lor. 

Povestea  „Război împotriva îngrijorărilor” 

 

Andrei, un copil de clasa a 4-a, reușea cu greu să adoarmă seara. Ori de câte ori închidea ochii 

și încerca sa adoarmă, îi venea în minte ideea ca ceva rău i se va intampla tatălui său. Uneori, 

Andrei se gândea că tatăl său s-ar putea îmbolnavi foarte rău și ar putea muri, dar de cele mai 

multe ori el se îngrijora că tatăl lui ar putea avea un accident grav de mașină. Cu toate că, de 

cele mai multe ori, se gândea la aceste lucruri când era ora lui de culcare, el se îngrijora și când 

era la școala. Dacă tatăl lui întârzia să-l ia de la școală, Trevor se gândea imediat că tatăl lui a 

avut un accident. 

Andrei nu dorea ca învățătoarea lui, domnișoara Ionescu sau prietenii lui să râdă de el pe 

seama îngrijorărilor lui, așa că încerca să le țină pentru el. Totuși, într-o zi, tatăl său întârziase 

mai mult de doar câteva minute și Andrei nu mai putea de frică. Intrase de câteva ori în clasă și 

își întrebase învățătoarea dacă poate folosi telefonul pentru a suna acasă. Învățătoarea îl 

întreabă pe Andrei de ce îi este așa de teama și Andrei i-a spus că îi este frica pentru tatăl lui să 

nu fi avut un accident grav. Domnișoara Ionescu l-a ascultat pe Andrei, după care i-a spus că nu 

este deloc neobișnuit ca un copil de vârsta lui să aibă îngrijorări de acest fel, dar dacă ar vorbi 

despre îngrijorările care îl supără ar putea să-i fie mai ușor și ar putea să primească niște 

sfaturi despre cum să-și controleze îngrijorările. 

După ce Andrei a descris ceea ce a crezut el că i s-ar fi putut întâmpla tatălui său, domnișoara 

Ionescu a luat o foaie de hârtie și a tras o linie orizontală prin mijlocul paginii. I-a cerut lui 

Andrei să identifice cel mai rău lucru posibil care s-ar putea întâmpla, care era acela că tatăl lui 

să aibă un accident grav și să moară. Domnișoara Ionescu a scris acest lucru la unul din 

capetele liniei. După aceea l-a întrebat pe Andrei care ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea 

întampla și Andrei a spus că acesta ar fi ca tatăl său să nu fi făcut accident. Domnișoara 

Ionescu a trecut acest lucru la celălalt capăt al liniei. După aceea, i-a explicat lui Andrei faptul 

că există și alte posibilități: tatăl său ar putea avea un accident, dar să nu fie rănit, tatăl său ar 

putea avea o pană la mașină sau chiar dacă a avut un accident și a fost rănit se poate face bine 

la spital. Andrei și domnișoara Ionescu au discutat despre locul unde trebuie plasată, pe linie, 

fiecare dintre posibilități. 
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DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Înainte de citirea poveștii, psihopedagogul menționează faptul că, din când în când, fiecare 

persoană are îngrijorări. Îi roagă pe copii să se gândească la un moment recent în care s-au 

simțit îngrijorați. Îi invită să își împărtășească îngrijorările cu ceilalți. 

 

După ce moderatorul a acordat timp acestor expuneri, îi poftește pe copii să citească sau să 

asculte povestea „Război împotriva îngrijorărilor” pentru a învăța noi metode de a face față 

îngrijorărilor. 

 

Întrebări de conținut: 

 Cum l-a ajutat învățătoarea pe Andrei să facă față îngrijorărilor referitoare la tatăl 

său? 

 Ce a învățat Andrei de la învățătoarea lui? 

Întrebări de personalizare: 

 Ați avut vreodată îngrijorări similare cu cele ale lui Andrei? Dacă da, ce v-a ajutat să 

vă îngrijorați mai puțin? 

 Ce sfat i-ați da unui prieten care este îngrijorat de ceva anume? Cum i-ați sugera ca 

el sau ea să își „atace” acele îngrijorări? 

OBSERVAŢII ȘI CONCLUZII 

Sentimentul de îngrijorare nu este deloc neobișnuit pentru copiii care termină clasele primare. 

Multe dintre aceste îngrijorări sunt legate de experiențele normale de dezvoltare, în timp ce 

altele sunt legate de factori situaționali asociați cu mutarea, divorțul sau separarea parentală, 

bani, violență sau abuz. De obicei, la această vârstă, copiii nu au la îndemână mecanisme 

adecvate de coping. A-i învăța pe copii cum să aprecieze situațiile și să găsească modalitățile 

mai bune pentru a face față acestor îngrijorări este important pentru dezvoltarea lor 

emoțională. 
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Exercițiul 14. «Sunt eu» 
 

SCOP ȘI OBIECTIVE 

 înțelegerea faptului că atât punctele tari, cât și limitele sunt părți caracteristice ale 

propriei noastre persoane 

 înțelegerea faptului că limitele și vulnerabilitățile nu sunt un motiv de auto-

discreditare 

MATERIALE 

 două bucați de hârtie tăiate în formă de tricou (una pentru față și una pentru spate, 

pentru fiecare copil); acestea vor fi fixate pe umeri, după ce copiii au finalizat 

activitatea 

 creioane colorate pentru fiecare copil 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Moderatorul împarte materialele fiecărui copil și specifică faptul ca ei vor face un tricou 

denumit „Sunt eu”. Apoi le cere copiilor să se gândească la modalități în care s-ar descrie pe ei 

înșiși: lucruri care le plac lor să le facă, lucruri la care se pricep, lucruri pe care învață să le facă,  

lucruri pe care nu le pot face prea bine. Moderatorul îi roagă să deseneze imagini sau să scrie 

cuvinte pe tricourile lor care să ilustreze aceste caracteristici. 

   

Apoi, la fel ca într-o prezentare de modă, moderatorul cheamă fiecare copil să vină în față, să 

se întoarcă încet astfel încât ceilalți copiii să poată observa ceea ce el sau ea a desenat. 

 

Întrebări de conținut: 

 Ce vă place vouă să faceți cel mai mult? 

 La ce sunteți cei mai buni? 

 La ce nu sunteți foarte buni? 

 Ce lucru nou învățați voi să faceți? 

Întrebări de personalizare: 

 Ce părere aveți despre lucrurile pe care le treceți pe tricoul vostru? Vă place să fiți 

voi înșivă? 

 Dacă există câteva lucruri la care nu vă descurcați foarte bine, ce spune acest lucru 

despre voi? Înseamnă acest lucru că sunteți niște copii „buni de nimic?” Credeți că 

toți oamenii se pricep la unele lucruri mai puțin decât la altele? 

OBSERVAŢII ȘI CONCLUZII 

În acest stadiu al vârstei, cei mici se raportează la ei ca fiind răi/ buni sau competenți/ 

incompetenți. Pentru ca ei să poată să își dezvolte un concept de sine pozitiv, dar și realist, 

este important să îi ajutăm să se accepte pe ei înșiși atât cu punctele lor tari, cât și cu limitele 

pe care le au. 
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Exercițiul 15. «Îmi place să fiu eu însumi» 

 
SCOP ȘI OBIECTIVE 

 identificarea aspectelor pe care copii le prețuiesc la propria persoană  

 ghidarea copiilor către dezvoltarea unei atitudini de auto-acceptare  

MATERIALE 

 povestea „Cameleonul lui George” 

Povestea „Cameleonul lui George” 

 

George se afla în autobuzul școlii care îl ducea spre casă, privindu-și propria reflexie în geam, 

gândindu-se la ziua care trecuse și simțindu-se destul de trist. „Pur și simplu nu pot să mă 

integrez” s-a gândit George, toată lumea poate să facă ceva deosebit doar eu nu pot. S-a dat 

jos din autobuz și în timp ce rostogolea o piatră din fața lui, s-a gândit, „Mihai se descurcă 

minunat la fotbal, Ioana este un geniu la matematică, Petru se pricepe foarte bine să deseneze 

benzi animate și iată-mă pe mine care nu sunt în stare să fac nimic. Mi-aș dori să pot fi ca ei. În 

schimb, eu nu sunt decât bunul băiat George, parcă aș fi un câine sau ceva asemănător.” 

Când George a intrat pe ușa casei lui, era gata să leșine când a auzit mai multe voci strigând 

dintr-o dată „Surpriză!” Aproape că uitase că azi este ziua lui de naștere! Mama, tatăl, fratele 

mai mare și sora mai mică stăteau cu toții în fața unor cadouri aranjate pe masa din 

sufragerie. George spera ca unul dintre cadouri să fie ceea ce el ceruse de luni de zile. George a 

început să-și deschidă cadourile. După ce a găsit o mănușă de baseball, o carte cu ilustrații și o 

pereche de blugi, cadoul la care George visa nu s-a găsit nicăieri. George s-a forțat să 

zâmbească și a spus „Sunt foarte frumoase” timp în care mama lui se întindea în spatele 

canapelei spunând „Mai este înca unul George”. A ridicat de jos o cușca și i-a înmânat-o lui 

George. Înăuntrul cuștii se afla ceea ce George își dorea de câteva luni și anume un cameleon.  

George era mai mult decât fericit. De când a răsfoit o carte despre cameleoni la bibliotecă, a 

dobândit un interes și o fascinație adevarată pentru acest animal. Ceea ce lui George îi plăcea 

cu adevărat era modul în care cameleonul putea să-și schimbe culoarea pielii pentru a se 

amesteca cu mediul în care se afla. Bineînțeles, atunci când George a schimbat fundalul cuștii 

din albastru în negru, cameleonul și-a schimbat culoarea pielii din albastru în negru. Când a 

schimbat fundalul într-unul pătat, cameleonul s-a schimbat, de asemenea într-unul pătat. 

George era uluit. 

George a urcat cu cameleonul său, pe care l-a numit Cammi, în camera sa. În noaptea aceea 

George a avut un vis. A visat că era la școala. Visul a inceput arătându-l pe George dimineața în 

curtea școlii înainte de începerea orelor. Dar, după aceea s-a vazut făcând ceva foarte ciudat. 

Când s-a apropiat de prietenul său Mihai, care avea o statură inaltă și îndesată, George și-a 

simțit propriul corp crescând până când a devenit aproape cât al lui Mihai. Și nu doar atât, 

până și hainele pe care George le purta s-au transformat încet până ce s-au potrivit exact cu 

hainele pe care Mihai le purta. Și, de fapt, fața lui George a început să semene cu fața lui 

Mihai. A fost destul de plăcut la început, i-a plăcut întotdeauna cum arăta prietenul lui, Mihai. 
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George a descoperit că putea să joace fotbal la fel de bine ca Mihai, dar îi era totodată frică 

deoarece nimeni nu părea să-l recunoască. Prietenul lui, Bogdan s-a uitat direct la el și a 

intrebat „Unde este George?” 

Înainte ca George să poată răspunde, în vis, clopoțelul de intrare a sunat, și copiii au intrat 

înauntru. George a stat în banca lui lângă Ioana. Același lucru a început să se intâmple din nou. 

Corpul său, hainele sale și în final, fața arătau exact ca cele ale Ioanei. S-a uitat peste 

problemele sale de matematică, iar întrebările care, de obicei îi ridicau mari probleme acum i 

se păreau foarte ușoare. Dar ca și în cazul lui Mihai, acesta era speriat deoarece nimeni nu-l 

recunoștea. Toată lumea îl privea de parcă era o altă Ioana. 

Lui George i s-a făcut din ce în ce mai frică deoarece indiferent ce încerca, părea că nu poate să 

convingă pe nimeni că el era de fapt George. Se apropia de prietenii lui, dar de câte ori făcea 

acest lucru se schimba din nou și din nou. S-a schimbat de atâtea ori încât a început să-și 

dorească să nu mai fie altcineva, ci să fie George. A început să strige în somn „Îmi doresc să fiu 

doar eu, vechiul George!”. 

Mama l-a trezit pe George pentru că era timpul să se ducă la școală. George s-a dat jos din pat, 

se simțea puțin agitat deoarece visul părea destul de real. S-a dus la baie, s-a uitat în oglindă și 

a început să țopăie de bucurie că e vechiul George.  

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Moderatorul introduce lecția, rugând copiii să ridice mâna dacă s-au prefăcut vreodată că sunt 

altcineva sau dacă și-au dorit să fie diferiți decât sunt în realitate. Moderatorul îi provoacă să 

vorbească despre aceste lucruri. 

 

Apoi moderatorul le transmite copiilor că le va citi o poveste despre un băiat care iși dorea să 

fie diferit. Cu toate că s-a schimbat, nu s-a plăcut nici așa. După un timp, a învățat să se 

prețuiască așa cum era. Moderatorul le citește copiilor povestea cu voce tare, discutând apoi 

pe baza întrebărilor de conținut și personalizare. 

 

Întrebări de conținut: 

 De ce își dorea George să fie diferit? 

 De ce credea George că el nu avea nimic special? 

 Cum s-a simțit George în legatură cu modul în care s-a transformat în visul său? 

 La sfârșitul poveștii, era George mulțumit că era cine era? Dacă da, de ce credeți că 

și-a schimbat părerea? 

Întrebări de personalizare: 

 V-ați dorit vreodata să fiți altfel decât sunteți? Dacă da, cum anume v-ați dori să fiți? 

 Ce anume vă place la voi? 
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OBSERVAŢII ȘI CONCLUZII  

Odată ce copiii încep să își extindă nivelul de conștientizare a propriei persoane și să își 

compare aptitudinile cu cele ale altor copii, ei s-ar putea să trăiască sentimente de 

incompetență sau nemulțumire, lucru care poate afecta în mod negativ părerea pe care o au 

despre ei înșiși. Este foarte important ca în acest stadiu de dezvoltare copiii să fie ajutați să 

învețe să se accepte pe ei înșiși. 
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