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Why counseling parents? 

 

The school‐family partnership is a significant resource for setting‐down the conditions necessary to ensure 

successful outcomes of school and pre‐school students, the development of children’s personality 

and their social insertion. 

The idea of creating this parent counseling guidelines came from the participation of students, parents 

and teachers in 3 summer‐school projects. We noticed there that parents admitted they needed to 

be counseled on issues related to their relationship with their own children and that they expressed 

their availability to participate in such training sessions. Still, the main condition for these trainings 

to be successful is the use of interactive methods, to show respect to their life experience and to 

treat them respectfully as individuals. 

The parents may influence the community as individuals or as members of a group. They may contribute to 

the development of the community and to the establishment of social priorities. Thus, the main 

institutions of the society involved in the education of children are – the family, the school and the 

community. At different stages in the growth, development and shaping of a human being, each of 

the abovementioned social institutions plays a major role. Moreover, the need for an educational 

partnership between them in order to provide an efficient education to individuals and the society 

is nowadays a demand. 

 Our guidelines aims to enhance the experience acquired from the previous parent counseling 

projects materialized in  „complex camps where the parents, teachers and students participated in 

educational counseling sessions”: „Parents’ Clubs” and personal counseling of parents. 

We also rely on the need for training expressed by teachers and parents during the research conducted by 

Teachers’ House of Iasi.                              

 This is the era of technological progress and each parent is delighted when his/her child knows how 

to use the computer. We cannot deny its strong impact on family life.  Also, it generates both 

advantages and disadvantages. We are pleased and glad when we see that a pre‐school student 

knows some computer basic notions, but shouldn’t we also worry about this? 

 

When buying a computer, parents are glad they identified an interesting activity for their children 

and they can make the mistake of abandoning completely their children in this activity. After a 

while, they notice several changes in their conduct and the fact they can no longer get rid of the 
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computer’s charms. Parents play a major role in the prevention and combat the excessive use of 

computers by children. 

In order to get the best results from this action, the parent should be a good teacher and counselor of 

his/her own child. The educational method should take into consideration some of the counseling 

principles. 

When a parent feels that his/her relationship with the child has certain limits he/she should call for the help 

of a counselor. 

Nowadays, children cannot imagine their house without a TV set, a computer, telephone 
because they are influenced from an early age by the media which, most of times, presents 
them a false image of the world.  
 
During the study on the computer’s impact on children, the psychologists and pediatrics 
concluded that the excessive use of computers, in the absence of adults’ supervision, may be 
dangerous.  

 Thus, the children who spend more than five hours in front of the computer, face the risk of 
becoming weight‐challenged.  

 An inappropriate position in front of the computer, for several hours, may affect the child’s 
posture 

 The screen may affect the sight. 
 They become selfish because they spend a lot of time on PC 
 Low social skills 
 They become quiet and lonely people 
 They become apathetic and depressed  
 They become unsociable and live in a virtual world where they can be whoever they want to 

be 
 Web searching leads to waste of time 
 The following risks may arise: address disclosure, the risk of being contacted by pedophiles, 

thieves, and sex on the internet 
 Fatigue 
 Bad school results  
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NOTIONS OF COUNSELING 

What is counseling? 

Terms like counseling, support, psychological therapy, therapy, care, assistance (and I could find a dozen 

more …) are used equally. Sometimes, these terms are not totally clear even to specialists 

(psychologists, psychiatrists, school counselors etc.).  

The psychological counseling addresses a wide range of issues – one may ask for professional advice when 

he/she considers difficult to make a decision regarding the career, when someone changes the job 

or home, at the beginning of a new relationship, when one selects an option, or when a person 

makes a decision by selecting something from several alternatives etc. 

The most important thing is that the issues of a person are clearly defined (if we resume the example 

mentioned above, i.e. „I want to navigate the Internet all night long” may be associated with a 

clearly delimitated psychological issue, while the second example, „I am stressed and I’d like to 

solve this problem” equals to an insufficiently stated psychological difficulty). The role of this 

counseling is precisely the clarification of the issue together with the patient in order to set forth 

the corresponding action plan. 

The main target of the psychological counseling is to solve emotional or interpersonal problems. Thus, the 

counseling has the capacity to provide a person a number of tools necessary to overpass a 

difficulty. 
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Counseling characteristics 

The persons (clients) who ask for counseling services are not considered mentally „ill” and they are not 
treated as patients.  

Counseling focuses on the present and future.  

The counselor is not a commanding person, but a teacher and a partner, a friend of the client helping 
him/her to reach common goals.  

The counselor is not morally neutral towards his/her client’s problem. Although the counselor shall refrain 
from imposing his/her own values and beliefs to the client, he/she shall not hide the personal 
opinions and contrary arguments.  

 

Counseling benefits  

 It facilitates the change of conduct; 
 It raises the adjustment capacity;  
 It creates strong methods to deal with problems;  
 It promotes the idea of making decisions; it improves the capacity to relate with others; 
 It identifies new solutions. 

COUNSELING 
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1.1 PRINCIPLES OF COUNSELING  

                                                                                                           ANA LUCA NICOLETA 

 

A. Informed attitude 

Is the counselor capable to change attitudes and behaviors? The answer is yes, as long as the counselor is a 

well‐informed person. Beside the professional knowledge (basic notions of psychology, sociology, 

teaching, medicine), the counselor must create a database on: 

 The social context of the community to which the clients belong; 

 The currents of opinion that could influence the parents; 

 Marking life events of the counseled child; 

The counselor is a person who helps another person to find alternatives and to make own decisions. Thus, 

the counselor should be an important source of information. This means that the counselor is 

connected to the flow of information from the media, to the culture of his/her community, to all 

the events occurred in the group of the counseled persons. 

B. Positive attitude 

The child psychology presents two methods of creating boundaries that may influence a child’s behavior: 

  To say NO to most of the mistakes a child could make; 

  or to react as if the mistakes are open, reversible processes that may bring benefits, or produce 

negative effects. 

The best method is indeed the second one, because it allows the child to explain the errors made, to learn 

from them and to choose whether to repeat them or not. 

C. Confidentiality  

To disclose your personal problems to another person means to experience conditions like: 

 vulnerability 

 confidence 

 great expectations 

 the confidentiality is part of a special relationship that is usually called loyalty. A professional 

working with confidential data should choose and preserve his/her loyalty towards the person in 

need. For this reason, this professional shall not disclose the information given by the client or what 

he/she understands from this information. The preservation of confidentiality confers the trustful 

commitment of the client to the counselor. 
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D. In psychology, tolerance means to respect one’s freedom, his/her thoughts and 
behavior, as well as the opinions of any kind (political, religious etc.). 

 

E. Preventive attitude 

The mental life of a child is strongly anchored into the present. The student of early and average age has 

the specific capacity to bring into the present both the memories and aspirations, using 

mechanisms like eidetic imagery (a vivid recall of visual images), animism (spirits that inhabit 

natural objects) or egocentrism. This is why it is very difficult to convince a child to act less risky by 

telling him/her that he/she is an investment for the future. Sometimes, a child facing the 

consequences of a risky behavior may be determined to avoid that situation when he committed 

the mistake. A positive attitude to motivate a non‐risky behavior is the association with other 

wishes or aspirations of the child. On the contrary, it is more difficult to achieve a healthy lifestyle 

because this also involves a positive attitude from the others. 
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THE COUNSELOR’ SKILLS 

 

ANA LUCA NICOLETA 

The counseling is a relation of cooperation that involves a specialist who provides professional advice to the 

counseled person in order to solve the problem and to improve the required skills for solving 

problems and decision making (Ivey, 1986).  

 

            The goals of counseling 

The counselor helps the client to identify the objectives and to approach the solutions related to: 

 Self‐knowledge; 

 Communication; 

 Self‐esteem; 

 Modification of some behavioral disorders or of maladaptive reasoning patterns;  

 Improvement of negative emotions and of various trauma effects; 

 Provision of support; 

 Acknowledgment and development of some adjustment strategies; 

 To facilitate the learning of new behaviors or skills; 

 To prevent problems and to maintain the mental health condition. 

        Personal skills of the counselor  

 Concerned about people 

 Warm and communicative with people 

 Sensitive to the feelings of others 

 Intelligent  

 Tolerant 

 Unconditioned acceptance 

 Analytical / synthetic 

 Self‐control 

 Tolerance in ambiguous situations  

 Creative 

 Realistic 

 Flexible 

 Sense of humor 
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Counselor’ skills 

  Active listening 

  Observation  

  Asking questions 

  Provision of feed‐back 

  Provision of information 

 Interpretation  

 To summarize  

 To reflect  

 

Types of counseling 

   The variety of problems of students, their parents and teachers lead to the classification of the counseling 

in several types: 

 Informational with the purpose of providing information on specific fields and themes (how do we 

search a job, a trade) 

 Educational – it provides the client psycho‐educational benchmarks for the mental, emotional, 

physical and social health condition. 

 Personal development: formation of skills and attitudes for a flexible and efficient personal 

functioning aiming the welfare; 

 Supportive –provision of emotional, appreciative and material support; 

 Vocational – consisting in the development of career planning capacities; 

 Crisis – psychological assistance of persons in need; 

 Pastoral or religious counseling. 
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 PARENT’S ROLE IN THE CREATION OF THE CHILD’S WELFARE 

 

 

The parent is the first and the best counselor of the child. He/she should contribute most to the creation of 

a child’s well‐being. But what does “well‐being” mean? 

The professional literature presents the following components of the well‐being and their number is also 

the number of targets to be achieved by the parent‐child relationship: 

1. SELF ACCEPTANCE – seen as the positive attitude of an individual with regard to 

himself/herself, the acceptance of personal qualities and defects, positive perception of past 

experiences and of the future. This component grounds on an accurate self‐image and high self‐

esteem. 

2. POSITIVE RELATIONS WITH THE OTHERS like trusting people, social skills, the need for 

affection, and for giving love, empathy, open mind and warm attitude towards others. 

3. AUTONOMY, determination, independence, resistance to group pressures and self‐

assessment using personal and social standards, interest in the experiences and assessments of the 

others and the capacity to live on his/her own. 

4. CONTROL: the feeling of competence and personal assessment, control of tasks, creation of 

opportunities for the enhancement of personal needs and resources, the capacity to provide 

options in compliance with the personal values. The control forms by the acknowledgment of the 

fact that all individuals have both good and bad qualities, the knowledge and self‐knowledge of a 

person as an assembly of values, skills and the opportunity of using them. 

5. SENSE OF LIFE AND GOALS: the child should be directed towards average and long‐term 

goals grounded on positive past experiences, on present happiness and the relevance of the future. 

Thus, the child believes that it is worthy to get involved and he/she will be curious about the future. 

6. PERSONAL DEVELOPMENT: open to new experiences, enhancement of personal potential, 

personal thinking, the perception of positive personal changes, efficiency, flexibility, creativity, the 

need for challenges and the rejection of routine. 

 

 

 

 

 



 13

A few words about the child education by parents 

• If you want to offer your child a life free of problems, let him/her experience difficult situations. 

• Don’t prevent children from making efforts, but let them make efforts according to their 

capacities. 

• Listen what your child says, don’t impose everything. 

• Let him/her make decisions. 

• Develop the child’s creativity. 

• Play with the child, not with his/her fate. 

• Children suffer more from the bad relationships between parents and the school. 

• Don’t force your child to get involved too many activities, to prevent him from getting almost 

nothing in the end. 

• It is never too late to learn. This does not mean to postpone school. 

• The parents’ good mood is the children’s happiness. 

• Spend a lot of time with your children.  

• The education finishes the work of art of the nature. 

 

 

WARNING FOR PARENTS 

To achieve the well‐being of the family, the parents should know the following: 

The children need:  

 To communicate with their parents; 

 Love; 

 Attention  

 Their parents at home, 

 To relate with their parents; 

 Models (male and female) they trust from the family to follow their selection and decision‐making 

capacities;  

 To be valued, esteemed and considered important; 

 To be approved; 

 To be explained the demands of their parents; 

 To be respected with all their good and bad qualities; 
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  PRINCIPLES OF THE OPTIMAL PARENT‐CHILD RELATIONSHIP 

There are several principles acting almost as axioms in the parent‐child relationship. 

 Communicate efficiently with your child! Teach him/her to communicate 

correctly! Be aware of the role of communication in the formation of beliefs! 

 Listen to him/her so that he/she will listen to you! Develop the active listening 

skills of your child! 

 Show empathy! Make your child feel empathy too! 

 Be assertive! Make your children be assertive too! 

 Help them to know themselves and to create an accurate self‐image! 

 Help them make the right decisions! Support them when they decide what is good 

for them! Make together a list of important things! 

 Settle conflicts in due time! Teach the child how to solve the conflicts with the 

others! 

 Help the children to resist the temptations like smoking, drinking, drug 

consumption, sex, etc. Explain them that computer addiction leads to other 

undesired behaviors! 

 Help them how to get a good time management! 

 Work as a team (together)! Teach them that teamwork is very important! Help 

them in any difficult situation! Don’t forget that you should do this only when 

they ask for your help! 
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PRINCIPLE NO. 1 

Have an efficient communication with your child! Teach him/her how to communicate properly!! Be aware 
of the role of communication in forming opinions! 

The need for communication is one of the most important needs of a human being. 

Communication is the process that helps an individual to send stimulus‐message in order to alter the 
behavior of other individuals. This process involves the transfer of information from a sender to a receiver 

Communication is the process by means of which a Sender sends a message (a Code) via a Channel to a 
Receiver. 

The representation of a communication process is: encoded message, decrypted message,  Source/ 

Sender, Channel, Receiver/ Destination, Noise.  

 

Depending on the number of participants and the nature of their relation, there are five communication 

forms: 

•   Intrapersonal communication  where the Sender and the Receiver are the same person. The 

internal dialogue is an authentic communication process. It is the dialogue with us, when we ask 

ourselves questions and answer them before making a decision. 

• �I communication involves two participants and it has the quality of influencing the opinion, 

attitude or beliefs of the other. In the case of interpersonal communication, the language is verbal 

and non‐verbal. 

• interpersonal communication is another form of interpersonal communication but it involves more 

than two participants 

• public communication involves the existence of a single Sender and of a group of Receivers (such as 

lectures, speeches). 

• mass communication involves the compulsory presence of a gate‐keeper. This is an institutionalized 

producer of messages addressed to unknown receivers. This type of communication is 
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characterized by low feed‐back. Messages are presented in a variety of forms (book, newspapers, 

radio or TV shows). 

We present below the process of interpersonal communication. 

The message elaborated by a Source is encoded by a sender under the form of signals that pass through a 

Channel, where they may be distorted by a noise, and then they get to the Receiver where they are 

decoded and submitted to the receiver. Distortions may create some problems to the 

communication process. They may cause discrepancies, contrary opinions or even conflicts 

between individuals. 

What causes the distortion? What message gives in fact the Sender? 

It sends what it receives from stimulus. Let’s say that a RED‐(S1) object, a color that corresponds to 

electromagnetic waves, act upon the sense organs of the sender. If we ask him/her to name the 

color of this object, he/she might say carmine red or fire red, depending on its sensitivity or 

personal experience. This means that individuals communicate what they think they receive. The 

same applies in the case of significance of certain things. Some consider the computer as 

*extremely important, good, without negative effects*, while others have other perceptions. 

By stimulus processing, the receiver decodes the same stimulus as (S1.b) S1.a is just similar to S1.b. If 

RECEIVER 1 becomes a mediator, then it forwards a message S1b that shall be received by the 

RECEIVER 2 as message S1C which differs more from the original message. 

PRACTICE 

Ask some persons to appreciate the color of the same object. 

Write down the answers. 

Proceed in the same manner with some sounds. Ask the persons to appreciate whether the sounds are 
strong or not. 

Write down the answers. 

Proceed in the same manner when asking *what do you think about computers?* 

Write down the answers. 

Comment these answers together with the moderator. 

Draw conclusions on the causes of personal distortion of messages. 

According to you, what might be the distortion’s effect on the relationship between the participants in the 
communication process? 
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You shall notice that these distortions generate differences of opinion or even conflicting relations between 
people. 

If these persons are the parent and the child, these may already lead to contradictions. 

Ask the persons to give other examples. 

Note 

There shall be emphasized the fact that it is normal to perceive the same stimulus differently than others. 

 

WHAT IS THE SOLUTION TO THIS PROBLEM? What should parents do. 

To clarify the concepts, words, “to speak the same language”, because the meaning of words differs 

between individuals, depending on their level of education and personal experience. 

To ensure mutual understanding. A person may confer different meanings to the same words at different 

moments and in different contexts. It is vital to adjust the meaning of words to each situation and 

to know very well these meanings in order to avoid confusions. 

To be tolerant with other persons, by accepting the differences – different sensorial levels, experiences 

and cultures, etc. 

Identify other attitudes that may occur in the parent‐child relationship. 

 

All these requirements should be observed because the communication process implies: 

• To be heard 

• To be understood 

• To be accepted  

• To get a reaction  

When one of these objectives is not achieved, it means that the communication process failed.  

EXPRESSIVENESS IN COMMUNICATION 

Verbal communication, the speaking, is not sufficient to transmit the exact meanings from a sender to a 

receiver (from parent to child and reverse) 

The use of expressivity elements plays an important role in the transmission of a message. The verbal 

expressiveness is represented by:  
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 Stress (the meaning of a sentence may be altered, depending on the stressed word)  

 Intonation, especially for “yes” and “no”! This is why it is said that there are 100 types of YES and 

1000 ways of saying NO. 

 The length of the sentence. In general, it is recommended the use of short, clear and brief 

sentences. 

 The use of exact words in order to express the idea we want to transmit 

 The topic or words order in a sentence.  

 

APPLICATION  

Exercises. 

Analyze the change of meanings by stressing differently the requirements. 

Dear Miss, I invite you to turn off the computer right now! 

Esteemed Miss, I invite you to turn off the computer right now! 

Dear Miss, I invite you to turn off the computer right now!  

Dear Miss, I invite you to turn off the computer right now! 

Dear Miss, I invite you to turn off the computer right now! 

Yes, I’ll turn it off! 

Yaaaaa  ..... I’ll turn it off! 

What is the meaning of the sentence each time? Comment! How does the meaning of words change by stressing 
other words? 

Analyze the following sentences: 

Computers are important for homework. 

For homework computers are important. 

How does the meaning change? Comment. 

What can we learn from these exercises? 

Note 

In the first sentence, the word computers is stressed and “computers are important”, while in the second situation, 
the stress is on homework that are important. 

This is why we should be very careful when selecting the words we use. 
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The non‐verbal EXPRESSIVENESS is represented by: 

Facial expression 

Gestures  

Posture 

 

 Facial expression – the use of mobile face parts to express various moods: happiness, 

satisfaction, sadness, wonders, anger, irritation, calm etc. 

 

EXERCISE: 

 

Please comment on the changes of the facial expressions presented below! 

 

Note  

Facial expression is very important when transmitting a message. It should be in compliance with the 

meaning of words. A child shall notice the discrepancies because he/she detects the lack of 

honesty. 

Children have a strong reaction against lies, especially when these are told by their parents and they loose 

confidence in their parents. 

Children have the capacity to read the faces of their parents, their emotions, anger, hesitations, etc. 

 

 Facial expressions have a great impact on the communication process. There are even symbols 

for gestures.    
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We present you some of the mostly used gestures and their meaning: 

  GESTURE MEANING 

- Crossed arms and fists closed 
‐ Crossed arms and palms on the forearm 

‐ Crossed arms with the thumb raised  

‐ Hidden crossing of arms (covered by a purse, 

flowers etc.) 

‐ Communication gap, embarrassment  

‐ hostility 

‐ strong character 

‐ superiority 

‐ protection 

Cross‐legged positions 

‐ throwing position (one leg crossed over the 

other) 

‐ throwing position and hands on the leg 

‐ crossed legs in a standing position  crossed 

legs (feet) 

‐ withdrawal 

‐ dispute or competition 

 

‐ stubbornness, resistance 

‐ defensive attitude, insecurity 

‐ repression of a negative feeling 

‐ head oriented to the ground 

‐ hands crossed on the neck 

‐ Disapproval  

‐ superiority, intelligence 

‐ hands onto hips 

‐ sitting position bent to the front  

‐ aggressiveness 

‐ ready for work 

‐ half‐open eyes  

‐ eyes looking down  

‐ formal look 

‐ closed eyes and head bent to the back 

‐ bad mood 

‐ interest in others 

‐ coldness 

‐ a gap in the relationship and superiority 

These meanings should also be correlated with other elements related to the personality and personal 

experience. 

                  Posture – a straight body position denotes self‐confidence. A bent posture shows lack of 

confidence, humiliation, obedience. 
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The use of expressions facilitates the classification of communication in verbal and non‐verbal.                                              

Non – verbal communication 

Words are not the only means used  by people to communicate. Every time we communicate, we also send 

messages outside by other means. Even when we write or speak, we still communicate something 

else, sometimes unintended. 

How should we communicate? 

 The main features of an efficient verbal communication are: 

 

When we want to communicate properly and in due time, not only the content of the message is 

important, but also how we transmit it. The interpersonal communication has certain features that 

make the relationship efficient. 

Clarity. It means the capacity of stating clearly the ideas. This is why parents should know by themselves 

some notions and clear ideas about the use of computers. Parents should be well informed. 

Otherwise, the children will speculate their lack of information. 

Accuracy. You should be sure that the expressions and words you use express exactly what you intend to 

say.  

Empathy. The capacity to put yourself into the psychological frame of reference of another. Try to feel 

what the other feels. By putting yourself into the shoes of the other, you shall feel empathy with 

that person. The parent should feel empathy especially when he/she makes a decision regarding 

the restricted use of computers. 

Sincerity. Being natural.  

Relaxation. The best method to get rid of the speech difficulties is to relax.  

Eye contact. The eye direction and their mobility are very important when synchronizing a dialogue. One 

who speaks and never looks at the listener could send messages like: ,,I’m not interested in what 

you say”, “I don’t like you”. Avoid the intimidating looks. Psychologists showed that most of the 

information is sent by sight. 

Posture. The body position is also important to the communication process. A significant element of the 
communication is the assessment of your body position. – how you stand when you speak – 
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positions that shall also emphasize the quality of your speech. We may distinguish several 
communication styles: 

The cold style characteristic to the non‐cooperative communication forms that separates 
the real communication.  

The occasional style specific to free conversations between friends, siblings, parents and 
children.  

Intimate style characterized by the use of a personal code, familiar expressions. One can 
easily understand that the intimate style also characterizes the parent‐child relationship. 

 

An important role in the optimization of relations between persons is the presence of a feedback. A 
positive answer, verbal, nonverbal or paraverbal encourages the communication and leads to an 
open relation. A reaction from the listener is absolutely necessary before continuing the 
communication. 

 

    GIVING A POSITIVE FEEDBACK  

 Always start with something positive!(I know you are a smart kid and that’s why I ask you to listen what 
I have to say about your time spent before the computer.) 

 Always refer to something that may be changed (I think you can do other things in your free time.) 
 Try to offer alternatives! (I think you can do other things in your free time, like playing football, drawing 

or reading a good book) 
 Try to describe things, not to examine them. (Internet connects people from various parts of the 

world.) We should not qualify these relations as good or bad. 
 Do not judge the person you talk with (I believe that …) 
 Use the 1st person when giving a feedback. (if I were you, I’d be more careful with my health.) 
 The feedback you give always says something about you too.  

“TO RECEIVE” A GOOD FEEDBACK,  
 Try to decode the reaction of the other person you speak with! 
 Try to understand what he/she transmits! 
 Reformulate using your own words to be sure you understood everything (I understand you promise to 

be more careful with regard to the persons you talk to on the Internet.) 
 Ask the opinion of several persons before accepting/ rejecting a feedback! 
 Insist if you want to get a feedback! 

 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS 

This may be achieved by learning some visible behaviors like: 

 

• Involvement position – bent towards the listener 
• Adequate body movement – avoid firm positions  
• Eye contact – direct visual contact without being embarrassed, blocking the listener 
•  Get rid of secondary factors (noises, other persons, etc.) 
• Express your interest (even if it hurts…….) 
• Positive and encouraging attitude in front of the child  
• Open and indirect questions 
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• Attentive silence (careful listening) 

• Interpretation (use your own words to express the ideas occurred during the dialogue.) 

• Express your feelings (It hurts me when you say I have no idea about computers) 

• Clarifying the meanings (When I say to communicate on the Internet I mean ……..) 

• Formulate conclusions – to clarify and acknowledge the ideas. 

 

APPLICATION  

1. Divide parents in pairs. 
2. In each pair, one of them – the speaker– starts speaking about a recent conflict in his/her life. The 

other – the listener – listens, using negative body language signs. 
3. After a few minutes, ask the listener to use positive body language signs while listening the speaker. 

The listeners may consult the worksheet to remind these elements. 
4. Stop everyone after a few minutes. Ask the speaker of each group: 
• How did you feel when the listener used negative body language signs? 

• How did you feel when the listener used positive body language signs? 

5. Change the roles (the speaker is now the listener, and the listener becomes the speaker). Repeat steps 
2 ‐ 4. 

6. Ask them to discuss in pairs the following topics: 
• How can we show somebody that we are listening to him/her without using words?  

   Give examples. 

• How did your partner present the positive body language signs? 

• Why is it important to use positive body language signs when you have a dispute? 

Most of the times,  the communication between persons is difficult because we do not know how or we do 

not want to listen. 
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PRINCIPLE NO. 2 

 

Listen to be listened! Develop the active listening skills of your child! 

 

The role of active listening 

To facilitate the emotional discharge of the partner 
We are familiar with those moments when we feel full and stressed and we want to share our 
feelings. After doing this, the pressure decreases and we feel calm and self‐content. Regardless 
their agenda, parents should always make time to listen the thoughts, concerns and intentions of 
their children. The children’s need for communication is huge. Parents may become the friends and 
confidants of their children. 

To facilitate the self‐expression of the partner. Knowing the needs, wishes and feelings of your partner 
helps you to establish an efficient mutual contact.  

To facilitate the mutual knowledge and learning  
By listening, we can find more information about a person and others on the one hand and we can 
learn and benefit from the knowledge and experiences of others, on the other hand.  

To contribute to the establishment and development of social relations, to the creation and maintenance 
of groups. If the family is not the favored group or team of the child, he/she starts searching 
other communication groups. Thus can be explained the child’s enrollment to different 
discussion groups. 

The forums on Internet may approach bad temptations specific to their age: 

 sexual relations 

use of substances 

smoking  

drinking  

violence, suicide 

various philosophical + behavioral movements like Emo, Morison etc. 

 

 

Adriana Băban –“Educational Counseling” pag.4 
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    All these roles derive from listening as basic component of the communication, and their fulfillment 
depends on the practice level of the persons involved and on certain features and resources that 
make them good or bad listeners.  

A person should have good listening skills to be able to practice the active listening. 
 

 A good listener has the following skills: 

 He/she listens carefully, he/she is involved in the communication  with all senses and processes the 

content of information; 

 He/she listens without interrupting the speaker; 

 He/she is open and available to communicate, to start relations; 

 He/she shows interest and concern about the things communicated by the speaker; 

 The facial expression shows the involvement in the communication process 

 He/she does not present signs of boredom (if the communication lasts longer than expected) 

 He/she does not interrupt the speaker (sender) 

 He/she shows interest in the topic and the person he/she speaks with 

 He/she maintains a direct eye contact without disturbing the other  

 He/she does not communicate in an environment with many disturbing agents (there is a risk to 

misunderstand the message) 

 He/she makes sure that the message is correct and resumes the topic using his/her own words 

(interpretation); 

 He/she has no preconceived opinions about the information received; 

 
 

A bad listener: 

 Listens but he/she is not interested in the subject. 

 Hears without listening and does not get involved. 

 Looks at you but, in reality, he/she does not listen, and he/she thinks about other things. 

 Is dominated by preconceived opinions and stereotypes. 

 Thinks that the listening process involves too many efforts. 

 Feels offended by the speaker. 

 Listens showing interest only in the topic and ignoring the person (his/her feelings) 

 Listens in the presence of disturbing agents. 

 Makes gestures that show rejection and /or communication barriers. 

 Makes gestures that do not correlate with the oral language. 
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TEACHING GAMES  

Divide the students in pairs. Ask the parents to speak, at the same time, about a certain topic (what 

I’ve done today at school, what I plan to do in the afternoon etc) for a minute. While 

speaking, the persons should focus simultaneously and to listen what the other says. When 

the time expires, the persons tell each other what they heard and what they recall from the 

other said. Ask the persons to stay in a circle. Discuss this experience with all the group 

members. 

How was the listening? 

Which active listening requirements had not been observed? 

How should the listening have gone on? 
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PRINCIPLE NO. 3 

 

Show empathy! Train your children to be empathetic! 

 
What is empathy? 

 

Empathy is one of the necessary and sufficient conditions that facilitates the communication. 

Empathy involves the unconditioned acceptance of ideas, feelings and beliefs of others, even 

if they differ from the personal references, from the subjective manner of considering the 

information received. 

Empathy means putting oneself into the al frame of reference of another, without 

disconnecting from his/her own person. 

Empathy means to "resonate with the other" 

The parents’ empathy helps them go back in time to check whether the decisions made by them child are 

correct or not, from the child’s point of view. 

The parent’s empathy makes him/her have the same thoughts, feelings and wishes as the child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

PRINCIPLE NO. 4 

Be assertive! Train your children to have assertive behaviors! 

 

 

Assertiveness is the skill that helps a person to express emotions and beliefs without affecting and insulting 
the rights of the others. An assertive attitude involves confidence in the capacities of other persons 
but also in the personal skills, in the power of asking for certain rights, in personal values. An 
assertive person has an accurate and positive self‐image. 

There are two forms of unconfidence: 

a) Passive behavior: 

 A passive unconfindent person considers him/herself incapable to solve certain problems, that 
his/her personal values, interests, rights are not important, that others are more important, 
that he/she is insignificant, without power etc. This person also has a poor self-image 

b) Aggressive behavior 

 

The aggressive unconfident person thinks that he/she is the only person who can fulfill any task, 
that only he/she matters, that only his/her values are authentic and only his/her interests and 
rights are important. This person also has a great self-image 

c. Definition of assertive communication 
 

 

 

ASSERTIVE COMMUNICATION MEANS 

‐ direct communication, 

‐ to think about oneself as capable to adjust to any task, because he/she is prepared for this, 

‐ to express emotions, 

‐ to approach positive opinions, 

‐ to ask and refuse according to the personal consciousness, 

‐ to pay compliments, 

‐ to say YES and NO when necessary, 

‐ to observe rights, 

 UNCONFIDENT‐PASSIVE COMMUNICATION: such persons: 

Avoid confrontations, conflicts and wish to please everybody, 
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Make no requests, and don’t ask for a particular thing, 

Consider themselves powerless, weak and that only the others are strong people, 

Do not involve in actions meant to gain some personal rights or to defend opinions, 

Feel hurt, frustrated, irritated, without trying to express their disagreement in front of the others.  

Leave others to make choices on their behalf, 

Consider the rights of others more important and give up their owns. 

 

 

UNCONFIDENT – AGGRESSIVE COMMUNICATION: such persons 

Blame and accuse the others, show no respect to their mates, classify persons, fight, give orders;  

Consider that only they are right and only they can solve any problem, 

Consider they are always right; 

Solve problems in a violent manner and consider that the others are always unfair; 

Use irony and frequently criticize; 

Are hostile and furious; 

Consider their rights more important than of others.  

Use an annoying tone, offensive expressions, act atypically, have a defiant attitude, consider themselves 
superior, excessive criticism, despite, hostility, lack of empathy, permanently discontent, discordant 
and annoying, put communication barriers. 

These barriers are: 

Threats  

Use of power / force 

Criticism 

Orders  

Insults 

Guidance/ control 

Partial information 

Interrogations 

Manipulation by praising the subject 
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Labeling / promotion of preconceived ideas 

Tendency to give advices  

Change of subjects 

 

ONE CAN EASILY UNDERSTAND that the development of an assertive behavior has benefits for both parties 
involved: children and parents. 

It helps the child  

� to say always exactly what he/she feels 

� to have no fear and to express personal opinions 

� to defend personal rights 

� to reject what he/she doesn’t like 

� to pay compliments 

� to make careful selections  

� to observe the rights of others 

� to have self‐confidence and to trust in others 

 

Classification from A.E. Ivery,N.Gluckstein,M.B.Ivery „Counselor’s Skills”pag.20‐34 

 

BARRIERS IN INTERPERSONAL COMMUNICATION 

 

FEAR FROM SELF-KNOWLEDGE (to disclose personal secrets) 

FEAR FROM PUNISHMENT (exclusion from a group, alienation, etc.) 

FEAR FROM ANTI‐HALO EFFECT (“halo‐effect” means the generalization from one good trait:  the tendency 

to judge somebody as being totally good because one aspect of his/her character is good) 

CLOSING OFF A CERTAIN HUMAN PROTOTYPE (especially in men behavior).       

IMPORTANCE OF ISSUES (we avoid to discuss about sensitive issues like money, hidden interests, etc.) 

AGE AND SEX (women communicate more easily, men display typical behaviors specific to 

them) 
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Find if you put barriers in communication or others do this to you! 

Communication barriers 

Read carefully the examples of communication barriers presented in the table below. Check your option 
in line with each barrier, in “ME” or “THE OTHER” column as you identify this feature in yourself 

or the others! 

 

Who does this Communication barriers Example 

ME Other  

Threats  

(creates fear, obedience, 
resentfulness, 
hostility) 

„If you cannot get to the office in due time, we can fire you” 

 

 

  

Give orders  

(use of power) 

„Come immediately to my office” 

„Don’t ask me why, do it because I say it” 

 

  

Criticism „You don’t work enough” 

„You always make complaints” 

  

Offenses  

(„blaming”) 

„Only an idiot would say this” 

„You stupid” 

„What to expect from a bureaucrat” 

  

Commands 

(„you must” or „you 
must not…”)  

„You should be more conscious” 

„You have to deal with this” 

„You shouldn’t be so furious” 

  

Keeping key information 
secret 

„You’re gonna like this plan” (without specifying the level of 
involvement) 

  

Interrogation  „How may hours have you worked at this project?” 

„How much did it cost?” 

„Why are you late?” 

„What are you doing, what are you working on?” 

  

Praises for manipulation 
purposes 

„You are so talented in doing reports, would you like to do mine 
too?” 
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Diagnosis of reasons or 
causes 

„You are extremely possessive” 

„You’ve always had problems with time management”  

  

Free advice – not 
required 

(when the person only 
wants to be 
listened) 

„If you had strengthened your position, you wouldn’t be so 
panicked now” 

„Why don’t you do like this?” 

„Ignore it” 

  

Persuasion by logical 
reasons 

„You have no reasons to be concerned. Everything is normal ”   

Change of subject „Yes, very interesting …I saw a funny movie last night”    

Emphasize of his/her 
person 

„I had a terrible car accident last week”, he said. “Let me tell you 
about my accident …”, says the other 

  

Refusal to accept the 
problem  

„There’s nothing to be discussed. I see no problems”   

Encouragement by 
denying the 
problem 

„Don’t be angry” 

„Don’t worry, everything will be OK” 

„You look fabulous” 

  

 

 Please read the statements in the table. Asses why do you or the others act like this. Check the option that 
matches your behavior, in ME or THE OTHERS column. Award one point for each answer to the proposed 
items. Sum up the column!  You find out if the communication barriers are created by the others or by you. 
If your score is higher on the ME column, it means that you are the one who enters communication 
barriers. If your score is higher in THE OTHERS column, it means that the others block you. Please comment 
the answers and propose some means to improve your relation with the others. 

 

Inquiry published in “ Psihologia” magazine, no. 5-6/2000; translated and adjusted by dr. Mariana 
Caluschi and Oana Gavril, Psychologist; 

Self‐assessment questionnaire on the level of assertiveness 

Please answer a few questions and mark on a scale from 1 ‐ 5 which of the behaviors described in the 
statements below fits you best, taking into account the following score: 

5 – always true  

4 –often true  

3 – sometimes true  

2 – rarely true  
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1 – never true (false) 

11. When necessary, I can say “no” to a request……………. 

2. I use to ask for help in various situations …………………………..… 

3. I know how to justify my requests in front of my boss …………………………… 

4. I usually fight for my rights …………………………………….. 

5. I defend a person whose rights are breached …………. …… 

6. When I have a group meeting and an issue is discussed, I use to express my point of view even if I am not asked to do 
so ……………………………………………………… 

7.  I can express my positive feelings and emotions for someone …………………. 

8. When I talk with someone of the opposite sex, I can freely express my ideas without any constraints 
………………………………………………………………….. 

9. When I make a mistake I assume my guilt and justify my facts 
actions………………………………………………………………………………….. 

10. I anticipate my social success and I trust my force …………………….. 

11. When someone tries to sell me an object with defects, I take it back to the store or I address to the Consumer 
Protection Office …………………………………………….. 

12. If necessary, I can refuse a person who asks me a favor ………………………………………………………………………………….. 

13. I am not ashamed to ask for certain favors when I believe I deserve them ……………….. 

14. I am persuasive …………………………………………………………… 

15. I use various communication techniques to support my rights …………….. 

16. When a mate or a friend is treated wrongfully I support him/her to defend his/her rights ……… 

17. In conversations and discussions I rather prefer to make statements and express personal opinions than to accept the 
others’ ………………………………………………………………………. 

18. In conferences, meetings, courses, I use to express negative emotions and feelings towards the people who caused 
them ……………………………………. 

19. When I am involved in a conversation, I send positive nonverbal signals and I smile a lot.. 

20. When the professional community I belong to goes on strike, I become an active participant, not just subscribing to it  
……………………………………………………………………… 

21. I select friends who can support me to get a certain social status ………………… 

22. I defend my rights without breaching the others’ ………………………………………. 

                                                            

1 Inquiry published in “ Psihologia” magazine, no. 5-6/2000; translated and adjusted by dr. Mariana Caluschi and Oana 
Gavril, Psychologist; 



 34

23. I use to stay in the first line …………………………………………….. 

24. I rarely say “yes” when I’d rather say “no”……………………………… 

25. When asking for a favor, I know how to show I am ready to pay it back …….. 

26. I generally know what I want to say and I say it clearly, without any confusions and without boring the others …… 

27. I express my discontent when the rights of other people are breached and I take attitude in this regard 
……………………………………………………………..... 

28. In public transportation means, I react when misunderstandings take place, in order to help one of the parties 
…………………………………………………………… 

29. When I disagree with the opinions of some people, I state my position immediately, without changing the subject 
………………………………………………………………………….. 

30. I look forward for any opportunity to show the people around me what I feel for them ………….. 

31. I put my thoughts in order and I use to make things clear when I start speaking ……………….. 

32. I have the initiative for organizing the group activities developed in the professional environment 
………………………………………………………………………………. 

33. I consider that a young person should carefully prepare himself in order to achieve a good social position in the future 
…………………………………………………………………….. 

34. In case of a disagreement, I look for realistic compromises, based on mutual interests ……... 

35. If I don’t recall the name of the person to whom I had just been introduced, I ask him/her to repeat the name 
……………………………………………………………………………………. 

36. If someone speaks loudly at the cinema, for example, I ask him/her to be quiet ………………….. 

37. If someone tries to lie to me, I use to disapprove him/her and to prove that he/she is a liar.. 

38. I use to admit my mistakes ………………………………………………….. 

39. I avoid being subject to bad jokes or the target of masquerades ………………. 

40. I can easily initiate, continue or put an end to a conversation …………………………… 

 
Total score………………….. 

The score is calculated on quarters. Maximum score = 200 

‐< 60p   – passive behavior  

‐ 61‐120p        ‐ assertive behavior  

‐ > 120            ‐ aggressive behavior in communication  
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Inquiry published in “ Psihologia” magazine, no. 5‐6/2000; translated and adjusted by dr. Mariana Caluschi 
and Oana Gavril, Psychologist; 

COMMUNICATION WITH SMALL CHILDREN 

 

Depending on the parenting style practiced, the communication between the parent and the child 
may present an aggressive, passive or assertive feature. 

The aggressive attitude towards a small child cannot even be considered. The pre‐school and school 
students have a strongly concrete thinking. They must understand why he/she is doing something or not. 
The age of “why” requires the development of assertive communication skills in parents and in teachers, in 
general. 

Here are some ways to develop the communication skills: 

 Involve yourself ! Focusing on your child creates him/her the feeling of closeness, care, safety and 

interest. To small children it really matters if one speaks to them in a frozen position that destroys 

their psychic or if that person bends to the front, in order to listen them. How much does it cost us 

to bend our knees in order to communicate effectively with our child? How much does it cost us to 

caress your child? 

 Keep a direct eye contact with the child! The eyes transmit a lot of information. The eyes reflect 

love, rejection, admiration, sadness, confidence, courage, wonders, joy etc. 

 Speak from the same level! Sit when the child sits on the chair or stand together! This creates the 

feeling of a mutual respect and rejects any attempt of destroying the will of your partner who is 

placed “below”. Learn from the teachers who sit on small chairs when they talk to children! 

 Keep an optimal distance between speakers. At a distance exceeding 3 meters, the child looses 

his/her interest in listening. Do not talk to him/her from the other room because you can no longer 

draw his/her attention. On the contrary, a psychological gap between parent and child may occur. 

 Express your interest in what your child tells you! This is the only way to make him/her 

communicate with you and with the others. 

 Don’t change the subject when you cannot answer! The child will think that you are not interested 

in his/her problem and he/she will suffer. 

 Use the appropriate body language! Avoid as much as possible the rigid postures of your body! This 

shows stubbornness and resistance and it induces the same reactions in the children. 

 Listen carefully what your child says! Treat everything he/she says with the same importance! 

Encourage him/her to communicate with you! Have a positive and open attitude! Learn to be quiet 

and to listen! Smile always in the presence of a baby! 

 Always wait for a verbal or nonverbal answer from the child! Make possible the reverse 

connection! 
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 Your facial expression helps to the transmission of information but, most of all, of your feelings and 

emotions. 

 Play with your child! The games teach him/her to observe the rules and to discover many objects, 

things, beings, people, relations. 

 Show him/her real things and people! If this is not possible, buy him/her toys and books with 

pictures! Read fairy tales together or ask him/her to create stories about things, toys or pictures! 

 Reformulate the text you transmit in order to be sure you understood what the child said! It is very 

important to speak “the same language” (so, you said you’ll be a good boy?) 

 The best communication is made when you work together. Put the table together with the child, 

and arrange the things and the toys in the room! 

 When the child makes a mistake, avoid asking him/her direct questions like what? who? why? Use 

indirect questions like “what’s the reason for which…”, “explain me how… ” 

 Encourage the child to tell you his/her opinions, thoughts or to make decisions specific to his/her 

age! 

 At the end of an important discussion, pull out the conclusions together with your child! This will 

help him/her remember the discussion. 

 Avoid offences, classifications and comparisons with other persons, especially in a negative way 

(your brother was a better boy). Such statements lead to the creation of an underestimated self 

image and make him/her feel useless. 
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PRINCIPLE   5 

Help him/her know and create an accurate self image! 

 

The family and the affective environment in which a child grows, its warm or indifference shall strongly 
mark his/her way of life, personality, self confidence and self image. The teachers may contribute 
to the prevention of the negative effects of the absence of parents, who work abroad. The 
psychological preparation of the child to face the challenges of life starts with the creation of a 
positive self image. The parents who left and the child who remains home by his/her own are such 
a challenge, and the child must face it successfully. An accurate self image is the premise where we 
may start the psychological support process of the child by the school. 

The homeroom classes should approach topics that contribute to an accurate self image. 

What is self image? 

The self image is the way you think about your own qualities and defects. Our ability to assess 
ourselves in an accurate and realistic way, and to be capable to accept ourselves, 
defines the self image. Self image is our own opinion on what kind of person we are. Self 
image is the ground on which the entire behavior of a person is based. This is why the 
educator of any kind, either a teacher or a parent, must help the child to create an 
accurate self image. 

Self image has three components: physical, psychic and social.  

Physical self image is the way in which each person accepts his/her own body, as the sum of the 
physical features.  

Psychical self image is the representation of each person of his/her psychical capacities 
(language, intelligence, character, will, interests, values, etc.).  

Social self image is the comparison with another individual and the insertion of an individual 
into the social context. This is supplemented by the group opinion, i.e. the social self 
image.  

Nevertheless, the personal image is so strong, that its impact on the faith of each person is 
overwhelming, as it could influence both his/her success or failure. All our actions and 
feelings comply with our personal image. A low self image causes the lack of self 
confidence and a doubtful self esteem. 

The same wrong effects may give an over‐evaluated self image. If someone believes on 
himself/herself that is full of talent and starts a specific activity, soon he/she fails, 
because he/she cannot face the requirements.  

This is why school must help the child to create an accurate self image. He/she must know 
his/her qualities and defects, that he/she can be significantly successful, but there are 
also failure. The children with an accurate self image: 

 Feel important                                                
 Feel unique  



 38

 Feel full of success  
 Undertake clearly defined objectives  
 Feel useful  
 Have the sense of power  
 Are self confident 
 Feel respected  
 Feel unique  
 Feel successful  
 May make correct decisions 
 Undertake clearly defined objectives  
 Feel able to influence the others  
 Have a positive body image  

 

Adriana Băban “Consiliere Educaţională”p. 73‐74 

 

PRACTICE                       

Task: What kind of self image has the person in the text? 

 

Last week I won a prize because I am the most handsome boy in the classroom, but personally, I don’t think 
I look so good. I think I’m ugly. My parents keep on telling me how smart I am. Although my school 
results are good, I still don’t get the best marks in the classroom. My friends are telling me they 
want to be like me, but I cannot figure out why they do tell me this. 

                                             

I enjoy dancing and singing, and last week I had enough time to follow my favorite hobbies. I come along 
very well with my best friend. I got a bad mark in  math, but I simply realize that I doesn’t have the 
talent for this subject. Although I took a bad mark, I am still pleased with myself. I’ll also deal with 
this. 

 

I have a sister. She was angry with me and she called me stupid. I also believe I am stupid, but I 
keep it for myself. My parents tell me not to struggle too hard at school. But I really do 
my best, but it seems this is not enough. I’ve just found out I got a bad mark in math. I 
am not really happy in such moments. 

 

  

I like to surf the internet and last week I had enough time to check a lot of websites. I come 
along very well with my best friend. I got a bad mark in  math, but I simply realize that I 
doesn’t have the skills for this matter. Although I got a bad mark, I am still pleased with 
myself, because I know that I can be successful in literature. 
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Task: „Starting from the information in the work file, please identify the disadvantages of a wrong self 
image! 

What are the advantages of an accurate self image’”? 

. 

After studying ( analyzing ) the texts, please present the identified advantages, one of a time, to the 
others, and support with arguments.  

Note 

Children with an accurate self image show self confidence, are confident in their own 
capacities and resources. 

 Who contributes to the creation of self image? 
 “Starting from a scenario that presents a hypothetic situation reflecting the self image of a child, please 

create a small scenario providing the factors who contributed to the drawing out of the self image.  

Story  

The student “X” is living with his grandmother, mother and his little brothers. His father has been working in Italy 
for 2 years. Presently, his parents are divorcing. His family faces big financial difficulties. 

He has serious learning difficulties. His school results are lower and lower. He may not pass the examination in 
several study matters. He always repeat he “is not capable to learn”. “Our teacher gives us too much to 
learn and I cannot keep the pace”. He misses from school a lot, he spends a lot of time at computer and 
looses a lot of time. His teacher considers him both clever and lazy. He can use a computer, but he 
cannot be a member of the computer team in the class because of his absences. His school mates have 
started to warn him, because he is making the class ridiculous, but he come‐back aggressively, by 
affronting his class mates. 

The student feels an acute uncomfortable feeling because he lacks his self confidence. He does not believe he 
will pass the class, and this will bring the disappointment of his family, and mainly of his grandmother, 
who he cares about a lot. 

Note 
The absence of the family and of the communication with the family members created a poor self 

image of the student. 

 

2. Causes of the problem:       

                                    The absence of supervision by the parents, who left abroad  

                                    Classification by the parents; 

                                    The assessment too harsh made by the teacher; 

                                    Some assessments of the “you are not able” type;  

                                    The warning from his class mates; 
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2. Identification of the support points for the creation of an accurate self image  

a. Strengths:  

Interest in computers; 

Good communication skills; 

Open to his class mates; 

God memory; 

Willingness to overpass the difficulties; 

Dancing skills  

Interest in reading and a good story teller  

b. Weaknesses:  

Low self confidence 

Conflict with his parents 

Poor self esteem  

Poor self image  

Inefficient learning style  

Lack of will and focus 

c. Opportunities  

Interest of the mother to her child; 

Interest of the teacher; 

Grandmother’s attachment; 

d. Threats 

Carelessness of the father  

 

3. Perspectives: 

To may be able to communicate assertively with all his class mates; 

To identify his qualities and defects; 

To use his computer skills; 

To create an accurate self image; 
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An accurate self image determines the drawing out a positive self esteem. 

Encouragement I the process by which the parents and the teachers may develop the self confidence and self 
esteem of the child.  

Thus, the intervention of the parents and teachers is essential. 

CASE STUDY 
 

The student “X” has always been a brilliant student. He won prizes and awards. Now he is in the 7th grade 

and his school results are increasingly low … now he fails several classes. He misses a lot from home. 

He joined a group of “tough guys”. His parents work all day long. His mother is always nervous and 

stressed out. Now, her own child is not listening. In this situation, she tries to improve the relation 

between them, by satisfying him all kinds of material wishes (computer, money for the internet 

café). He doesn’t go to school unless he gets a certain amount of money, to avoid to be put to 

shame by his class mates. The case seems desperate but … the child must finish the high‐school. 

What is the best intervention in this case? 

We can easily understand that only the team made from the parents and the teachers may influence and 

change the child’s behavior. 

 

What can the parents do? How can the teachers intervene? 

• to pay much more attention to the child’s problems; 
• to communicate with him and listen to his problems; 
• to join the child’s problem; 
• to show him the support for facing this situation; 
• to contribute to his motivation to resume the learning; 
• to give up the extrinsic motivation, made only by material 

rewards; 
• both parents should have the same attitude both when 

giving a reward and when they punish; 
• to avoid aggressive measures (beating, offence, quarrel, 

labeling); 
• to know the child’s entourage, and who is talking to on 

messenger 
• to help him distinguish the persons with a positive and a 

negative influence; 
• to help him reconstruct his values; 
• to make him understand that school provides the 

opportunities for the future; 
• the entire family should prove they are a “team”, for better 

and for worse. 

• to motivate him to learn (to create his internal 
motivation; he must know why is he learning 
for); 

• to help his parents to create a work environment 
effective for the child; 

• to develop his sense of responsibility; 
• to give him various roles within the classroom team; 
• to help him recognize the resources he has and to 

promote him in the classroom, to develop his 
self esteem; 

• to include him in various teamwork activities; 
• to contribute to the reconstruction of his value 

system; 
• to help him know his qualities and defects. 
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In general, the children with a poor self image are becoming addicted by e‐mail or messenger communication. 

Here is where they can present themselves as adults, with a different look, other occupations and personality. It 

is true that the teenagers who express themselves more difficult, who are shy or suspicious, and those 

who have a negative self image are the first who yield to this temptation. On the internet, you can flirt 

without thinking how you a dressed, how you look, without choosing how you have fun or go, without 

spending money, and without the fear that you are not able to make a small talk, and to make a fool of 

yourself. You can say anything, with courage, because no one can see if you turn red, are embarrassed 

or splatter. Here you got the courage..... the fake courage, because you remain a shy guy. 

 

 

Teaching games that may be used for the creation of an accurate self image  

  

Who are you? 

Who am I? 

Who are we? 

 

Divide the classroom in pairs. 

X Student – subject 

Y Student – interviewer 

Step 1  

The interviewer questions the subject in order to know his/her personality. 

What’s your name? 

What are your qualities? 

What are your defects? 

What are your hobbies?                                         

What are your dreams? 

What are your interests? 

Other things about you. 

 

He notes all this information in his own notebook  
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Step 2 

Reverse the roles and put the same questions. 

 

Step 3. 

The introductions are done as follows: 

X Student presents himself as he is Y 

Y Student presents himself as he is X 

 

The alternative presentation makes possible the cross‐examination of the other and the empathy. 

The acceptance of features develops tolerance and mutual understanding. 

 

After a presentation, the moderator puts several questions, to facilitate the expression of emotions and 
opinions. 

How did you feel when you put the questions? 

How did you feel when you were questioned? 

Have you found something new about your class mates? 

 

The Hot Chair  

 

Place the students in a semicircle. The moderator invites each student to sit on the hot chair. The chair is 

“hot” because the students must provide a quick answer. Each student is asked to provide three 

qualities and defects of himself/herself. The other students must pay attention. 

After each student was on the chair, the moderator intervenes, by addressing several questions like: 

How did you feel on the chair? 

What was easier, to state your qualities or your defects? 

Have you found something new about your class mates?  

The answers are commented together with the group of students. 
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                                                                                                                             Moderator 

                                                               

                                    

 

 

Self esteem development exercise. 

 

THE PARTY: 

The students are placed in circle, they receive a glass and imagine they are in the middle of a party, and the 

one who has the glass must say a positive thing about himself/herself, using the following words: “I 

don’t want to make a fuss of myself, but I think that ...”. 

The statement is commented and the next one is selected. 

It is recommended to encourage the ones who let themselves analyzed to propose themselves. 

 

Mind map. 

By creating your own Mind Map, you will succeed to see an objective image of your own, and you 

will be aware on both the positive and the negative aspects. 

 This is a funny method that will help you to make the right decisions regarding what you want 

from life.  

 What do you want to put in your mind map?   

chair
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 You have to focus both on the positive and the negative issues.  

Think and write down: what you imagine about something or someone! 

Copy the Mind Map you achieved on a big sheet of paper and add the relevant aspects about your goals 

and dreams. Work on your own person, on your own thinking. Is there something in your 

presentations that can be changed?  

 

Application.  

Prejudices and truths about the computer: 

The two parties are asked to express their opinions on the * computer * 

What do you think about computers. 

The child is asked to express his/her opinion on the COMPUTER as a *child* and as an *imaginary 
parent* 

 

 

Compare the two opinions. What are the similarities and the differences of the two diagrams? 

Please comment! 

 

Create a mind map according to the requirements below. Start from the previously created maps! 

  Give up thinking                                                                                       Think positive                        

  negatively on...                                Change your thoughts                         about... 
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Comment the possible changes!                        

 

Self advertisement: 

  Each participant receives a work sheet and is asked to make a small advertising campaign – to 

promote his/her QUALITIES, to identify a logo that may fit him/her, to write a praising poem for 

himself/herself, etc. Each participant shall present his/her production to the entire group. 

My name is Elena 

‐ I can sing, 

‐ I can paint, 

‐I like computers  

‐I want a laptop 

‐I want to communicate with other children  

‐I’m curious about what I can find on the Internet 

‐I have friends in topic groups  

‐ I want to become an important person. 

 

The group, together with the counselor, shall assess the type and the development stage of the self image 

of the subject. 

The social atom  

Write down in the middle of the circle your first name. Then, fill in the concentric circles below, using each 

axis, from the inside to the outside, with the people, activities, objects and places you love the 

most (in the center – the most beloved issues, and to the outside, the remote ones). You can put 

down real names you only know, you can draw symbols or you make even a paper game, because 

this is a Personal map of each of you. 
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   The analysis of the Social Atom (the questions may be addressed both for 

self analysis and for analysis of the Social Atom in the classroom): 
Assess your atom! 

What’s the predominant issue in your atom? 

Have you forgot something ? Why ?  

Your class mates may also comment. 

 The models for the above mentioned methods were inspired by MagdalinaBalica, “Perspective 
asupra dimensiunii de gen în aducaţie”(2004)Bucureşti Editura 

MarLink 

 

. 

Classification from A.E. Ivery,N.Gluckstein,M.B.Ivery “Counsellor Skills”p.20‐34 
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PRINCIPLE 6 

Help them make correct decisions! Be close to him when he decides what is important to him! Make 

together a list of important things! 

 

The decision making process or the selection process of some options, out of several possible alternatives, 
is an extremely frequent process of our daily life.  

Although sometimes it may be difficult to identify the decisional mechanism, it is automatically passed at 
subconscious level. The stages of the decision making have various difficulty levels, according to the 
decision to be made by the person. In general, we can say that the decision making process has the 
following steps: 

 1. Identifying the problem. 

The computer addiction issue is very complicated. The addiction is gradual, the same as with the addiction 
to substances or to certain behaviors (smoking, gambling, bulimia, shopping). At the beginning it is a 
curiosity, a "distraction", an escape from monotony, "something new", nice, exciting. In time, this 
occupation "stills" us, "catch" us, a little today, some more tomorrow, and the pleasure and the need for 
more grow together. The entrance in this world also involves the exist from the regular world, giving up the 
old activities and people in our life. The new "passion" makes the child to live behind his friends, relatives, 
work, school, sports, pleasures, interests and fun he used to like. 

The parents have to identify the behavioral changes. 

2. Analysis of available information. 

In this stage, the information on the subject is collected (using the personal memory, the “advice” of closest 
persons, etc.). 

The time spent by the child on the internet is becoming longer, until it gets exclusive.  

What happens when he/she does not have access to the internet? Manifestations similar to the alcohol or 
drugs withdrawal:  

Anything annoys him/her, he/her could not find his/her place, he/she cannot do anything else, he/she 
cannot see his/her meaning, he/she is sad, depressed, he/she does not know what to do with 
his/her time, he/she has no pleasures, or interests. 

3. Elaboration / Organization of appropriate solutions.  

Now, there shall be made the first effort to organize from a logical point of view the information in possible 
solutions. 

The help given to the child to organize his/her interests is crucial. 
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4. Exploitation of alternatives.  
Another idea assault is developed, with regard to all the solutions identified; these are analyzed checked, 

and compared. The parent should be partner in the checking of the alternatives.  
Together with the child, there should be analyzed the advantages and losses of other activities, of the 

replacement of the internet surfing with some of them. 
 
5. Assessment, checking of alternatives and selecting the most plausible option.  
The last assessment of the action options is made, and the most appropriate one is selected. 

In some cases, it is extremely difficult to make a choice. This usually happens when the decision to 
be made is complex and it involves an increased risk. Here are some difficulties: 
Two or more options seem to be as attractive as the others. In this case, we need a more careful analysis 

and the one who makes the decision must weight the alternatives. 
Example 
If the mother is asking her child to spend less time in front of the computer, there can be done an inventory 

of the child’s interests. 
To get good marks  

To get along with my parents  

To be accepted by my class mates 

To surf the internet 

To be the member of a group  

To be loved by my mother  

To be healthy  

To avoid behavior disorders  

 

The idea is discussed together with the mother. There shall be analyzed the losses and the advantages of 
each ideas. The ideas are classified. Only the ideas that match the beliefs shall be selected. 

If the child cares more about his/her relation with the parents, he/she shall decide to reduce the time spent 
on the internet. 

6. Application of the decision and undertaking the responsibility of the consequences.  

After the decision was made, the subject shall act according to the plan. 

 

7. Reviewing the decision made and secondary assessment.  

Some of the consequences of the decision cannot be foreseen when we select the best option. Sometimes, 
as a sign of the learning from the experience, the subject goes back to the assessment moment, 
and reassess its context, factors and information, together with his/her own decision/making 
mechanism. 
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PRINCIPLE 7 

Solve your conflicts in due time! Teach your child to solve his/her conflicts with the others! 

 

BARRIERS IN PARENT-CHILDREN COMMUNICATION – creating conflicts  
 

Main communication barriers: 

 

Threats  

Use of power / force 

Critics 

Offence 

Orders/imposing 

Partial information 

Interrogation 

Manipulation by praising the subject  

Classification / promoting some prejudices 

Tendency to give advice  

Rationalization  

Change of subject  

 

Although the parents use these communication methods, psychologists recommend them to avoid the 
expressions that block the relations between parents and children. 

Another recommendation. The physical hit of the child affects the relation between children and parents. 
Beating blocks the relations and it creates conflicts and aggression. 
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To avoid a conflict with your child, when you get angry: 

 Think how you can reduce the others irritation ! 
 Don’t get mad! 
 Don’t lose control! 
 Count to ten, in your thought ! 
 Use a calm and low tone when you speak ! 
 Reassure your child you are interested in this situation! 
 Be an active listener! 
 Don’t make value judgments ! 
 Don’t hit your child ! 

 

If the conflict has appeared, it is better to know several conflict resolution methods. 

CONFLICT APPROACH METHODS 

There are several ways of conflict approach: 

 

Abandon (the physical or emotional retiring from a conflict, fearing the confrontation, without the possibility to 
say something about the given situation) 

Repressing – settling (the refuse to accept the conflict). This behavior is used when we need peace at any cost. 

Victory – defeat (the use of power, domination, hierarchic system to make a decision) is often the result of an 
unconscious tendency to protect oneself against failure and it is present as a confrontation of forces in 
which one of the parties becomes the winner. 

Compromise (by direct negotiation, when each party tries to win something; it is used when both parties want 
to preserve the relation and give the impression of honesty in this relation). 

Victory – victory (win – win; this is the approach where each of the parties involved has something to win by 
giving up something less important, the relations are improved based on the principle of “I want to win, 
but I also want you to win something”) 

 

These conflict approach ways are used depending on how much the person involved in a conflict is attached 
to 

1. the goal or 

2. the relation to the other one  
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   relation with the other one 

 

      Settlement 

 

                   

 

 

 

 

                                                                 

 

  Collaboration (win‐win) 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

       abandon 

 

 

 

 

 

     Victory‐defeat 

 

 

 

o                                                                                         goals                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromise 
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PRINCIPLE 8 

Help the children to keep away from the big temptations like smoking, alcohol, drugs, sex, etc. Explain 
them that computer addiction is a gate to other undesirable behaviors! 

 

Each human being has the tendency to do something in any moment, to be apart. The young 
teenager has also the need to belong to a group, either formal or non-formal, where he/she can be a 
similar and a different person at the same time. The teenager needs to be “the most of ….” of the 
group. Now he/she can yield to the big temptations: smoking, alcohol, sex, etc. His/her parents and 
teachers may help him/her to resist these temptations. It is useful to know that the unexplained 
interdictions have the lowest success. Sometimes, when they are in the shelter of their own room, 
using the lonely and confidential communication, teenagers surf on sites promoting pornography, 
drugs, smoking and alcohol. 
 
 

Parents 

They should realize that this is when the child creates his/her own identity, during the 
teenager “crisis”. 

They should know the concerns of their child, and supervise (gently and without any 
pressure) their free time. 

They should notice the possible changes in their behavior. 

They should offer them some useful and pleasant ways to use their free time. 

They should know where their child goes. 

They should create situations in order to meet the friends of their child (interests, 
occupations, age, etc). 

They should talk openly about the causes and conditions of the use of substances, 
tobacco, alcohol, etc., about the “sensations” they offer. 

They should talk about the relation between the things allowed and not allowed, about 
the normal and abnormal issues in the relations between youth. 

Thsy should not have a demagogic behavior (they do something and teach the children 
something else). 

They should not be scared when the child is wrong, and to approach the issue with calm 
and patience. 

They should help him/her decide by his/her own when to resist the temptation, and help 
him/her say no when the group of tough guys says yes. 
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HELP HIM/HER OVERPASS THE CRITICAL PERIODS! 
TEENAGERS CRISIS 

 

The word adolescence comes from the Latin word “adolescere”, meaning to grow. When people use this 
word, they do not think only about the physical changes, but also about the new thoughts, feelings, 
relations and responsibilities of the children who become young adults. This period in a teenager’s 
life has a number of features that really concern the people around them. This is why parents and 
teachers have to help the teenagers. But what can they do? 

Here are some personality features of adolescents and the possibilities of intervention of adults in their 
development. 

 

1. THE NEED TO BE INDEPENDENT, NEGATION OF THE ADULT’S MENTALITIES 
AND PREJUDICES 

This is the essential feature of young adolescents and adolescents. The adult (parent and teacher) 

should help the teenager to understand correctly the independence. 

PARENTS INTERVENTION TEACHERS INTERVENTION  

Help them to identify their own resources (skills, 
knowledge, abilities, talents) 

Help the student to know himself/herself by 
identifying his/her own resources  

Increase his/her self confidence, by giving him/her 
tasks that he/she can solve  

Avoid severe measures if he/she cannot explain the 
reasons of these measures  

Ask them the appropriate results, depending on the 
intellectual and physical capacities  

Be emphatic with the children, by putting 
himself/herself in their shoes in certain 
difficult situations  

Form him/her positive attitudes (by providing them 
concrete roles and responsibilities in the 
family) 

Provide them the motivation for ideals and positive 
values. Make them understand why certain 
values are preferred. 

Help them identify their goals (credible and realistic), 
values and ideals (the parent model plays an 
important role) 

Stimulate responsibility by offering roles (head of 
the class, discipline officer, etc.) 

Respect the child’s privacy (provide them with their 
own room, in order to keep his/her 
confidential staff) 

Be a model of positive behavior (calm, 
understanding, patient, with the sense of 
humor, etc.) 

Create them a relatively financial independence, by 
providing him/her a certain amount of 
money for a given period he/she should 
manage. For a correct understanding of 
financial independence, it is better to use 
success stories. 

The use of conflict settlement strategies of all win 
type.  

Understand the nervous crisis and self alienation of 
the child, but do not treat them as they 
didn’t happen  

Use the solid principles applicable to all the society 
types (learning, work, honesty, etc.) 

Respect the child’s dignity and life principles  Help them identify the right career. 
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2. THE NEED FOR AFFECTION  

 

The optimal relation between the student, parent and teacher is based on the existence of a strong 

affective link. At this age, an adolescent needs to be surrounded by the love and support of all the 

people around him/her. 

The parents and teachers may contribute to the satisfaction of his/her need for affection, by helping 

him/her to build a balanced personality. 

PARENTS TEACHERS 

Communicate openly and listen carefully to the child  Communicate as you are equals, and do not enter 

communication barriers between the teacher 

and the student  

Avoid communication barriers (offence, quarrel, 

classification, irony, etc.), by being patient and 

calm  

Satisfy their need for communication, by directing it 

towards educational purposes and cultural 

values  

Approach a relation based on friendship and trust 

between parents and children  

Trust your students  

Express your love for your child using appropriate 

words and gestures. Don’t avoid telling your 

child you love him/her. 

Appoint various roles in the classroom  

Avoid variation of roles granted to your child in the 

family (sometimes the parent sees the 

teenager as an adult, and sometimes as a 

child) 

Encourage the students to express their opinions on 

their own affective life, and on the relations 

with the others  

Help your child to express his/her own feelings  Gain your students’ confidence 

Appoint clearly defined roles in the family, together 

with the responsibilities  

Approach your students with calm and patience  

The adolescent should be asked when you appoint the 

roles (what is he/she interested in, what do 

he/she likes) 

Show empathy to your students experiences  
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 3. THE NEED TO BE INSERTED IN A GROUP OF EQUAL PERSONS  

 

During the adolescence period, the need to be a member of a group with equal relations is very deep. 

These groups are formed based on shared interests, hobbies or even for the shared use of certain 

locations. Parents and teachers may help the insertion of teenagers if they: 

PARENTS TEACHERS 

‐ know their friends and entourage  ‐ stimulate teamwork 

‐ help them select the group of friends based 

on positive principles  

‐ help them support their opinions within the group  

‐ talk openly about friends, values, life 

principles  

‐ talk about the group values; help them join the group by 

avoiding alienation (by group activities: games, 

visits, trips, etc.) 

‐ do not forbid the access to some group 

without any arguments  

‐ help them share their success within the group and admit 

their faults  

‐ they know the rules of the group ‐ help them assert themselves in the group 

‐ understand the group principles  ‐ respect their personal dignity  

‐ help the child succeed within the group, as 

a leader 

‐ praise them when they are successful and stimulate them 

in various ways  
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4. “THE RIOT AGAINST ADULTS” 

 

We often hear adolescents talking about “your time” and “our time”. The child thinks that his/her parents 

and teachers cannot understand the circumstances he has to face. This is how the “generation gap” 

is created, and this is how we explain the rebellion of adolescents against the principles and rules 

the parents and teachers try to impose on them. 

How can a parent or a teacher act in this kind of situation ? 

 

Parents Teachers 

Know and understand the real and concrete values of 

teenagers, together with the principles and rules 

of their behavior. Act patiently and with calm 

when these rules have a negative influence. 

Teach him/her the values, rules, principles and 

laws he/she has to observe. 

Make them understand the values and the non‐values 

and explain them what are these. Try to direct 

your child based on the old values (good, truth, 

justice, liberty, etc.). 

Try to mediate the child – parent relation, 

whenever is needed. 

Create a state of permanent communication between 

themselves and their adolescent children 

 

Cultivate the respect between the generations. Provide a 

model by respecting yourself the age. 
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5. STRONG PERCEPTION OF THE DIFFERENCE BETWEEN SEXES  
 

The adolescent feels that something “special” is happening to him/her. He/she starts to see differently the 

relation between boys and girls. The adults must support this change, by providing them all the 

information they need. 

PARENTS TEACHERS 

Cultivate the respect for the people of opposite sex 
(from the simplest polite gestures to deep 
feelings) 

Approach the affective life, sexuality and sexual 
protection  

Confirm their self confidence (physical, intellectual, 
relational) 

Do not refuse the dialogues on sexual life topics 

Help them overpass the initial shyness, fear and 
anxiety  

Help them make the right decisions with regard 
to their sexual life 

Help them understand their new feelings (sympathy to 
the opposite sex, falling in love) 

Do not make value judgments with regard to your 
students (do not criticize, label or offend 
the ones who want to discuss such 
issues) 

Help them overpass the inner conflicts (translated in 
wishes, desires, possibilities) 

Encourage the expression of personal opinions 
regarding sexual life and sexual safety 

Help them surpass the moments of sadness, jealousy, 
envy, exaltation, unhappiness, by being at 
his/her side and permanently communicating 
with your child. In this case, the 
communication must focus on the ego – “if I 
were you, I would…” 

Stimulate responsibility in the relation between 
sexes and don’t make nominal 
suggestions with regard to the relations 
between boys and girls  

Don’t provide prefab solutions or pieces of advice your 
child does not want. The parents must 
determine their child to ask for their advice. 

Reduce the communication barriers between the 
teacher and the student  

Help them understand the specific of affective life of 
people of opposite sex  

Provide them counseling with regard to the 
affective life and the “problems” of 
sexual life  

Eliminate the prejudices with regard to the relation 
between persons of opposite sex  

 

Talk openly and help them to make the right decision 
with regard to their sexual life  

 

Help them decide responsibly, respecting the moral 
values  
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6. DEVELOPMENT OF A POSITIVE SELF IMAGE/ESTEEM:  
 

The formation of the self image and self esteem plays a special role in the shaping of a balanced personality 

of the individual. The adolescence age is decisive to the optimal development of the future grown 

up. The accurate self image is formed by the joint intervention of the family, school and society. 

Thus, the intervention of the parents and teachers is crucial. 

PARENTS TEACHERS 

a. develop the confidence in the physical image of 
their child;  

a. have reasonable expectations in relation with the 
age of their students; 

b. develop the confidence in the own psychic 
resources (parents should stimulate self‐
knowledge); 

b. help them plan their activities; 

 

c. determine your children to undertake tasks, 
according to the mother and father model; 
thus, the self image shall report to such 
models; 

c. make your students focus on the positive 
experiences in their life, etc.; 

 

 

d. help them report their own personality to the 
others’ personalities (the child shall know 
him/herself better if reported to the 
others); 

 d. help them make their own decisions;  

 

 

e. make them undertake responsibilities within the 
family; 

e. encourage and reward the students, when 
necessary; 

f. help them be aware of their success; this is how 
the self esteem is developed; 

f. be a model to the students; 

 

g. stimulate the expression of positive and negative 
emotions; 

g. help the students identify the strengths and 
weaknesses  

h. stimulate the child’s capacity to face the “violent 
influences” of the environment; 

 

i. apply rewards and sanctions in a balanced and 
weighted way; 

 

k. help the child to identify his/her strengths and 
weaknesses and to enhance the strengths  
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7. BIG TEMPTATIONS MAY BE STIMULATED BY INTERNET SURFING  
 

Smoking, alcohol, drugs, sex, etc. 

Each human being has the tendency to do something in any moment, to be apart from the 

others. The young teenager has also the need to belong to a group, either formal or non-formal, 

where he/she can be a similar and a different person at the same time. The teenager needs to be “the 

most of ….” of the group. Now he/she can yield to the big temptations: smoking, alcohol, sex, etc. 

His/her parents and teachers may help him/her to resist these temptations. It is useful to know that 

the unexplained interdictions have the lowest success. Porn sites are available to anyone. Children 

may access these sites. Sometimes, children may be attracted or fooled by pedophiles. This is why 

parents should always communicate with their children, and not to have any secrets or restricted 

topics. In this case, communication provides the parents the control and supervision of their 

children. 

 

PARENTS TEACHERS 

They should realize that this is when the child 

creates his/her own identity, during the 

teenager “crisis”. 

Provide the knowledge of healthy group life provisions 

(most of the temptations are connected with 

the desire to be accepted by a group of tough 

guys) 

They should know the concerns of their child, and 

supervise (gently and without any 

pressure) their free time. 

Help the student understand the importance of 

avoiding abuse, based on the analysis of gains 

and losses in the case of yielding to the 

temptations  

They should notice the possible changes in their 

behavior. 

Convince them to give up the tendency of imitating the 

behaviors in some groups  

They should offer them some useful and pleasant 

ways to use their free time. 

Determine the students to reject some negative 

behaviors  

They should know where their child goes. Make the students understand why these temptations 

have negative connotations 

They should create situations in order to meet 

the friends of their child (interests, 

Approach discussion topics regarding the drug abuse, 

alcohol and coffee consumption, sex, etc. 
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occupations, age, etc). 

They should talk openly about the causes and 

conditions of the use of substances, 

tobacco, alcohol, etc., about the 

“sensations” they offer. 

Make the students understand the temporary 

character of some so‐called “success myths”, 

and that the value is evergreen, while non‐

value leads to failure  

They should talk about the relation between the 

things allowed and not allowed, about 

the normal and abnormal issues in the 

relations between youth. 

When approaching these issues, they should not 

exaggerate and focus only on the bad aspects  

They should not have a demagogic behavior (they 

do something and teach the children 

something else). 

Have a different approach in the dialogue with the 

children, depending on their personality, sex, 

age  

They should not be scared when the child is 

wrong, and to approach the issue with 

calm and patience. 

 

They should help him/her decide by his/her own 

when to resist the temptation, and help 

him/her say no when the group of tough 

guys says yes. 

 

Talk with the child about the websites he/she 

visits  
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BARRIERS IN INTERPERSONAL COMMUNICATION  

 

FEAR FROM SELF-KNOWLEDGE (of revealing the secrets of his/her own personality) 

FEAR FROM PUNISHMENT (group exclusion, alienation, etc.) 

FEAR FROM THE ANTI‐HALO EFFECT (halo‐effect: generalization from one good trait: the tendency to judge 

somebody as being totally good because one aspect of his or her character is good) 

CLOSING OFF A CERTAIN HUMAN PROTOTYPE (especially in men behavior).       

IMPORTANCE OF ISSUES (we avoid to discuss about sensitive issues: money, hidden interests, etc.) 

AGE AND SEX (women communicate more easily, men display typical behaviors, specific to 

them) 

 

 

APPLICATION 

 

 

Please read the statements in the table. Asses why do you or the others act like this. Check the option that 

matches your behavior, in ME or THE OTHERS column. Award one point for each answer to the 

proposed items. Sum up the column!  Please find out if the presence of communication barriers 

comes from the others or from you. If your score is higher on the ME column, it means that you are 

the one who enter communication barriers. If your score is higher in THE OTHERS column, it means 

that the others block you. Please comment the answers and propose some means to improve your 

relation with the others. 

 

 

 

 

 

 

 



 63

COMMUNICATION WITH A DIFFICULT CHILD  

 

Here are some few useful recommendations to achieve a positive listening from a difficult child: 

‐  make sure that you have enough time to communicate with him/her; 

‐  choose a quiet room, to avoid interruptions; 

‐  do not overwhelm him/her with your own concerns or irritations, during your talk;   

‐  do not tell him/her stories about people who had similar problems. 

‐  do not interrupt the child using phrases like: " Hey, come on, it is not the end of the world". 

‐  do not blame the child. 

 When and if there are some communication problems between the parents, it is recommended for 

them to ask for family therapy. 

  

THE ABUSED CHILD 

LUCA ANA NICOLETA 

 

Child abuse may have various forms. The abuse caused by the hostility between the parents determines 

the following reactions in a child: 

 Aggressiveness, when the child was subject of aggression; 

 Unexpected reactions to punishments undeserved by the child; 

 Multiplication of the tensed family model; 

 Affective aridness; 

 Disordered communication between family members; 

 Shyness; 

 Rebellion against the family; 

The abuse by the use of alcohol of the parents creates: 

 Depression; 

 Anxiety; 

 Susceptibility to alcoholism by imitation and lack of surveillance; 

 Alienation of values; 
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 The responsible child takes over the parents tasks in the household; 

 Resolving the situation by lying, the same as the parents do; 

 Fear. 

The physical abuse by beating is unacceptable, since it demolishes the personality of a child; this abuse 

causes several problems, like: 

 Aggressiveness; 

 Alienation, retiring; 

 Lack of courage and responsibility. 

The emotional abuse created by quarrels, blaming the child, offence, co‐participation to the family secrets, 

labeling by ethnic and genre criteria lead to a poor self esteem of the child, followed by: 

 Alienation; 

 Escape from reality; 

 Attempts of suicide; 

 Affective instability, etc. 

All the types of child abuse also lead to school failure, and sometimes to school abandon. In this case, the 

parents should be counseled on the following topics: 

 Active listening. 

 How do we communicate with the child? 

 Assertive behavior in the family. 

 The need for affection of the child. 

 Models of parental education. 

 Time management. 

 The child’s right to make decisions. 

 Elective attachment behavior. 

 Self esteem, etc. 

On the other hand, it is necessary to advise the children with regard to the observance of their rights. 
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PRINCIPLE 9 

Help them to achieve a good time management! 

 

BUZESCU MARICICA 

The school success and the other activities depend mostly on the time management by the child. Here are 

several tips for a good time management a parent may give to his/her child: 

1. Respect the time! It is irreversible. 

2. Clearly define your goals! 

3. Clearly define your priorities! 

4. Use an agenda! Writing down the activities connects us to their accomplishment. 

5. Keep your working place in order! 

To establish and acknowledge the priorities, do as follows: 

Note all the activities you have to make in one day! 

1.................IU 

2.................I and less U 

3...............U and less I 

4.................less U and less I 

 

Read them thoroughly! 

Note with I the ones you consider important. 

Note with U the ones you consider urgent. 

You will get 4 types of activities. 

Place them into the 4 cells of the time! 

We can notice that there are 4 sectors: 
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The first sector ‐ "Important and urgent" – contains "pressing problems, projects with close deadline, 

lessons, meetings".  

The second sector ‐ "Important, but less urgent" ‐ includes "preparation, prevention, evaluation, planning, 

creating some relations, authentic recreation, getting stronger (stimulation)". 

The third sector ‐ "Urgent but with no importance" – contains "interruptions, discussions, certain phone 

calls, part of the correspondence, some meetings, computer games, communication with friends on 

the messenger, many of the immediate, pressing, and usual useless activities".  

The last sector ‐ "Less urgent and with no importance " – includes rubbishes, unimportant 

correspondence, some phone calls, activities or individuals that make you loose your time, 

“escape” activities. 

 If you have too many activities in sector 1, this means that you have postponed many of the 

activities that became stressful. Ask yourself what and why you have postponed them. Maybe 

because you forgot to get up from your computer? 

 Start with the achievement of the activities in sector 1! The achievement of these important 

activities gives you the feeling of discharge, of de‐stress. 

 Go on with the activities in sector 2! 
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 Plan the activities you have to do. By doing this, you shall use your time more effectively. 

 Make your time schedule by time units!(day, week, month) 

 After you implement your plan, check how it works! Find some time during the day to do a positive 

mental analysis!(first, take a look of what you have achieved, enjoy the moment of 

accomplishment, and check what is left for you to do. This analysis shall provide you with the 

positive energy necessary to continue the rest of the working day.) 

 What have you postponed?(your math homework, cleaning your room?) 

 Why have you postponed it?(maybe because of your chat on messenger? Take another look at cell 

1 and focus on the important and urgent activities) 

 What I can do to improve my activity?(reassess your priorities!) 

Getting used to manage your time creates the premises for an efficient work. 

Participate in the elaboration of the time sheets of your child. You should always negotiate the introduction 

of some free time options together with your child! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68

PRINCIPLE 10 

Work in a team (together)! Teach your child that team work is very important! Help him/her in any difficult 

activity! Don’t forget that you should help only if you are asked to. 

In order to prevent the excessive use of the computer, the parents should be the child’s partners in his/her 

activities. The team work creates that specific link that holds the family together. 

By working in team: 

‐ you interact efficiently with the other members of your family, in various situations  

‐ you understand the role of each person in the group  

‐ you focus on your goals                                                                               

‐ you respect the others’ rights and beliefs  

‐ you listen and understand the needs and feeling of the people around you  

‐ you appreciate and recognize the active participation in the development of a certain action, you 

encourage the open dialogues, and you share ideas and suggestions with the family members! 
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10. CHILDREN’S RIGHTS – AND HOW ARE THEY OBSERVED WITHIN THE FAMILY. LAW 272/2004 

 

LAW 272/2004 ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF CHILDREN’S RIGHTS, PUBLISHED IN THE 

OFFICIAL GAZETTE, FIRST PART I NO. 557/23.06.2004  

BASIC NOTIONS: 

This normative act regulates the legal framework of the observance, promotion and guarantee of children’s 

rights, and it entered into force on January 1st 2005.  

The 13 chapters of the law are grouped into the following topics: general protection of children’s rights, 

special protection of children who lack the protection of his/her parents, exceptions in child 

protection (refugee children, children in armed conflict situations, exploited, drugged neglected, 

kidnapped or trafficked children, children who committed a criminal offence, but with no penal 

responsibility).  

The law also regulates the legal status of the relevant agencies and services in this field: hierarchy, 

accreditation, inspection, funding, procedure, responsibility and sanctions in the system. 

To the purpose of the hereby law, the (school, vocational, career) counselor is part of the education, 

protection and care personnel within the state owned or private agencies who, by the nature of 

their job, enter in contact with the child and is supposed to observe increased responsibilities 

(obligations, duties, commitments). 

This is the reason why, for parents, the provisions of this normative act should receive the highest interest, 

especially those referring to the special situations/exceptions in which a child may be, either 

temporary or permanently. 

A special attention should be paid to the articles regarding the children belonging to a minority (national, 

ethnic, religious or linguistic), by emphasizing the positive discrimination situations expressly 

provided by the law. 

 

Chapter I is more specific on the scope of this law, of its application, governing principles, beneficiaries, 

defining the meaning of the terms and expressions used throughout the law.  

In the conclusion of this chapter, article 7 states that “the rights provided by the hereby law are granted to 

all the children, without any discrimination, regardless their race, color, sex, language, religion, 

political view or any other opinion, nationality, ethnic belonging or social origin, material situation, 
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level and type of any deficiency, birth or achieved status, training or development difficulties or of 

any type of the children.” 

Throughout four sections, chapter II deals with the general protection of children’s rights: 

Section 1 summarizes the main rights and civil liberties: the right to an identity, preservation of the 

relations and of personal contact to the parents and relatives, the right to the protection of the 

child’s public image, private and family life, freedom of speech, thinking, conscience and religion, 

the freedom of association, respect of his/her personality and individuality, the right to submit a 

complaint by his/her own and to be informed on his/her rights.  

We have to note here the article 27: “a child belonging to a national, ethnic, religious or linguistic minority 

is entitled to his/her own cultural life, to declare his/her ethnic, religious affiliation, to practice 

his/her own religion, and to use his/her own language together with the other members of hi/her 

community.” The agency who provides the observance of this article is “The National Council 

against Discrimination”. 

Section 2 – Family environment and alternative care emphasizes the obligations of the parents / legal 

representatives to provide the children the best conditions for his/her development, by an 

appropriate family environment and by the appropriate care for his/her needs.  

The alternative care/protection appears under the conditions expressly provided by the law, and it is 

granted temporarily or permanently to the child who is deprived by the care of his/her parents or 

who cannot be left in their care, in order to protect his/her best interests.  

All these cases are subject to the principle of the best interest of the child. Article 34 “emphasizes the 

appropriate information of the parents, their counseling, therapy or mediation, granted on the 

basis of a public services plan.”  

Each type of alternative protection (by the assignment of a tutor, adoption or special protection) “shall be 

subject to the necessity to provide a certain continuity in the child’s education, as well to his/her 

ethnic, religious, cultural and linguistic origin” (art. 39, par. 2).  

Section 3 (Child’s health and welfare) explains the children’s rights to benefit from the health care and 

rehabilitation services necessary to provide his/her proper health condition. 

Section 4 (Education, recreational and cultural activities) clarifies the children’s rights to receive the 

appropriate education for his/her personality, the recreational, rest and holiday activities. The 

article appoints the agencies of the administration and public authorities responsible for the 

enforcement of these rights (Ministry of Education, School Departments, public authorities on 

cultural, sport, and cult issues). 
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Chapter III is considered by the low as the most important, since it regulates the Social Protection of the 

children deprived from the protection of his/her own parents, either temporarily or 

permanently.  

By its separate sections, this chapter defines (section 1 – General provisions) and regulates the application 

of the special protection measures to be applied based on a specialized protection plan: placement 

(section 2), emergency placement (section 3), specialized surveillance (section 4). 

Section 5 specifies the relevant agencies responsible for monitoring the application of social protection 

measures, the award circumstances and the right of the parents, legal representatives and the child 

to refer them. 

Chapter IV provides a pack of regulations in two more exceptional cases that require special protection: the 

protection of refugee children and the protection of children in armed conflict situations. 

Corroborating the provisions of the organic law in this field (Law 323 / 2001), the status and the 

regime of the refugee child is supported by Romania’s accession to the international organizations 

in this field. The relevant organizations in this field are the Ministry of Foreign Affairs, the National 

Agency for Refugees and the Authority for Foreigners. 

In the case of an armed conflict, the National Authority for Children’s Rights Protection, MAI and 

MAN initiate strategies and programs for the demobilization of soldier children and to 

rectify the physical and psychic effects of the conflict on the children, for their social 

reintegration. 

Chapter V reflects the legal condition of the protection measures for the child who committed a 

criminal offence, with no legal responsibility: placement or specialized surveillance, 

already described in the chapter above.  

The Board for Child Protection, in agreement with the child’s parents or, if applicable, with the court, shall 

pronounce one of these measures considering the circumstances facilitating the offence, the social 

risk level of the offence, the environment in which the child was raised, the relapse risk and any 

other elements that describe the situation of the child. The specialized assistance, counseling, 

rehabilitation and therapy services are compulsory in the social reintegration process of the child. 

 

Chapter VI requires a special attention from the counselor, since it regulates the protection measures of 

the child against exploitation. The child is entitled to be protected against all forms of violence, 

abuse, bad treatments or neglect. His/her legal supporters have the obligation to take the 
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necessary measures to readjust and reintegrate the affected child, in order to reestablish his/her 

self esteem and dignity. 

Section 1, (Child protection against economic exploitation) emphasizes the interdiction to force a child to 

work or to use rewards in exchange for work or exploitation. Moreover, it is forbidden to take the 

children from school in order to use them for illegal works. The schools have the obligation to 

notify immediately the public social care service. 

Section 2, (Child protection against the consumption of drugs) regulates the interdiction of consumption, 

illicit use and sale of narcotic, psychotropic substances or solvents to any child, without the 

approval of his/her legal representative. The National Anti‐Drug Agency, by its specialized 

counselors, is obliged to cooperate with ANPDC, in order to apply all the appropriate measures and 

to develop anti‐drug campaigns. 

Section 3, (Child protection against abuse and neglect) defines the notions of abusing and neglecting the 

child, forbids the use of physical punishments and the deprivation of children of his/her rights that 

may endanger his/her life, physical, mental, moral or social development, body integrity or health 

condition.  

The General Department for Social Care and the Police Department check and provide a solution to these 

cases. 

Section 4 appoints the agencies in charge with the procedures for the protection of children 

against kidnapping or any kind of trafficking: MAI, ANPDC and MEC are responsible 

for the elaboration of national strategies for the prevention and fight this phenomenon. 

Section 5 specifies other types of forbidden exploitation of children: the use of children in armed conflicts, 

sexual exploitation and violence, forced development of talents, exploitation by the media or 

exploitation within scientific tests.  

 

The following chapters (Chapter VII) identifies the agencies (at central and local level) and services in 

charge with child protection, the private organizations (Chapter VIII) that may act in this field, the 

accreditation and inspection of the services that prevent the separation of the child from his/her 

family, as well as those in charge with the special protection of the child deprived from the 

protection of his/her parents, either temporarily or permanently (Chapter IX), funding the child 

protection system (Chapter X), special procedure rules (Chapter XI), responsibility and sanctions 

(Chapter XII). 
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MODEL 

PRACTICAL ACTIVITY 

 

COLLECTIVE COUNSELING 

Target group: parents 

Topic: ASSERTIVE BEHAVIOR 

Overall objective: Formation and development of assertive behavior 

Operational objectives: 

The trainees shall be able: 

• To define the assertive behavior; 

• To identify their own assertiveness level; 

• To motivate the importance of adopting an assertive behavior in relation with others  

• To exercise assertive attitudes;.  

• To list the rules of assertive communication; 

• To exercise assertive communication. 

Methods and techniques:  

Brainstorming, conversation, explanations, debates, work in pairs, team work, exercises, role play, 

questionnaires. 

Auxiliary materials: worksheets, paper sheets, markers 

Form of achievement: group counseling  

Duration: 50 minutes 

Strategy used: Ice braking exercise: ,,If I were a flower, I would……,, 

• Introduction to activity 

The trainees are motivated for the activity by emphasizing the role of behavior, attitude and 

style of communication in human relations. 

• Presentation of objectives 
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  Presentation of activity theme: „ Assertive conduct”. 

  Specification of the objectives envisaged.  

 

• Guiding the activity 

Explanation of activity development method 

The trainees are proposed to perform the following exercises, the purpose of each exercise being 

explained to them individually: 

             Exercise no. 1 „ Identify the advantages of assertive behavior” 

Request: „Starting from the worksheet information, please identify the advantages of an assertive conduct” 

Work method:   Each trainee receives a worksheet that includes:  

 Definition of assertive behavior Assertiveness 

Worksheet  1. 

Assertiveness is is the skill that helps a person to express emotions and beliefs 

without affecting and insulting the rights of the others. An assertive attitude 

involves confidence in the capacities of other persons but also in the personal 

skills, in the power of asking for certain rights, in personal values. An assertive 

person has an accurate and positive self‐image. 

There are two forms of unconfidence:  

a) Passive behavior: 

Worksheet 2 . 

A passive unconfindent person considers him/herself incapable to solve 

certain problems, that his/her personal values, interests, rights are not 

important, that others are more important, that he/she is insignificant, 

without power etc. This person also has a poor self-image. 

 b) Aggressive behavior 
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Worksheet 3 

The aggressive unconfident person thinks that he/she is the only person 

who can fulfill any task, that only he/she matters, that only his/her values 

are authentic and only his/her interests and rights are important. This 

person also has a great self-image. 

 Definition of assertive communication 

 

Worksheet 4 

 ASSERTIVE COMMUNICATION MEANS: 

‐ ‐ direct communication, 

‐ ‐ to think about oneself as capable to adjust to any task, because 

he/she is prepared for this, 

‐ ‐ to express emotions, 

‐ ‐ to approach positive opinions, 

‐ ‐ to ask and refuse according to the personal consciousness, 

‐ ‐ to pay compliments, 

‐ ‐ to say YES and NO when necessary, 

‐ ‐ to observe rights 

 

 UNCONFIDENT‐PASSIVE COMMUNICATION:  

Such persons: 

‐ Avoid confrontations, conflicts and wish to please everybody, 

‐ Make no requests, and don’t ask for a particular thing, 

‐ Consider themselves powerless, weak and that only the others are strong people, 

‐ Do not involve in actions meant to gain some personal rights or to defend opinions, 

‐ Feel hurt, frustrated, irritated, without trying to express their disagreement in front of the others.  

‐ Leave others to make choices on their behalf, 

‐ Consider the rights of others more important and give up their own. 

UNCONFIDENT – AGGRESSIVE COMMUNICATION 
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Such persons: 

‐ Blame and accuse the others, show no respect to their mates, classify persons, fight, give orders;  

‐ Consider that only they are right and only they can solve any problem, 

‐ Consider they are always right; 

‐ Solve problems in a violent manner and consider that the others are always unfair; 

‐ Use irony and frequently criticize; 

‐ Are hostile and furious; 

‐ Consider their rights more important than of others.  

 

Presentation of the elements necessary to identify the assertive attitudes and communication. 

After the individual study (analysis) of the information received each trainee starts to present to 

the other team members the identified advantages using arguments. The mates confirm or deny the 

information presented by each trainee. 

                 Exercise no. 2  „ Formulate assertive answers”, 

Request: „Starting from the presentation of some real life events, the trainees are requested to formulate 

as many remarks as possible, using the assertive communication.” 

Work method: 

The trainees group in pairs. Each trainee is required to initiate an imaginary dialogue, and his/her 

dialogue partner (selected) shall formulate spontaneously as many remarks based on assertive 

attitude and communication as possible. In the second part of the exercise, the trainees change the 

roles. 

At the end of the exercise, each trainee presents the other team members, the feelings he/she 

experienced during the assertive communication. The mates confirm or deny the information 

presented by each trainee. 

 

 Exercise no. 3 „ Role play” 

Request: „Starting from a script that describes a hypothetical situation, the trainees who volunteer shall 

stage it. The ,,actors,, are invited to play their roles the best they can, and in the end, they are requested to 

expose before their colleagues  the feelings they experienced, which role was easier to act and their 

arguments.  
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Work method:   Six volunteer trainees are selected. They shall form three pairs to play in turn. 

Each of the three pairs receives a script based on a certain role: aggressive trainee, passive trainee, 

trainee with assertive behavior. Each ,,actor” receives a guiding list of behavioral features (the lists  

BELOW). 

Role 1 – Aggressive behavior 

Annoying voice tone, offensive language, unusual actions, defiance, superior attitude, overreacted 

criticism, contempt, hostility, lack of understanding, permanent discontent, bickerer and annoying to 

others, use of communication barriers. 

Role 2 – Assertive behavior 

Respect for others, need for consulting with the group, patience, listener, good-natured, 

respect for the colleagues’ potential, open to advice, relaxed attitude during the dialogue, expression 

of personal opinions (I believe that …, In my opinion...). 

Role 3 – Passive behavior 

Introversion, lack of initiative, easy giving up personal ideas, self-quarrel, anxiety, 

hesitation, modesty, permanent request for help, fear, lack of confidence in personal skills. 

It is monitored the actors’ involvement in the activity, what role required more efforts, what 

are the communication customs and habits in a school environment. 

The trainees are invited to debates. 

 

Assessment 

The trainees are requested to identify the advantages of an assertive behavior. 

In the end, they receive the questionnaire on assertiveness, as activity practice. 
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De ce consilierea părinţilor? 

 

Parteneriatul şcoală ‐ familie devine o resursă importantă în crearea condiţiilor pentru succesul 

şcolar al elevilor/ preşcolarilor, în dezvoltarea personalităţii copiilor şi a integrării lor sociale. 

Sursa ideii de a realiza un ghid de consiliere a părinţilor o constituie participarea la trei proiecte ‐ 

tabere de vară, cu participarea elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice. Părinţii recunosc nevoia de 

consiliere pe problema relaţiei cu propriii copii şi sunt dispuşi să participe la traininguri de acest fel. 

Condiţia reuşitei acestor traininguri constă în folosirea metodelor interactive, în respectul faţă de 

experienţa lor de viaţă şi faţă de persoana lor. 

Părinţii pot influenţa comunitatea ca indivizi sau ca membri ai unui grup. Ei pot contribui la 

dezvoltarea comunităţii şi la fixarea priorităţilor sociale. La educarea copiilor contribuie deci, ca instituţii 

bine determinate ale societăţii – familia, şcoala şi comunitatea. În momentele diferite ale creşterii, 

dezvoltării şi devenirii fiinţei umane, fiecare dintre aceste instituţii sociale are un rol important. Mai mult, 

astăzi, este determinantă nevoia unui parteneriat educaţional între acestea, în favoarea unei educaţii 

eficiente pentru individ şi pentru societate. 

Ghidul nostru îşi propune să valorifice experienţa acumulată în proiectele anterioare de consiliere a 

părinţilor, realizate sub forma „taberelor complexe, în care părinţii, cadrele didactice şi elevii au participat 

la consiliere educaţională”, sub forma „cluburilor părinţilor” şi a consilierii individuale. 

De asemenea, ne sprijinim pe nevoia de formare exprimată de cadrele didactice, dar şi de părinţi, 

cu prilejul unor sondaje realizate de Casa Corpului Didactic Iaşi.                              

Trăim într‐o epocă a progresului tehnologic şi fiecare părinte este încântat când copilul său ştie să 

utilizeze calculatorul. Nu se poate să negăm că acesta a pătruns puternic în viaţa familiilor.  Bineînţeles că 

există avantaje şi dezavantaje care decurg din acest fapt. Când un preşcolar stăpâneşte câteva noţiuni de 

utilizare a calculatorului ne mirăm, ne bucurăm, dar oare nu trebuie să ne şi îngrijorăm ? 

Când achiziţionează un calculator, părinţii sunt bucuroşi că au gasit o preocupare interesantă 

pentru copiii lor şi pot să facă greşeala de a‐l lăsa pe acesta complet abandonat acestei activităţi. După un 

timp pot observa o serie de schimbări în comportamentul lor şi că nu mai poate ieşi de sub vraja 

computerului. Părinţii au rolul determinant în prevenirea şi combaterea folosirii excesive a calculatorului de 

către copii. 
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Pentru a avea succes, părintele trebuie să fie un bun educator, un bun consilier al propriului copil. 

Stilul educaţional trebuie să ţină cont de câteva principii ale consilierii. Atunci când părintele simte că are 

unele limite în relaţionarea cu copilul, este de dorit să apeleze la un consilier. 

Copiii „din ziua de azi” nu‐şi pot imagina casa lipsită de televizor, calculator, telefon, primind încă 

de mici o puternică influenţă din partea mass‐media, care le conturează de multe ori o imagine eronată 

asupra lumii.  

           Studiind impactul calculatorului asupra copiilor, psihologii şi pediatrii au ajuns la concluzia că 

utilizarea excesivă a acestuia, fără vreun control din partea adulţilor, poate fi periculoasă.  

• Astfel, copiii care petrec mai mult de cinci ore în faţa aparatului riscă să devină supraponderali.  

• Poziţia incomodă în faţa tastaturii, menţinută ore în şir, poate afecta ţinuta copilului. 

• Privitul îndelung al ecranului le poate strica vederea. 

• Devin egoişti, deoarece stau mult timp singuri la calculator. 

• Sociabilitatea scade mult. 

• Devin tăcuţi, însinguraţi. 

• Devin apatici, depresivi. 

• Devin retraşi, trăiesc într‐o lume virtuală, unde pot fi „cine” vor ei. 

• Navigarea pe internet duce la pierderea de timp. 

• Pot să apară riscuri ca: sexul pe internet, desconspirarea adresei, contactarea de către pedofili, de 

către hoţi. 

• Apare oboseala. 

• Eşecul scolar. 
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Noţiuni  despre consiliere 

Ce este consilierea? 

Termenii de consiliere, suport, psihoterapie, terapie, îngrijire, asistenţă (şi am mai putea găsi vreo 

duzină...) sunt folosiţi interschimbabil. Uneori, nici pentru cei de specialitate (psihologi, psihiatri, consilieri 

şcolari etc.), aceşti termeni nu sunt pe deplin clari.  

Consilierea psihologică este dedicată unei arii foarte largi de probleme – poţi face apel la consiliere 

atunci când eşti în dificultatea de a lua o decizie cu privire la carieră, atunci când schimbi locul de muncă 

sau domiciliul, atunci când intri într‐o nouă relaţie, când optezi pentru o activitate sau când ei o decizie, 

alegând ceva, în timp ce renunţi la altceva etc. 

Ceea ce este important, însă, este ca problema persoanei să fie clar delimitată (dacă revenim la 

exemplul de mai sus, „vreau să navighez pe internet toată noaptea”, poate fi echivalat cu o dificultate 

psihologică clar delimitată, pe când exemplul al doilea, „sunt stresat şi aş vrea sa fac ceva”, este un 

echivalent al unei dificultăţi psihologice insuficient formulată). Rolul consilierii este tocmai acela de a 

clarifica problema împreună cu clientul pentru ca, apoi, să stabilească împreună planul de acţiune. 

Principalul scop al consilierii psihologice este acela de a rezolva probleme de natură emoţională sau 

interpersonală. Ca urmare, consilierea este cea care pune la dispoziţia persoanei o serie de instrumente 

pentru a depăşi dificultatea. 
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Caracteristici ale consilierii 

Persoanele (clienţii) care apelează la consiliere nu sunt considerate „bolnave” mental şi nici nu sunt 

tratate ca pacienţi.  

Consilierea este centrată pe prezent şi pe viitor.  

Consilierul nu este o figură autoritară, ci este un educator şi un partener, prieten al clientului în 

atingerea unor scopuri comune.  

Consilierul nu este neutru din punct de vedere moral faţă de problema clientului său. Cu toate că 

nu îşi va impune propriile valori şi credinţe clientului, nu va încerca să îşi ascundă opiniile şi părerile 

contrare.  

Beneficiile consilierii  

 Facilitează schimbarea comportamentelor; 

 Creşte potenţialul de adaptare;  

 Formează modalităţi solide de a face faţă problemelor;  

 Promovează luări de decizii; îmbunătăţeşte capacităţile relaţionale; 

 Identifică soluţii. 

 

A CONSILIA 
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PRINCIPIILE CONSILIERII 

 

A. Atitudinea informată 

Poate oare un consilier  să schimbe atitudini şi comportamente? Răspunsul este unul pozitiv, atâta 

timp cât consilierul este o persoană bine informată. În afară de cunoştinţele profesionale (noţiuni de bază 

din domeniul psihologiei, sociologiei, pedagogiei, medicinei), consilierul are nevoie să‐şi formeze o bază de 

date despre: 

 contextul social al comunităţii din care provin clienţii; 

 curentele de opinie care i‐ar putea influenţa pe părinţi; 

 evenimentele marcante din viaţa copilului consiliat. 

Un consilier este o persoană care ajută o altă persoană să găsească alternative şi să ia decizii 

proprii. De aceea, consilierul trebuie să fie o sursă importantă de informaţie. Aceasta înseamnă că un 

consilier este conectat la fluxul informaţional din mass‐media, la cultura comunităţii sale, la ceea ce se 

întâmplă în grupul celor pe care‐i consiliază. 

 

B. Atitudinea pozitivă 

În psihologia copilului, există două modalităţi de a pune limite care să influenţeze comportamentul 

lui: 

  să spui NU cât mai multor greşeli pe care el le‐ar putea face; 

  sau să faci în aşa fel încât greşelile să fie procese deschise, reversibile, care pot aduce 

avantaje, dar şi consecinţe nefavorabile. 

Bineînţeles că modalitatea bună este cea de‐a doua, pentru că permite copilului să‐şi explice 

erorile, să înveţe din acestea şi să aleagă dacă le repetă sau nu. 

C. Confidenţialitatea 

Destăinuirea în faţa unei alte persoane cu privire la dificultatea pe care o trăieşti presupune 

constituirea unor stări precum: 

 vulnerabilitate; 

 încredere; 

 aşteptări mari. 

Confidenţialitatea face parte dintr‐o relaţie specială, denumită cu termenul generic de loialitate. Un 

profesionist care lucrează cu date confidenţiale trebuie să aleagă şi să menţină loialitatea sa faţă de 
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persoana aflată în dificultate. De aceea, ea „nu va divulga nimic din ceea ce a aflat sau a înteles din cele 

destăinuite de client”. Respectarea confidentialităţii conferă încrederea clientului în consilier. 

D. Toleranţa în psihologie defineşte respectul libertăţii altuia, al modului său de gândire şi de 

comportare, precum şi al opiniilor sale de orice natură (politice, religioase etc.). 

E. Atitudinea preventivă 

Viaţa psihică a copilului este strâns ancorată în prezent. Copilul de vârstă şcolară mică şi medie are 

capacitatea caracteristică de a aduce atât amintirile, cât şi aspiraţiile în prezent, prin mecanisme precum 

eidetismul (vede în faţa ochilor ceea ce retrăieşte), animismul (însufleţirea obiectelor) sau egocentrismul. 

De aceea, este foarte dificil să convingi un copil să aibă un comportament mai puţin riscant, spunându‐i că 

acesta este o investiţie pentru zilele ce vor veni.  Uneori, confruntarea cu consecinţele 

comportamentului riscant pot determina un copil să evite acea situaţie în care el a greşit. O modalitate 

pozitivă de motivare a comportamentului neriscant este asocierea cu alte dorinţe sau aspiraţii pe care le 

are copilul. Stilul de viaţă sănătos este, în schimb, mai greu de obţinut, pentru că presupune şi o atitudine 

sănătoasă a celor din jur. 
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ABILITĂŢILE CONSILIERULUI 

 

Consilierea este o relaţie de colaborare în care o persoană specializată asistă consiliatul în 

ameliorarea problemei cu care se prezintă şi în îmbunătăţirea abilităţilor de rezolvare de probleme şi luare 

a deciziilor (Ivey, 1986).          

Scopurile consilierii 

Consilierul va ajuta consiliatul să identifice obiectivele şi să abordeze soluţiile legate de: 

 autocunoaşterea; 

 comunicarea; 

 stima de sine; 

 modificarea unor comportamente problematice sau patternuri  

           dezadaptative de gândire;  

 ameliorarea emoţiilor negative şi a consecinţelor determinate de diferite  

           traume; 

 acordarea de suport; 

 însuşirea şi dezvoltarea unor strategii de adaptare; 

 facilitarea învăţării unor comportamente sau abilităţi noi; 

 prevenirea apariţiei unor probleme şi menţinerea stării de sănatate  mentală. 

 

Calităţi personale ale consilierului: 

 Interesul pentru oameni 

 Caldura şi comunicativitatea în relaţiile cu oamenii 

 Sensibilitatea la sentimentele celuilalt 

 Inteligenţa 

 Toleranţa 

 Acceptarea necondiţionată 

 Gândirea analitică / sintetică 

 Autocontrolul 

 Toleranţa la situaţii ambigue  

 Creativitatea 

 Realismul 

 Flexibilitatea 
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 Umorul 

Abilităţile consilierului: 

  Ascultarea activă 

  Observarea 

  Adresarea întrebărilor 

  Oferirea de feed‐back 

  Oferirea de informaţii 

  Parafrazarea  

  Sumarizarea  

  Reflectarea 

 

Tipuri de consiliere: 

Multitudinea de probleme pe care le au elevii, părinţii lor şi cadrele didactice determină clasificarea 

actului de consiliere în mai multe tipuri: 

 Informaţională, care a are ca scop oferirea de informaţii în domenii şi teme specifice (cum 

căutam un loc de muncă, profesii,). 

 Educaţională,  prin care se oferă clientului repere psihoeducaţionale pentru sănătatea 

mentală, emoţională, fizică şi socială  a clienţilor. 

 Dezvoltare personală, prin care se formează abilităţi şi atitudini pentru o funcţionare 

personală şi socială flexibilă şi eficientă, în scopul atingerii stării de bine; 

 Suportivă, oferă suport emoţional, apreciativ şi material; 

 Vocaţională, care constă în formarea capacităţilor de planificare a carierei; 

 De criză, care constă în asistarea psihologică a persoanelor aflate în dificultate; 

 Pastorală, se realizează prin consilierea din perspectivă religioasă. 
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 ROLUL PĂRINTELUI ÎN CREAREA STĂRII DE BINE A COPILULUI 

 

Părintele este primul şi cel mai bun consilier al copilului. El este menit să contribuie cel mai mult la 

crearea stării de bine personal al copiilor. Dar ce este starea de bine? 

Literatura de specialitate descrie următoarele componente ale stării de bine, care sunt tot atâtea 

ţinte de urmărit în relaţia dintre părinte şi copil: 

1. ACCEPTAREA DE SINE, privită ca atitudine pozitivă faţă de persoana proprie, acceptarea calităţilor şi 

defectelor personale, percepţia pozitivă a experienţelor trecute şi viitoare. Această componentă se 

fundamentează pe imaginea de sine corectă şi pe o stimă de sine ridicată. 

2. RELAŢIILE POZITIVE CU CEILALŢI ‐ de tipul încrederii în oameni, sociabilităţii, nevoii de a primi afecţiune, 

dar şi de a oferi iubire, de tipul atitudinii empatice, deschise şi calde faţă de ceilalţi. 

3. AUTONOMIE ‐ hotărâre, independenţă, rezistenţă la presiunile de grup şi în egală măsură puterea de a se 

evalua pe sine după standarde personale şi sociale, preocupat de experienţele şi evaluările celorlalţi, 

capabil să se descurce singur. 

4. CONTROLUL ‐ sentimentul de competenţă şi evaluare personală, control asupra sarcinilor, crearea 

oportunităţii de a valoriza nevoile şi resursele personale, capacitatea de a face opţiuni conforme cu valorile 

proprii. Controlul se formează prin conştientizarea fapului că orice individ are atât calităţi cât şi defecte, pe 

cunoaşterea şi autocunoaşterea  persoanei ca ansamblu de valori, aptitudini şi opotunităţi de folosire a 

acestora. 

5. SENS ŞI SCOP ÎN VIAŢĂ ‐ copilul trebuie direcţionat spre scopuri de durată medie şi lungă, conturate pe 

baza experienţei pozitive a trecutului, pe bucuria prezentului şi relevanţa viitorului. El se va orienta pe 

convingerea că merită să se implice şi va manifesta curiozitate faţă de ceea ce urmează să fie. 

6. DEZVOLTARE PERSONALĂ ‐ deschidere spre experienţe noi, sentimentul de valorizare a potenţialului 

propriu, capacitate de autoreflecţie, perceperea schimbărilor de sine pozitive, eficienţa, flexibilitatea, 

creativitatea, nevoia de provocare, dar şi respingerea rutinei. 
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Câteva cuvinte despre educarea copiilor de către părinţi 

• Dacă vrei să-i asiguri copilului o viaţă uşoară, nu-l scuti de greutăţi ! 

• Nu feriţi copiii de eforturi, dar cereţi-le pe măsura posibilităţilor lor! 

• Ascultă ce vrea copilul, nu-i impune totul! 

• Dă-i prilejul să decidă! 

• Dezvoltă-i creativitatea copilului! 

• Joacă-te cu copilul, dar nu cu soarta lui! 

• Din neînţelegerile părinţilor cu şcoala, cei care au de pierdut sunt copiii. 

• Nu obligaţi copilul la prea multe activităţi şi preocupări, ca să nu ajungă la prea puţine! 

• Niciodată nu e prea târziu să înveţi. Aceasta nu înseamnă însă că poţi amâna învăţătura. 

• Buna dispoziţie a părinţilor este fericirea copiilor. 

• Nu fiţi zgârciţi cu timpul acordat copiilor voştri!  

• Educaţia desăvârşeşte creaţia naturii. 

 

ATENŢIE, PĂRINŢI! 

Pentru ca în familie să domine starea de bine, părinţii trebuie să ştie că : 

Propriii copii au nevoie de:  

 comunicare cu părinţii; 

 iubire; 

 atenţie; 

 prezenţa părinţilor acasă; 

 relaţionarea cu părinţii; 

 modele (masculin şi feminin) în familie pe care să le urmeze cu încredere în puterea lor de alegere şi 

decizie; 

 valorizare, stimă, importanţă; 

 nevoia de a fi aprobaţi; 

 nevoia de a primi explicaţii pentru cerinţele pe care le formulează părinţii faţă de ei; 

 nevoia de a fi respectat cu toate calităţile şi defectele lor. 

 

 

 

 



 94

CERINŢE ALE RELAŢIEI OPTIME ÎNTRE PĂRINŢI ŞI COPII 

Există câteva cerinţe care acţionează aproape axiomatic în relaţia dintre părinte şi 

copil: 

 Comunică eficient cu copilul! Învaţă‐l şi pe el să comunice corect! Fii conştient 

de rolul comunicării în formarea convingerilor! 

 Ascultă‐l ca să te asculte! Formează la copii abilităţi de ascultatre activă! 

 Fii empatic! Formează la copii comportamente empatice! 

 Fii asertiv! Formează la copii comportamente asertive! 

 Ajută‐l să se cunoască, să‐şi creeze o imagine de sine corectă! 

 Ajută‐l să ia decizii corecte! Fii alături de el când hotărăşte ce este important 

pentru el! Faceţi împreună o listă a lucrurilor importante! 

 Rezolvaţi la timp conflictele! Învaţă‐l şi pe copil să‐şi rezolve conflictele cu 

ceilalţi! 

 Ajută copiii să se ferească de marile tentaţii: fumatul, alcoolul, drogul, sexul, 

etc. Explică‐le copiilor că dependenţa de calculator este o poartă spre alte 

comportamente indezirabile! 

 Ajută‐i să planifice bine timpul! 

 Lucraţi în echipă (împreună) ! Învaţă‐l pe copil că lucrul în echipă este foarte 

important! Ajută‐l la orice activitate dificilă! Nu uita ca ajutorul se dă doar 

atunci când este cerut! 
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PRINCIPIUL 1: 

Comunică eficient cu copilul! Învaţă‐l şi pe el să comunice corect! Fii conştient de rolul comunicării în 

formarea convingerilor! 

Printre nevoile de maximă importanţă ale fiinţei umane se numără şi nevoia de comunicare. 

Comunicarea este un proces prin care un individ transmite stimuli – mesaj, cu scopul de a schimba 

comportamentul altor indivizi. Este un proces de transmitere a informaţiilor de la emiţător la receptor. 

Comunicarea reprezintă procesul prin care un emiţător transmite un mesaj sub forma unui cod, 

prin intermediul unui canal, către un receptor. 

Schema de principiu a proceselor de comunicare constă în: mesaj codificat, mesaj decodificat,  

sursă/emiţător, canal, receptor/destinaţie, zgomot. 

                                   

 

În funcţie de numărul participanţilor şi tipul de relaţie dintre ei, există cinci tipuri de comunicare: 

• Comunicarea intrapersonală, în care Emiţătorul şi Receptorul sunt aceeaşi persoană. Dialogul 

interior pe care îl purtăm cu noi înşine reprezintă un autentic proces de comunicare. Este dialogul cu noi 

înşine, atunci când pentru a decide ne întrebăm şi ne răspundem în forul nostru interior. 

• Comunicarea interpersonală presupune strict doi participanţi şi prezintă calitatea de a influenţa 

opiniile, atitudinile sau credinţele celuilalt. În cazul comunicării interpersonale, codul este limbajul verbal şi 

cel nonverbal. 

• Comunicarea de grup este o altă ipostază a comunicării interpersonale ce presupune însă mai mult 

de doi participanţi. 

• Comunicarea publică implică prezenţa unui Emiţător unic şi a unei multitudini de Receptori (este 

cazul prelegerilor, discursurilor). 
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• Comunicarea de masă presupune prezenţa obligatorie a gate–keeper‐ului. El se prezintă ca un 

producător instituţionalizat de mesaje adresate unor destinatari necunoscuţi. Acest tip de comunicare se 

caracterizează printr‐o slabă prezenţă a feed‐back‐ului. Mesajele îmbracă cele mai variate forme (carte, 

presă scrisă, transmisii radio sau TV). 

Mesajul elaborat de o Sursă este codificat de un Emiţător sub forma unor semnale care parcurg un 

Canal, pe traseul căruia poate să sufere distorsiuni ca urmare a intervenţiei unei surse de zgomot, după 

care ajung la Receptor, care le decodifică şi îl încredinţează receporului. Existenţa distorsiunii mesajului 

creează unele probleme în procesul de comunicare. Acestea pot determina diferenţe, opoziţii sau chiar 

conflicte între indivizi. 

 

Care este cauza distorsiunii? Ce emite, de fapt, emiţătorul? 

Acesta emite ceea ce primeşte prin acţiunea stimulului asupra sa. Să presupunem că asupra 

organelor de simţ ale emiţătorului acţionează un corp de culoare corespunzatoare undelor 

electromagnetice pentru ROSU‐(S1). Dacă îi cerem să denumească culoarea acestui corp, el o poate denumi 

ca roşu carmine sau rosu flacără, în funcţie de sensibilitatea sa sau de experienţa proprie. Aceasta 

înseamna că indivizii comunică ceea ce cred ei că receptează. Acelaşi lucru se întâmplă şi în ceea ce 

priveşte importanţa unor lucruri. Unele persoane receptează calculatorul ca fiind „foarte important, bun, 

fără efecte negative”, altele au alte percepţii. 

Prin procesul de prelucrare a stimulului, receptorul va decodifica acelaşi stimul care este doar 

aproximativ la fel cu stimulul iniţial. Daca RECEPTORUL 1 devine mediator, atunci el va transmite mai 

departe un mesaj care va fi receptat de RECEPTORUL 2 ca mesaj terţiar, care este tot mai diferit de mesajul 

iniţial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97

EXERCIŢIU: 

Rugaţi câteva persoane să aprecieze culoarea aceluiaşi obiect. 

Notaţi răspunsurile. 

Procedaţi la fel şi cu administrarea unor sunete. Rugaţi persoanele să aprecieze dacă sunetele sunt intense 

sau nu. 

Notaţi răspunsurile. 

Procedaţi la fel, prin adresarea întrebării „cum este calculatorul”? 

Notaţi răspunsurile. 

Comentaţi împreună cu moderatorul aceste răspunsuri. 

Concluzionaţi de ce apare distorsiunea personală a mesajelor. 

Care credeţi că poate fi efectul distorsiunii asupra relaţiilor dintre participanţii la comunicare? 

Veţi constata ca aceste distorsiuni provoacă divergenţe sau chiar conflicte în relaţiile dintre persoane. 

Dacă aceste persoane unt părintele şi copilul său pot deja să creeze cotradicţii între ele. 

Rugaţi persoanele să adauge şi alte exemple. 

Notă: 

Se va accentua asupra normalităţii receptării diferite a stimulilor. 

CUM SE POATE REZOLVA ACEASTĂ PROBLEMĂ? Ce trebuie să facă părinţii? 

 Să clarifice conceptele, cuvintele,’’să vorbească aceeaşi limbă’’, deoarece înţelesul cuvintelor diferă de la 

individ la individ, în funcţie de educaţia şi experienţa personală. 

 Să asigure înţelegerea reciprocă. O persoană poate atribui înţelesuri diferite aceloraşi cuvinte la 

momente şi în contexte diferite. Esenţial este să adaptăm sensul cuvintelor fiecărei situaţii şi să stăpânim 

bine aceste sensuri pentru a nu crea confuzii. 

 Toleranţa în relaţiile interumane, prin acceptarea diferenţelor ‐ praguri senzoriale diferite, experienţe şi 

culturi diferite etc. 

Identificaţi şi alte atitudini ce se pot manifesta între părinte şi copil ! 
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Toate aceste cerinţe trebuiesc respectate deoarece în procesul comunicării este necesar: 

• Să fim receptaţi 

• Să fim înţeleşi 

• Să fim acceptaţi 

• Să provocăm o reacţie 

 

Când niciunul dintre aceste obiective nu este atins, înseamnă că procesul de comunicare nu s‐a 

realizat.  

 

EXPRESIVITATEA  ÎN  PROCESUL  COMUNICĂRII 

 

 

Comunicarea verbală, vorbitul, nu este suficientă pentru transmiterea exactă a înţelesurilor de la 

emiţător la receptor (de la părinte la copil şi invers). 

Un rol important în transmiterea mesajului îl are folosirea elementelor de expresivitate. 

Expresivitatea verbală este reprezentată de:  

 Accent (în funcţie de cuvântul accentuat, înţelesul frazei se schimbă). 

 Intonaţia, mai ales în cazul lui “da” şi “nu”! Nu întâmplător se spune ca există 100 de feluri de a 

spune DA şi 1000 de feluri de a spune NU. 

 Lungimea frazei. De obicei, se recomandă folosirea frazelor scurte, clare şi concise. 

 Exactitatea cuvintelor care să exprime exact ideea pe care dorim să o transmitem. 

 Topica sau ordinea aranjării cuvintelor în propoziţie.  
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APLICATIE: 

Realizaţi urmatoarele exerciţii. 

Analizaţi schimbarea înţelesurilor prin accentuarea diferită a cerinţelor din frază. 

Domnişoară dragă, te invit să opreşti chiar acum calculatorul ! 

Domnişoară dragă, te invit să opreşti chiar acum calculatorul ! 

Domnişoara dragă, te invit să opreşti chiar acum calculatorul  !  

Domnişoară dragă, te invit să opreşti chiar acum calculatorul ! 

Domnişoară dragă, te invit să opreşti chiar acum calculatorul ! 

Da, îl opresc ! 

Daaa ..... îl opresc  ! 

         Care este înţelesul frazei de fiecare dată? Comentaţi! Cum se schimbă înţelesurile cuvintelor prin 

accentuarea altor cuvinte? 

 

Analizaţi urmatoarele expresii: 

Calculatoarele sunt importante pentru rezolvarea temelor. 

Pentru rezolvarea temelor calculatoarele sunt importante. 

Cum se schimbă înţelesul acestora? Comentaţi. 

Ce putem  învăţa din aceste exerciţii? 

 

Nota 

În primul caz, accentul cade pe calculatoare, care sunt importante, pe când în al doilea caz, accentul cade 

pe rezolvarea temelor, care este importantă. 

De aceea trebuie să calculăm foarte bine folosirea cuvintelor. 
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EXPRESIVITATEA nonverbală este reprezentată prin: 

Mimica 

Gestica  

Postura 

 

• Mimica feţei ‐ folosirea elementelor mobile ale feţei pentru a exprima diferite stări: bucurie, 

satisfacţie, tristeţe, mirare, supărare, enervare,calm etc. 

 

EXERCIŢIU: 

 

Comentaţi cum se modifică expresia feţei în figurile de mai jos! 

 

Nota: 

Mimica are o mare importanţă în transmiterea mesajului. Ea trebuie să fie în concordanţă cu 

înţelesul cuvintelor. Eventualele neconcordanţe sunt observate de copil, care simte lipsa de sinceritate. 

Copiii taxează foarte aspru minciuna, mai ales când vine de la părinţi, şi îşi pierd încrederea în aceştia. 

Copiii  au capacitatea de a citi pe faţa părinţilor emoţiile, enervarea, ezitarea, eludarea unor 

amănunte etc. 

 Gestica nuanţează mult proceasul de comunicare. Există, chiar, o simbolistică a gesturilor.    

Prezentăm câteva dintre cele mai folosite gesturi şi semnificaţiile lor: 
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GESTUL SEMNIFICAŢIA 

- Încrucişare a braţelor cu pumnii strânşi 

‐ Încrucişare a braţelor cu palmele agăţate de antebraţ 

‐ Încrucişare a braţelor cu degetul mare ridicat 

‐ Încrucişare mascată a braţelor (cu poşeta, buchet de flori etc.) 

‐ blocaj de comunicare, stinghereală 

‐ atitudine ostilă 

‐ fermitate 

‐ superioritate 

‐ protejare 

Încrucişarea picioarelor 

‐ poziţia ‐ aruncarea (piciorul aruncat peste genunchi) 

‐ poziţia ‐ aruncarea şi prins cu mâinile de picior 

‐ încrucişarea picioarelor stând în picioare 

‐ împletirea picioarelor (cu labele picioarelor) 

‐ retragere 

‐ dispută sau competiţie 

‐ încăpăţânare, rezistenţă 

‐ poziţiea defensivă, nesiguranţă 

‐ reprimarea unei atitudini negative 

‐ Capul înclinat în jos 

‐ Mâinile încrucişate după cap 

‐ dezaprobare 

‐ semn de superioritate, inteligenţă 

‐    Mîinile în şolduri 

‐     Poziţie de şedere aplecat în faţă 

‐ agresivitate 

‐ gata de activitate 

‐ ochii întredeschişi  

‐ privirea coboară în jos 

‐ privirea oficială 

‐ ochii închişi şi înclinarea capului spre spate 

‐ stare negativă 

‐ interesul faţă de ceilalţi 

‐ răceală 

‐ blocare a relaţiei şi superioritate 

Aceste semnificaţii trebuie puse în corelaţie şi cu alte elemente ce ţin de personalitatea şi 

experienţa personală. 

                Postura –Ţinuta dreaptă denotă încredere în sine. Ţinuta aplecată denotă neîncredere, umilinţă, 

supunere. 
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Folosirea mijloacelor de expresie creează posibilitatea clasificării comunicării în comunicare verbală 

şi nonverbală. 

Comunicarea nonverbală 

Pentru a comunica, oamenii nu folosesc numai cuvintele. De câte ori comunicăm, trimitem în 

exterior mesaje şi prin intermediul altor mijloace. Chiar atunci când scriem sau vorbim, noi totuşi 

comunicăm ceva, uneori neintenţionat. 

Cum trebuie să comunicăm ? 

 

Trăsăturile comunicării verbale eficiente 

 

Atunci când vrem să comunicăm corect şi în timp util, nu este important doar ce transmitem, ce 

conţinut are informaţia, ci şi cum transmitem. Comunicarea interpersonală are câteva trăsături care asigură 

eficienţa în relaţie. 

Claritate. Presupune capacitatea de exprimare clară a ideilor. Pentru aceasta, părinţii trebuie să 

aibă ei înşişi noţiuni, idei clare despre folosirea calculatorului. Părinţii trebuie să fie bine informaţi. În caz 

contrar, copiii vor specula lipsa lor de informare. 

Acurateţe. Trebuie să vă asiguraţi că expresiile şi cuvintele pe care le folosiţi exprimă exact ceea ce 

doriţi să spuneţi.  

Empatie. Capacitatea de a vă pune în locul celeilalte persoane. Încercaţi să simţiţi ceea ce simte 

cealaltă persoană. Punându‐vă în locul ei, veţi stabili o empatie cu aceasta. Părintele trebuie să fie empatic 

mai ales atunci când ia o decizie de limitare a folosirii sau interzicere a folosirii calculatorului. 

Sinceritate. Aceasta înseamnă, în realitate, a fi natural.  

Relaxarea. Cea mai bună metodă de a vă elibera de dificultăţile de vorbire este să vorbiţi relaxaţi.  

Contactul vizual. Direcţia privirii şi mobilitatea ei sunt factori importanţi în sincronizarea unui 

dialog. Un vorbitor care nu se uită niciodată spre cel care îl ascultă ar putea transmite mesaje de tipul: ,,Nu 

mă intresează ce spui”, “Nu‐mi placi”. Evitaţi, însă, privirile intimidante. Psihologii arată că cea mai mare 

cantitate de infomaţie este tramsmisă cu privirea. 
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Postura. Poziţia corpului este, de asemenea, importantă pentru procesul de comunicare. Un 

element important al comunicării constă în examinarea posturii dvs. – cum staţi în picioare când vorbiţi – 

poziţia va pune în evidenţă calitatea discursului dvs. Se disting câteva stiluri de comunicare: 

Stilul rece caracterizează formele de comunicare necooperativă, care rupe comunicarea reală. 

Stilul ocazional e specific conversaţiilor libere între prieteni, fraţi, părinţi şi copii.  

Stilul intim se caracterizează prin recurgerea la un cod personal, expresii familiare. Este lesne de 

înţeles că stilul intim este specific relaţiei dintre părinte şi copil. 

Un rol deosebit de important în optimizarea relaţiilor între persoane îl are existenţa feed‐back‐
ului. Răspunsul pozitiv, verbal, nonverbal sau paraverbal încurajează comunicarea şi deschide relaţia. 
Reacţia interlocutorului este absolut necesară pentru continuarea comunicării. 

 

 

A DA FEE-DBACK-ul POZITIV: 
 

• Începeţi întotdeauna cu ceva pozitiv! (Ştiu că esti un copil deştept, de aceea te rog să asculţi care 

este părerea mea despre programul pe care îl ai de folosire a calculatorului). 

• Referiţi‐vă întotdeauna la ceva ce poate fi schimbat (Cred că putem folosi şi altfel timpul liber). 

• Încercaţi să oferiţi alternative! (Cred că putem folosi şi altfel timpul liber, să jucăm fotbal, să 

desenăm sau să citim o carte bună). 

• Încercaţi să fiţi descriptiv şi mai puţin evaluativ. (Internetul face legărtura între oameni din diferite 

părţi ale lumii.) Nu trebuie să calificăm aceste relaţii ca fiind bune sau rele. 

• Nu emiteţi judecăţi de valoare despre interlocutor (Părerea mea este că… ) 

• Oferiţi feed‐back la persoana întâi. (Eu, dacă aş fi în locul tău, aş fi mai atent cu sănătatea mea). 

• Feed‐back‐ul pe care îl oferiţi spune întotdeauna ceva şi despre voi. 

“A PRIMI” FEED-BACK POZITIV: 

 

• Descifraţi reacţia interlocutorului! 

• Încercaţi să înţelegeţi ce vi se transmite ! 

• Reformulaţi cu propriile cuvinte pentru a a fi sigur că aţi înţeles bine. (Să înţeleg că ai  promis să fii 

mai atent cu cine comunici pe internet). 

• Cereţi părerea mai multor persoane înainte de a accepta / respinge feedback‐ul! 

• Dacă doriţi să obţineţi feedback, insistaţi! 
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DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR DE COMUNICARE 

Se poate realiza prin învăţarea unor comportamente vizibile ca: 

• Poziţia de implicare ‐ aplecată spre interlocutor 
• Mişcarea adecvată a corpului – evitarea poziţiei încremenite 
• Privirea – contactul vizual direct fără jenare, blocare a interlocutorului 
• Înlăturarea factorilor aleatori (zgomote, persoane străine etc.) 
• Exprimarea interesului (Chiar mă doare că…) 
• Atitudinea pozitivă, încurajatoare faţă de copil 
• Întrebări deschise, indirecte 
• Tăcerea atentă (ascultarea cu atenţie) 
• Parafrazarea (exprimarea cu cuvintele proprii a ideilor apărute în dialog) 
• Exprimarea sentimentelor (Mă doare atunci când tu spui că habar nu am de folosirea calculatorului)
• Lămurirea înţelesurilor (Când spun comunicare pe Internet, eu spun…) 
• Formularea concluziilor– pentru clarificare şi lămurire a ideilor. 

 

APLICAŢIE: 

7. Împărţiţi părinţii în perechi. 
8. În cadrul fiecărei perechi, unul este vorbitorul – urmează să vorbească despre  
     un conflict pe care el/ ea  l‐a avut recent. Celălalt  – ascultătorul – ascultă, făcând  
      apel la elemente de limbaj corporal negativ. 
9. După câteva minute, cereţi ascultătorului ca, în timp ce‐l ascultă pe vorbitor, să  
      facă uz de elemente de limbaj corporal pozitiv. Ascultătorii se pot folosi de fişa  
      de lucru pentru a‐şi aminti care sunt aceste elemente. 
10. Opriţi‐i pe toţi după câteva minute. Întrebaţi‐l pe vorbitorul fiecărei grupe: 

• Cum v‐aţi simţit când ascultătorul a făcut uz de elemente de limbaj corporal negativ ? 
• Cum v‐aţi simţit când ascultătorul a făcut uz de elemente de limbaj corporal pozitiv? 

11. Inversaţi rolurile (vorbitorul este acum ascultătorul, iar ascultătorul este  
      vorbitorul). Repetaţi paşii de la 2 la 4. 
12. Cereţi să discute în perechi următoarele chestiuni: 

• Cum putem să arătăm cuiva că îl ascultăm fără să vorbim ?  
           Daţi exemple concrete. 

• În ce fel a manifestat colegul vostru elemente de limbaj corporal pozitiv ? 
• De ce este important să recurgeţi la elemente de limbaj corporal pozitiv când aveţi o dispută cu cineva ? 

De multe ori, comunicarea dintre persoane întâmpină dificultăţi datorită faptului că nu ştim sau nu 
suntem dispuşi să ascultăm. 
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PRINCIPIUL 2: 

Ascultaţi‐l ca să vă asculte! Formaţi copilului abilităţi de ascultare activă! 

 

Rolurile ascultării active: 

Rol de facilitare a descărcării emoţionale a partenerului 

Sînt binecunoscute situaţiile în care ne simţim plini, tensionaţi şi avem dorinţa de a ne împărtăşi 
cuiva. Odată realizat acest lucru, starea de tensiune diminuează, ne simţim liniştiţi şi împăcaţi. Oricât de 
ocupaţi ar fi părinţii, trebuie să‐şi rezerve timp pentru a asculta gândurile, preocupările şi intenţiile 
copilului. Nevoia de comunicare a copiilor este foarte mare. Părinţii pot deveni prieteni şi confidenţi ai 
copiilor lor. 

Rol de facilitare a exprimării de sine a partenerului.  

Cunoaşterea necesităţilor, dorinţelor şi sentimentelor interlocutorului vă va ajuta să stabiliţi un 
contact mutual eficient.  

Rol în intercunoaştere şi învăţare 

Ascultând, putem, pe de o parte, să cunoaştem persoana, să aflăm informaţii despre ea, despre alţii 
sau despre realitate, iar pe de altă parte, putem să învăţăm, să beneficiem de cunoştinţele şi experienţele 
celorlalţi.  

Contribuie la stabilirea şi desfăşurarea relaţiilor sociale, a formării şi menţinerii grupurilor. Dacă 
familia nu poate fi un grup, o echipă preferată a copilului, atunci el va căuta alte grupuri de comunicare. 
Aşa se explică aderarea copiilor la diferite grupuri de discuţie. 

Gupurile de discuţie de pe Internet pot aborda tentaţii specifice vârstelor, dar negative ca: 

relatii sexuale 

consumul de droguri ilicite 

 fumatul  

 alcoolul  

 violenţa, sinuciderea 

 diverse curente filosofico ‐ comportamentale ca Emo, Morison etc. 

Adriana Băban – “Consiliere educaţională” pag.4 

  Toate aceste roluri derivă din caracterul ascultării ca o componentă de bază a comunicării, iar 
realizarea lor depinde de gradul în care persoanele implicate dispun de un anumit exerciţiu şi de unele 
trăsături şi resurse, care le fac să fie buni sau răi ascultători.  
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Pentru a putea practica ascultarea activă, persoana trebuie să dispună de calităţi care îl 
caracterizează ca bun ascultător. 
 

Un bun ascultător are următoarele calităţi: 

• Ascultă cu atenţie, este prezent în comunicare cu toate simţurile, prelucrează conţinuturile. 

• Ascultă cu continuitate, fără întreruperi. 

• Este deschis, are disponibilitatea de a comunica, de a stabili relaţii. 

• Arată că este preocupat şi îşi exprimă preocuparea pentru cele comunicate de interlocutor. 

• Mimica exprimă implicarea în procesul comunicării. 

• Nu dă semne de plictiseală (dacă procesul comunicării depăşeşte timpul aşteptat). 

• Nu întrerupe pe interlocutor (emiţător). 

• Este preocupat şi de subiectul comunicării şi de persoana cu care comunică. 

• Păstrează contactul vizual direct, dar nu derutează cu privirea. 

• Nu comunică într‐o atmosferă în care există mulţi factori perturbatori (riscă să perceapă 

denaturat). 

• Se asigură că înţelege bine mesajul, reia cele comunicate cu propriile cuvinte (parafrazează). 

• Este lipsit de prejudecăţi în legătură cu informaţiile emise. 

 

 

Un rău ascultător: 

• Ascultă, dar nu îl preocupă ce spune celălalt. 

• Aude, dar nu ascultă, nu se implică. 

• Priveşte spre tine, dar, de fapt, nu ascultă, se gândeşte în altă parte. 

• Este dominat de prejudecăţi şi stereotipii. 

• Gândeşte că efortul de a asculta e prea mare. 

• Se simte ofensat de interlocutor. 

• Ascultă preocupat numai de subiect şi neglijează persoana (trăirile acesteia). 

• Ascultă, fiind perturbat de alţi factori. 

• Face gesturi de respingere şi/sau blocare a comunicării. 

• Face gesturi neconcordante. 
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JOC DIDACTIC  

         Împărţiţi-i pe elevi în perechi. Cereţi părinţilor să vorbească fiecare în acelaşi timp despre un 

anumit lucru (ce am făcut astăzi la şcoală, ce voi face după amiază etc.) timp de un minut. În timp 

ce vorbesc, persoanele ar trebui să se concentreze concomitent, să asculte ce spune celălalt. După 

trecerea minutului, persoanele îşi spun unele altora ce au auzit şi ce-şi amintesc din ce a spus 

celălalt. Cereţi persoanelor să formeze un cerc. Discutaţi despre această experienţă cu întreaga 

grupă. 

Cum a decurs ascultarea? 

Care cerinţe ale ascultării active nu s-au respectat? 

Cum ar fi trebuit sa decurgă acultarea? 
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PRINCIPIUL 3 

Fiţi empatici! Formaţi la copii comportamente empatice! 

 

Ce înseamnă empatie? 

Empatia este una din condiţiile necesare şi suficiente care facilitează comunicarea. 

Empatia presupune acceptarea neconditionată a ideilor, sentimentelor, credinţelor celuilalt, 

chiar dacă acestea sunt diferite de propriile modele de referinţă, de modul subiectiv de a privi 

respectivele informaţii. 

Empatia presupune a te pune în postura celuilalt, fără însă a pierde contactul cu 

propria persoană. 

Empatia presupune "rezonanţă" cu celălalt". 

Empatia părinţilor face ca aceştia să se poată întoarce în timp pentru a verifica din postura 

copilului dacă deciziile lor sunt corecte sau nu. 

Empatia părintelui îl poate face să gândească, să simtă şi să voiască la fel ca şi copilul său, 

dacă ar fi în ipostaza acestuia. 
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PRINCIPIUL 4 

Fiţi asertivi! formează şi la copii comportamente asertive! Asertivitatea 

 

Asertivitatea este abilitatea de a ne exprima emoţiile şi convingerile fără a afecta şi ataca drepturile 

celorlalţi. Atitudinea asertivă presupune încredere în posibilităţile celorlalţi, dar şi în calităţile proprii, în 

puterea de a cere drepturi, în valorile proprii. Are o imagine de sine corectă, pozitivă. 

Inasertivitatea se manifestă în două feluri: 

a) comportament pasiv: 

Inasertivul  pasiv gândeşte despre el că nu poate rezolva anumite probleme, că valorile, 

interesele, drepturile sale nu contează, că alţii sunt importanţi, el este o persoană neimportantă, fără 

putere etc. Are imagine de sine scăzută. 

b) comportament agresiv 

Inasertivul agresiv gândeşte despre el că doar el poate rezolva orice sarcină, doar el 

contează, doar valorile sale sunt autentice, doar interesele şi drepturile lui sunt importante. Are o 

imagine de sine prea ridicată. 

c) definiţia comunicării asertive 

COMUNICAREA ASERTIVĂ  ÎNSEAMNĂ: 

• comunicare directă; 

• gândeşte despre el că se poate adapta la orice cerinţă, pentru care este pregătit; 

• îşi exprimă emotiile; 

• abordează pozitiv opiniile; 

• solicită şi  refuză conform conştiinţei proprii; 

• face complimente; 

• spune DA sau NU când este necesar; 

• respectă drepturile. 
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COMUNICAREA INASERTIV – PASIVĂ 

O astfel de persoană: 

• Evită confruntările, conflictele, îşi doreşte ca toată lumea să fie mulţumită; 

• Nu face cereri, nu solicită ceva anume; 

• Gândeşte despre el că nu are putere, este slab, doar alţii sunt puternici; 

• Nu se implică în câştigarea unor drepturi personale sau în apărarea unor opinii; 

• Se simte rănită, frustrată, iritată, fără însă a încerca să‐şi exprime nemulţumirile faţă de ceilalţi;  

• Lasă pe ceilalţi să aleagă în locul său;  

• Vede drepturile celorlalţi ca fiind mai importante, renunţă la drepturile sale. 

 

COMUNICAREA INASERTIV‐ AGRESIVĂ 

O astfel de persoana: 

• Blamează şi îi acuză pe ceilalţi, nu‐şi respectă colegii, etichetează, ceartă, ordonă;  

• Gândesc despre ei că numai ei au dreptate şi numai ei pot să rezolve orice problemă; 

• Consideră că au întotdeauna dreptate; 

• Rezolvă problemele prin violenţă, consideră că cei din jurul său sunt adesea nedrepţi cu el; 

• Este ironic şi utilizează adesea critica în comunicare; 

• Este ostil şi furios; 

• Consideră că drepturile lor sunt mai importante decât ale celorlalţi.  

• Ton deranjant, expresii ofensatoare, acţiuni atipice, atitudini sfidătoare, superioritate, critică 

exagerată, dispreţ, ostilitate, lipsa de întelegere, ostilitate, permanent nemulţumit, certăreţ şi 

agasant cu ceilalţi, foloseşte blocajele în comunicare. 

 

Aceste blocaje sunt: 

• Ameninţările 

• Folosirea puterii/ forţei 

• Critica 

• Porunca  

• Insulta 

• Dirijarea/ conducerea 

• Informarea parţială 

• Interogatoriul 
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• Manipularea prin laudă a interlocutorului 

• Etichetarea/ promovarea unor prejudecăţi 

• Tendinţa de a da sfaturi 

• Schimbarea subiectului 

 

            ESTE LESNE DE ÎNTELES că dezvoltarea comportamentului asertiv este benefică pentru ambele părţi: 

copii  şi părinţi. 

Ajută‐l pe copil: 

▪ să spună exact ce simte, totdeauna 

▪ să nu aibă frică să îşi exprime opiniile 

▪ să îşi apere drepturile 

▪ să poată să respingă ceea ce nu îi place 

▪ să poată să facă complimente 

▪ să selecteze cu atenţie  

▪ să respecte drepturile celorlalţi 

▪ să aibă încredere în sine şi în ceilalţi 

 

 

Clasificare preluată din A.E. Ivery, N.Gluckstein,M.B.Ivery „Abilităţile Consilierului” pag.20‐34 
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OBSTACOLE  ÎN COMUNICAREA INTERPERSONALĂ 

 

 

TEAMA DE AUTOCUNOAŞTERE (de dezvăluire a secretelor personalităţii) 

TEAMA DE PEDEAPSĂ (excludere din grup, marginalizare etc.) 

TEAMA DE EFECTUL ANTIHALOU (de nerecunoaştere şi neatribuire a succesului pe care îl realizează o 

persoană într‐un domeniu asupra a tot ceea ce face ea) 

INTERIORIZAREA UNUI ANUMIT PROTOTIP UMAN (în special în comportamentul bărbaţilor).       

IMPORTANŢA PROBLEMELOR (evităm să discutăm despre probleme sensibile: bani, interese ascunse, etc.) 

VÂRSTA ŞI SEXUL (femeile comunică mai uşor, bărbaţii afişează comportamente tipice, 

specifice acestora) 

Află dacă tu blochezi comunicarea sau ceilalţi te bochează pe tine! 
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Blocajele comunicării 

Citeşte cu atenţie exemplele de blocaje din tabel. Pune un X în dreptul fiecărui blocaj pe coloana EU 

sau CELĂLALT, după cum identifici această trăsătură la tine sau la ceilalţi! 

Cine procedează astfel Blocajele comunicării Exemplu 

EU Celălalt  

Ameninţări 

(Produce teamă, supunere, 

resentiment, ostilitate) 

„Dacă nu eşti în stare să ajungi la serviciu la timp, am 

putea să te concediem” 

 

  

A da ordine 

(folosirea puterii asupra altuia) 

„Să te prezinţi imediat în biroul meu” 

„Nu mă întreba de ce, fă‐o fiindcă aşa spun eu” 

  

Critica  „Nu munceşti destul” 

„Te lamentezi tot timpul” 

  

Insulta 

(„înfierarea”) 

„Numai un idiot ar spune asta” 

„Prostule” 

„Ce poţi aştepta de la un birocrat” 

  

Dirijarea 

(„trebuie” sau „nu trebuie” 

să…”) 

„Ar trebui să fii mai conştient” 

„Trebuie să te descurci” 

„N‐ar trebui să fii aşa furios” 

  

Tăinuirea informaţiilor cheie „Îţi va plăcea planul acesta” (fără a spune cât de mult 

va fi el implicat) 

  

Interogarea „Câte ore ai lucrat la asta?” 

„Cât a costat?” 

„De ce ai întarziat?” 

„Ce faci, la ce lucrezi?” 
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Lauda în scopul manipulării „Eşti aşa de talentat la redactarea rapoartelor, nu‐l 

faci şi pe al meu?” 

  

Diagnosticarea motivelor sau 

cauzelor 

„Eşti foarte posesiv” 

„Întotdeauna ai avut probleme cu gestiunea 

timpului”  

  

Sfatul necerut 

(când persoana nu vrea decât 

să fie ascultată) 

„Dacă ţi‐ai fi consolidat poziţia, n‐ai fi ajuns în panica 

asta” 

„De ce nu o faci aşa?” 

„Ignoră‐le” 

  

Persuasiunea prin apel la 

logică 

„Nu există nici un motiv de îngrijorare. Totul este 

foarte normal” 

  

Schimbarea subiectului „E interesant ceea ce spui…Am vazut aseară un film 

nostim”  

  

Punerea în prim plan a 

propriei persoane 

„Am avut un groaznic accident de masină săptamana 

trecută”, spune el”. Să vezi ce accident am avut eu…”, 

răspunde interlocutorul 

  

Refuzul de a accepta problema „Nu avem ce discuta. Eu nu văd nicio problemă aici”   

Încurajarea prin negarea 

existenţei problemei 

„Nu fi nervos” 

„Nu te teme, va merge bine” 

„Arăţi splendid” 

  

Citiţi afirmaţiile din tabel. Apreciaţi de ce dumneavoastră procedaţi aşa sau ceilalţi procedează aşa. 

Puneti câte un X în dreptul variantei care corespunde comportamentelor dumneavoastră, în coloana EU sau 

CEILALŢI. Acordaţi câte un punct pentru fiecare răspuns la itemii propuşi. Faceţi sumele pe coloană!  Veţi 

afla dacă inducerea blocajelor în comunicare vine de la alţii sau de la dumneavoastră. Dacă aveţi un punctaj 

mai mare pe coloana EU înseamnă că dumneavoastră introduceţi bariere de comunicare cu ceilalţi. Dacă 

aveţi un punctaj mai mare pe coloana CEILALŢI  înseamnă că ceilalţi vă blochează pe dumneavoastră. 

Comentaţi răspunsurile şi propuneţi mijloace de optimizare a relaţiei dumneavoastră cu ceilalţi. 

Chestionarul a fost preluat din revista “ Psihologia”, nr. 5-6/2000; traducere şi adaptare 

dr. Mariana Caluschi şi psiholog Oana Gavril 
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Chestionar  pentru măsurarea asertivităţii proprii: 

Vă rugăm să răspundeţi la câteva întrebări, marcând pe o scală de la 1 la 5 în ce măsură vi se 

potrivesc comportamentele exprimate de respectivele afirmaţii, ţinând cont de următorul punctaj: 

5 – întotdeauna adevărat pentru mine 

4 – în mare măsură adevărat pentru mine 

3 – uneori adevărat pentru mine 

2 – puţin adevărat pentru mine 

1 – cu totul fals pentru mine 

1. Atunci când situaţia o impune, sunt in stare să spun “nu” la o solicitare………….  

2. Obişnuiesc să cer sau să solicit ajutor în diverse situaţii…………………………..…  

3. Ştiu să‐mi argumentez solicitările, cererile în faţa şefilor …………………………  

4. De obicei, lupt să‐mi fie recunoscute drepturile ………………………………..  

5. Iau cuvântul în apărarea unei personae căreia i se încalcă drepturile ………. ……  

6. Când sunt în societate şi se discută o problemă, obişnuiesc să‐mi exprim punctul de vedere chiar dacă nu 

sunt solicitat……………………………………………………… 

 

7.  Pot să‐mi exprim emoţiile şi sentimentele pozitive faţă de cineva………………….  

8. Atunci când intreţin o conversaţie cu o persoană de sex opus, îmi exprim ideile degajat şi fără 

reţineri………………………………………………………………….. 

 

9. Când am făcut o greşeală faţă de cineva, îmi asum responsabilitatea şi îmi justific faptele 

…………………………………………. 

 

10. Anticipez succesul meu social şi am incredere in forţele mele……………………..  

11. Când mi se vinde un obiect cu defecte, îl duc înapoi la magazine sau mă adresez Oficiului pentru 

Protecţia Consumatorului………………………………………….. 

 

12. Dacă situaţia o cere, pot refuza o anumită persoană care îmi solicită să‐i fac o favoare 

……………………………………………………………………………….. 
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13. Nu‐mi este ruşine să solicit anumite favoruri când cred că le merit………………..  

14. Am putere de convingere ………………………………………………………  

15. Utilizez tehnici de comunicare diferite prin care îmi susţin drepturile……………..  

16. Când un coleg sau un prieten este nedreptăţit, îl susţin să‐şi apere drepturile………  

17. În conversaţii, discuţii fac afirmaţii, îmi exprim opiniile personale mai mult decât subscriu la ale 

altora………………………………………………………………… 

 

18. La conferinţe, întruniri, cursuri, obişnuiesc să‐mi exprim emoţiile şi sentimentele negative faţă de 

persoanele care mi le‐au provocat……………………………………. 

 

19. Când întreţin o conversaţie, transmit semnale nonverbale pozitive şi zâmbesc mult   

20. Când comunitatea profesională căreia îi aparţin intră în grevă, particip efectiv şi nu îmi dau doar acordul 

………………………………………………………… 

 

21. Îmi aleg prietenii care mă pot sprijini în atingerea unui statut social …………...  

22. Îmi apăr drepturile fără a le încălca pe a altora …………………………………….  

23. Obişnuiesc să stau în faţă, în primul rând ………………………………………..  

24. Rareori spun “da”, când, de fapt,  aş vrea să spun “nu”…………………………  

25. Când cer o favoare, ştiu să arăt că sunt pregătit să răsplătesc favoarea pe care o cer  

26. În general, ştiu ce vreau să spun şi o spun clar, fără confuzii şi fără a plictisi……  

27. Îmi exprim nemulţumirea atunci când  sunt încălcate drepturile semenilor mei şi iau atitudine în această 

privinţă ……………………………………………………..... 

 

28. În mijloacele de transport în comun, când se produc neînţelegeri, intervin pentru a ajuta una din 

părţi…………………………………………………………… 

 

29. Când nu sunt de acord cu opiniile unora, le spun destul de repede acest fapt, fără să schimb subiectul 

…………………………………………………………………….. 

 

30. Caut orice prilej să le arăt celor din jurul meu ce sentimente am pentru ei ……..  

31. Îmi pun ordine în gânduri şi obişnuiesc să fiu clar când iau cuvântul ……………..  
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32. Iau iniţiativa pentru organizarea activităţilor de grup desfăşurate în mediul  profesional …………………….  

33. Consider că un tânăr trebuie să se pregătescă cu grijă pentru a atinge o poziţie socială bună pe viitor 

………………………………………………………………….. 

 

34. In caz de dezacord, caut compromisuri realiste, pe baza intereselor comune ……...  

35. Dacă nu reţin numele unei personae căreia i‐am fost prezentat, o rog să se recomande din nou 

……………………………………………………………………. 

 

36. Cer cuiva care vorbeşte tare, de exemplu la cinematograf, să tacă ………………..  

37. Dacă cineva încearcă să mă mintă, obişnuiesc să‐i reproşez, să‐i arăt că e mincinos  

38. Obişnuiesc să‐mi recunosc greşelile ……………………………………………..  

39. Evit să mi se joace feste, să mi se facă şotii, să ajung ţinta unor glume …………  

40. Pot iniţia, continua sau finaliza cu uşurinţă o conversaţie …………………………  

 

Total punctaj………..                     Cotarea se face pe cvartile. Punctaj maxim = 200 

‐ mai puţin de 60 p  ‐ comportament pasiv 

‐ 61p – 120 p            ‐ comportament asertiv 

‐ peste 120 p             ‐ comportament agresiv în comunicare 

Chestionarul a fost preluat din revista “ Psihologia”, nr. 5-6/2000; traducere şi adaptare 

dr. Mariana Caluschi şi psiholog Oana Gavril; 
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COMUNICAREA CU COPILUL MIC 

În funcţie de stilul parental practicat, comunicarea copil ‐ părinte poate lua aspectul agresiv, pasiv 

sau asertiv. 

Agresivitatea asupra copilului mic nici nu poate fi pusă în balanţa aplicării. Copilul preşcolar şi şcolar 

mic are o gândire puternic concretizată. El trebuie să înţeleagă de ce face ceva sau nu. Vârsta lui ,,de ce ,, 

pune în necesitate formarea capacităţilor de comunicare asertivă la părinţi şi în genere la educatori. 

Câteva mijloace de dezvoltare a abilităţilor de comunicare: 

• Abordaţi o atitudine de implicare ! Aplecarea  spre copil îi creează senzaţia de apropiere, de grijă, 

siguranţă şi interes. Pentru cei mici, contează mult dacă le vorbim într‐o poziţie încremenită, care îi 

striveşte psihic sau dacă ne aplecăm în faţă spre a‐i asculta. Cât ne costă să îndoim genunchii 

pentru a putea comunica eficient cu copilul nostru? Cât  ne costă o mângiere dată copilului ? 

• Păstrează contactul vizual direct cu copilul! Ochii transmit o mulţime de informaţii. În privire se 

citeşte iubirea şi respingerea, admiraţia, tristeteţea, încrederea, curajul, întrebarea, bucuria etc. 

• Vorbiţi ,,de la aceeaşi înălţime,,! Staţi aşezat atunci când copilul stă pe scaun, sau staţi împreună în 

picioare! Acest lucru creează sentimentul respectului reciproc şi înlătură senzaţia de strivire a 

voinţei interlocutorului aflat ,,mai jos,,. Învăţaţi de la educatoarele care se aşază pe scăunelele 

copiilor atunci când discută cu ei. 

• Păstraţi o distanţă optimă între interlocutori. La o distanţă mai mare de trei metri, scade interesul 

copilului de a asculta. Nu vorbiţi cu el din cealaltă cameră, deoarece nu‐i mai puteţi capta atenţia. 

În schimb, se instalează o distanţare psihică între părinte şi copil. 

• Exprimaţi‐vă interesul pentru ce spune copilul! Numai aşa el se va deschide spre comunicarea cu 

dumneavoastră dar şi cu ceilalţi. 

• Nu schimba discuţia atunci când nu poţi să răspunzi! Copilul va crede că problema lui nu te 

interesează şi va suferi. 

• Mişcă adecvat corpul! Evită, pe cât posibil, poziţia încremenită, rigidă a corpului! Rigiditatea 

corpului exprimă îndârjire şi încăpăţânare şi provoacă aceleaşi reacţii la copiii cu care comunicăm. 

• Ascultă cu atenţie tot ce spune copilul! Acordă importanţă la fiecare cuvânt! Încurajează‐l să 

comunice cu tine! Adoptă o atitudine pozitivă, deschisă! Învaţă să taci şi să asculţi! Zîmbeşte mereu 

în prezenţa copilului mic! 

• Aşteaptă întotdeauna un răspuns verbal sau nonverbal de la copil! Fă posibilă conexiunea inversă! 

• Mimica feţei ajută mult la transmiterea informaţiei, dar, mai ales, la transmiterea sentimentelor şi 

trăirilor tale. 

• Joacă‐te cu copilul! În joc, el învaţă că trebuie să respecte unele reguli şi tot prin joc face şi 

cunoaşte o mulţime de obiecte, lucruri, fiinţe, oameni, relaţii. 
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• Arată‐i concret lucruri, persoane! Dacă nu ai aceste lucruri, cumpără‐i jucării şi cărţi cu poze! Citiţi 

împreună poveşti sau rugaţi‐l să facă povestiri despre lucruri, jucării sau poze! 

• Reformulează textul transmis ca să te asiguri că ai înţeles ce a vrut să spună copilul! Este foarte 

important să vorbiţi „aceeaşi limbă” (Să înţeleg că ai spus că ...vei fi cuminte?) 

• Cea mai bună comunicare se realizează atunci când lucraţi împreună.Aşezaţi împreună cu copilul 

masa, lucrurile în cameră, jucăriile etc.! 

• Când copilul a greşit, evitaţi să puneţi întrebări  directe de tipul ce? cine? de ce? Folosiţi întrebări 

indirecte de tipul care este motivul pentru care.....? cum se explica faptul că.....? 

• Încurajaţi copilul să‐şi spună opiniile, gândurile sau să ia decizii specifice vârstei! 

• La sfârşitul unei discuţii importante extrageţi împreună cu copilul concluziile! Aceasta îl va ajuta să 

ţină minte cele discutate. 

• Evitaţi jignirile, etichetările şi compararea cu alte persoane, mai ales în sens negativ (fratele tău era 

mai cuminte). Asemenea expresii duc la formarea unei imagini de sine subevaluată şi face ca el să 

se simtă fără valoare. 
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PRINCIPIUL 5 

Ajută‐l să se cunoască, să‐şi creeze o imagine de sine corectă! 

 

Climatul familial, mediul afectiv în care creşte copilul, căldura sau indiferenţa acestuia îi vor marca 

puternic modul de viaţă, personalitatea, încrederea în forţele proprii, imaginea de sine. Cadrele didactice 

pot contribui la prevenirea consecinţelor negative ale plecării părinţilor la muncă în străinătate. Pregătirea 

psihologică a copilului, pentru a rezista la tot felul de încercări ale vieţii, începe cu formarea imaginii de sine 

pozitive. Plecarea părinţilor şi rămânerea copilului singur acasă este o încercare prin care trebuie să treacă 

acesta. Imaginea de sine corectă este premisa de la care se poate porni în procesul de susţinere psihică a 

copilului de către şcoală. 

Orele de dirigenţie ar trebui să abordeze teme care să contribuie la formarea corectă a imaginii de 

sine. 

Ce este imaginea de sine? 

          Imaginea de sine este felul în care gândeşti despre calităţile şi defectele tale. Abilitatea noastră de a 

ne evalua corect şi realist, de a fi capabili să ne acceptăm aşa cum suntem, defineşte imaginea de sine. 

Imaginea personală, este propria noastră părere despre ce fel de persoană suntem. Imaginea de sine este  

fundamentul pe care se formează înteg comportamentul persoanei. De aceea, educatorul de orice fel, 

profesor, părinte, trebuie să ajute copilul să‐şi formeze o imagine de sine corectă. Este semnalată o imagine 

de sine fizică, psihică şi socială.  

          Imaginea de sine fizică reprezintă modul în care fiecare persoană  îşi acceptă propria corporalitate, ca 

ansamblu al trăsăturilor fizice.  

          Imaginea de sine psihică este reprezentarea pe care o are fiecare persoană despre capacităţile sale 

psihice (limbaj, inteligenţă, caracter, voinţă, interese, valori etc.).  

            Imaginea de sine socială reprezintă compararea cu altul şi înscrierea individului în contextul social. 

La acestea se adaugă opinia grupului, adică imaginea socială de sine.  

Fără îndoială, imaginea personală are o putere atât de mare, încât impactul ei este copleşitor asupra 

destinului oricărei persoane, ea putând influenţa atât reuşita, cât şi nereuşita acesteia. Toate acţiunile şi 

sentimentele noastre, sunt în concordanţă cu imaginea noastră personală. Imaginea de sine scăzută 

determină neîncredere în sine, dar şi o stimă de sine îndoielnică. 

            La fel de dăunătoare este şi imaginea de sine supraevaluată. Dacă cineva se va crede o personă plină 
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de talent şi se va lansa într‐o activitate specifică, se va întâlni curând cu eşecul, deoarece nu va putea face 
faţă cerinţelor.  

De aceea, şcoala trebuie să‐l ajute pe copil să‐şi formeze o omagine de sine corectă. El trebuie să stie că are 
calităţi, dar şi defecte, că poate obţine succese importante, dar şi unele insuccese.  

Copiii cu imagine de sine corectă: 

• Se  simt importanţi                                                

• Se  simt  unici                                                        

• Se  simt plini de succes                                                                                                                

• Îşi asumă scopuri bine definite                               

• Se simt utili   

• Au  simţul puterii 

• Au încredere în sine 

• Se simt respectaţi 

• Se  simt  unici 

• Se  simt plini de succes 

• Pot lu decizii corecte 

• Îşi asumă scopuri bine definite 

• Se simt capabili să‐i influenţezi pe alţii 

• Au o imagine corporală pozitivă 

 

Adriana Băban “Consiliere Educaţională” pag 73‐74 
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ACTIVITATE  PRACTICĂ:        

 

Sarcina: Ce fel de imagine de sine are persoana despre care se vorbeşte în text? 

      Săptămâna trecută, am câştigat un premiu, pentru că sunt cel mai arătos băiat din întreaga clasă. Eu, 

însă, nu cred că arăt atât de bine. Cred că sunt urât. Părinţii îmi spun mereu cât sunt de deştept. Deşi am 

rezultate bune la şcoală, nu primesc niciodată cele mai bune note din clasă. Prietenii îmi spun că ar vrea să 

fie ca mine, dar eu nu‐mi dau seama de ce vor ei acest lucru. 

                     

 

          Îmi place să dansez şi să cânt, iar săptămâna trecută am avut destul timp să merg la distracţiile mele 

preferate. Mă înţeleg foarte bine cu cel mai bun prieten al meu. Am luat o notă proastă la matematică, dar 

îmi dau seama că pur şi simplu nu am talent pentru această materie. Deşi am luat o notă proastă, sunt în 

continuare mulţumit de mine. O rezolv eu şi pe asta. 

 

          Eu am o soră. Ea e supărată pe mine şi mi‐a spus că sunt prost. Şi eu cred că sunt prost, dar nu spun 

asta celorlalţi. Părinţii îmi spun că nu mă străduiesc prea tare la şcoală. Zău că mă străduiesc, dar, probabil, 

nu destul. Tocmai am aflat că am luat o notă proastă la lucrarea de la matematică. Nu mă simt prea fericit 

în aceste momente. 

  

          Îmi place să navighez pe Internet şi săptămâna trecută am avut destul timp să consult o mulţime de 

site‐uri. Mă înţeleg foarte bine cu cel mai bun prieten al meu. Am luat o notă proastă la matematică, dar 

îmi dau seama că pur şi simplu nu am aptitudini pentru acest obiect de studiu. Deşi am luat o notă proastă, 

sunt în continuare mulţumit de mine pentru că eu ştiu că pot obţine succese la literatură. 

 

Cerinţa: Pornind de la informaţiile prezentate în fişa de lucru, identificaţi care sunt dezavantajele 

imaginii de sine incorecte! 

Care sunt avantajele imaginii de sine corecte ? 

După studierea (analiza) textelor primite, vor prezenta, pe rând, celorlalţi avantajele 

identificate, aducând şi argumente.  
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Nota  

Copiii cu imagine de sine corectă manifestă încredere în sine, în capacităţile şi 

resursele proprii. 

 Cine contribuie la formarea imaginii de sine? 

 Pornind de la un scenariu ce prezintă o situaţie ipotetică, care se referă la imaginea de sine a unui 

copil, faceţi un mic scenariu din care să reiasă care au fost factorii care au contribuit la cristalizarea imaginii 

de sine .  

Povestea  

Elevul “X” locuieste cu bunica, mama şi cu fraţii mai mici. Tatăl este plecat la muncă în Italia de doi ani. În prezent, părinţii sunt în 

divort. Familia se confruntă cu mari probleme de ordin financiar. Are dificuităţi de învăţare serioase. Rezultatele sale sunt din ce în ce mai 

scăzute. S‐ar putea să rămână corigent la mai multe discipline. Repetă mereu “nu sunt în stare să învăţ”. “Doamna învaăţătoare ne dă 

foarte mult de învăţat, iar eu nu mai pot face faţă.” Lipseşte mult de la şcoală, merge destul de des la calculatoare şi pierde foarte mut 

timp. Doamna învăţătoare îl consideră un elev inteligent, dar leneş. Este un utilizator al calculatorului, dar nu poate fi cooptat în echipa de 

utilizare a calculatorului din cauza absenţelor. Colegii au început să‐l certe pentru că face de râs clasa, iar el ripostează agresiv, jignindu‐i pe 

colegi. 

Elevul simte o stare de disconfort acută pentru că nu are încredere în forţele proprii. El nu crede că va trece clasa, iar acest lucru 

va duce la dezamăgirea familiei în special a bunicii la care ţine foarte mult. 

Notă: 

Lipsa familiei şi a comunicării cu aceştia a creat o imagine de sine subevaluată a elevului. 

1. Cauzele apariţiei problemei:       

• Lipsa de supraveghere din partea părinţilor care sunt plecaţi în străinătate 

• Etichetarea de către părinţi; 

• Evaluarea uneori prea dură de către învăţătoare; 

• Unele evaluări de tipul ”nu eşti în stare”;  

• Ceartă primită de la colegi. 

 

2. Identificarea punctelor de sprijin penrtru formarea imaginii de sine corectă 

a. Puncte tari:  

• Interesul pentru calculator; 

• Comunicativitate; 

• Deschidere faţă de colegi; 

• Buna memorie; 
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• Dorinţa de a depăşi dificultăţile; 

• Talent la dans  

• Interes pentru lectură şi bun recitator, povestitor 

b. Puncte slabe:  

• Neîncrederea în forţele proprii 

• Conflictul cu părinţii 

• Stima de sine scazută 

• Imaginea de sine subevaluată 

• Stil de învăţare ineficient 

• Lipsa de voinţă şi de atenţie 

c. Oportunităţi: 

• Interesul mamei pentru copil; 

• Interesul învăţătoarei; 

• Ataşamentul bunicii; 

d. Ameninţări: 

• Dezinteresul tatălui 

3. Perspective: 

• Să poată să comunice cu toţi colegii în mod asertiv; 

• Să‐şi identifice calităţile şi defectele; 

• Să‐şi folosească aptitudinile  pentru utilizarea calculatorului.; 

• Să‐şi formeze o imagine de sine corectă. 

Imaginea de sine corectă determină cristalizarea stimei de sine pozitivă. 
Încurajarea este procesul prin care părinţii şi cadrele didactice pot dezvolta încrederea şi stima de sine a 

copilului.  
Intervenţia părinţilor şi a profesorilor este, deci, determinantă. 

STUDIU DE CAZ: 

Elevul „X” a fost multă vreme un copil bun la învăţătură. A luat premii şi menţiuni. Acum este, însă, 

în clasa a VII‐a şi rezultatele la învăţătură au scăzut mult … este acum corigent la câteva discipline. Lipseşte 

mult de acasă. Frecventează un grup „de băieţi teribili”. Părinţii lucrează de dimineaţă până seara. Mama 

este mereu nervoasă şi stresată. Acum îi face probleme şi copilul, care nu prea o mai ascultă. Ajunsă în 

această situaţie, încearcă să îşi îmbunătăţească relaţia cu el satisfăcându‐i tot felul de dorinţe materiale 

(calculator, bani pentru internet cafe). Nu pleacă la şcoală, decât dacă i se dă o anumită sumă de bani, ca să 

nu se facă de râs faţă de colegi. Cazul pare disperat şi totuşi … copilul trebuie să termine ciclul gimnaziul. 
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Cum se poate interveni în acest caz ? 

Este lesne de înţeles că doar echipa părinte – cadru didactic poate influenţa şi schimba 

comportamentul copilului.  

Ce pot face părinţii ? Cum pot interveni profesorii ? 

• să acorde mai multă atenţie problemelor copilului; 
• să comunice cu el ascultându‐i cu atenţie problemele; 
• să fie solidari cu problema copilului; 
• să‐i arate sprijinul pentru ieşirea din această situaţie; 
• să contribuie pentru remotivarea pentru învăţătură; 
• să renunţe la motivarea extrinsecă, făcută doar prin 
recompense materiale; 
• ambii părinţi, să fie solidari în aplicarea recompenselor dar şi 
a privaţiunilor; 
• să evite măsurile agresive (bătaia, jignirea, cearta, 
etichetarea); 
• să cunoască anturajul copilului, cu cine comunică pe 
messenger 
• să îl ajute să diferenţieze persoanele cu influenţă pozitivă de 
cele cu influenţă negativă; 
• să îl ajute să îşi reierarhizeze valorile; 
• să îl facă să înţeleagă că şcoala oferă şanse de viitor; 
• întreaga familie să demonstreze că sunt „o echipă” la bine şi 
la rău. 

• să îl motiveze pentru învăţătură (să‐i formeze 
motivaţia internă; el trebuie să ştie pentru ce învaţă); 
• să îi ajute pe părinţi în formarea unui stil de muncă 
eficient pentru copil; 
• să îi dezvolte spiritul responsabilităţii; 
• să îi acorde diverse roluri în colectivul clasei; 
• să îl ajute, să îşi cunoască resursele de care dispune şi 
să‐l valorizeze în grupul clasei, să îşi dezvolte stima de 
sine; 
• să îl includă în diverse activităţi ce se desfăşoară în 
echipă; 
• să contribuie la reaşezarea sistemului de valori; 
• să îl ajute să îşi cunoască atât calităţile, cât şi 
defectele. 
 
 

În general, copiii cu imagine de sine scăzută devin dependenţi de comunicarea pe e‐mail sau messenger. 

Aici se pot prezenta drept adulţi, având altă înfăţişare, alte ocupaţii, alte trăsături de personalitate. Este 

adevărat că adolescenţii care se exprimă mai greu, care sunt timizi sau neîncrezători, care au o imagine negativă 

despre ei inşiş,i cad pradă primii acestei tentaţii. Prin internet, poţi flirta fără să te gândeşti cum te îmbraci, cum 

arăţi, fără a alege cum să te distrezi sau unde să mergi, fără a cheltui, fără teama că nu vei reuşi să scoţi câteva 

vorbe, că nu vei fi "la înălţime". Îi poţi spune orice, cu curaj, nu se vede dacă te 

înroşeşti, dacă îţi este jenă sau te bâlbâi. Acolo capeţi curaj..... un fals curaj, căci timiditatea rămâne. 

 

Jocuri didactice care pot fi folosite pentru formarea imaginii de sine corectă: 

Cine eşti tu?  

Cine sunt eu?  

Cine suntem noi? 

Împărţiţi clasa în perechi. 

Elevul X ‐ intervievatul 
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Elevul Y ‐ intervievatorul 

Pasul 1   

Intervievatorul îi chestionează pe intervievaţi în vederea cunoaşterii personalităţii acestuia. 

• Cum te numeşti? 
• Care sunt calităţile tale? 
• Ce defecte crezi că ai? 
• Care sunt hobby‐urile tale?                                         
• Care sunt visurile tale? 
• Care sunt interesele tale? 
• Alte lucruri despre tine. 

 

În tot acest timp el notează în carnetul propriu 

Pasul 2. 

Rolurile se inverseaza şi se adresează aceleaşi întrebări 

 

Pasul 3. 

Prezentările se fac asfel: 

Elevul X se prezintă ca şi cum ar fi Y 

Elevul Y se prezintă ca şi cum ar fi X 

 

Prezentatrea în rocadă face posibilă intercunoaşterea, dar şi empatizarea cu celălalt. 

Acceptarea trăsăturilor şi adjudecarea lor dezvoltă toleranţa şi înţelegerea reciprocă. 

 

După prezentare, moderatorul adresează câteva întrebări, prin care facilitează exprimarea emoţiilor şi 
opiniilor. 

• Ce ai simţit când ai adresat tu întrebările? 
• Cum te‐ai simţit când erai tu întrebat? 
• Ai aflat ceva nou despre colegii tăi ? 

 

 

 

 

 

 



 127

 

Scaunul fierbinte 

 

Aşezăm elevii în semicerc. Moderatorul invită, pe rând, pe fiecare elev pe scaunul fierbinte. Scaunul 

este „fierbinte”, deoarece elevii trebuie să răspundă repede. Fiecare elev este rugat să enumere câte trei 

calităţi şi trei defecte ale propriei persoane. Ceilalţi elevi sunt rugaţi să manifeste atenţie. 

După ce fiecare elev s‐a perindat pe scaun, moderatorul intervine, punând câteva întrebări de felul: 

• Cum v‐aţi simţit pe scaun? 

• A fost mai uşor să‐ţi rosteşti calităţile sau defectele? 

• Aţi aflat lucruri noi despre colegii voştri?  

• Răspunsurile sunt comentate împreună cu grupul de elevi. 

 

 

 

                                                                                                                                Moderator 

                                    

 

 

 

 

 

   scaun     
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Exerciţiu de dezvoltare a stimei de sine: 

 

PETRECEREA: 

Cursanţii se aşază în cerc, primesc un pahar, îşi imaginează că sunt la o petrecere, iar cel care are 

paharul trebuie să spună un lucru pozitiv despre sine, folosind formula: „Nu vreau să mă laud, dar cred că 

...”. 

Se comentează apoi câteva alegeri. 

Se recomandă autopropunerea celor care se lasă analizaţi. 

 

Harta minţii 

Creîndu-ţi propria hartă a minţii, vei reuşi să vizualizezi o imagine obiectivă a propriei tale 

persoane, vei conştientiza atât aspectele pozitive, cât şi pe cele negative. 

• Este o metodă distractivă, care te va ajuta să iei decizii corecte referitoare la ce vrei de la viaţă.  

• Ce doreşti să scrii în propria ta hartă a minţii ?  

• Trebuie să te concentrezi atât asupra aspectelor pozitive, cât şi asupra celor negative.  

Gândeşte şi scrie: ce îţi imaginezi despre ceva sau cineva ! 

Copiază harta minţii pe care ai realizat‐o pe o coală mare de hârtie şi adaugă aspectele relevante 

legate de scopurile şi visurile tale. Lucrează asupra propriei tale persoane, asupra propriei tale gândiri. Se 

poate schimba ceva din reprezentările tale?  

Aplicaţie.  

Prejudecăţi şi adevăruri despre calculator: 

Se cere celor două părţi să‐şi  exprime părerile despre „calculator” 

Ce părere aveţi despre calculator. 
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Se cere copilului să‐si exprime părerea despre CALCULATOR, în calitate de „copil”, dar şi de „părinte 
imaginar”. 

  Comparaţi cele doua păreri. Ce asemănări şi ce deosebiri observaţi între cele două diagrame?   

Comentaţi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentaţi posibilele schimbări!              

Autoreclamă: 

 

 Fiecare participant primeşte o fişă de lucru şi este solicitat să îşi facă o scurtă campanie publicitară 

– să îşi promoveze CALITĂŢILE, să identifice un slogan care i s‐ar putea potrivi, să îşi compună o poezie 

laudativă etc. Apoi, fiecare participant va prezenta producţia sa publicitară întregului grup. 
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Mă numesc Elena: 

‐ ştiu să cânt 

‐ ştiu să desenez 

‐ îmi plac calculatoarele 

‐ vreau un laptop 

‐ vreau să comunic cu alţi copii 

‐ sunt curioasă ce pot găsi pe Internet 

‐ am prieteni în grupuri de discuţii 

‐ vreau să ajung cineva în viaţă. 

 

Grupul, împreună cu consilierul, vor aprecia care este tipul şi stadiul de dezvoltare a imaginii de sine a 

prezentatorului. 

 

Atomul social  

Scrieţi în centrul cercului prenumele dumneavoastră. Completaţi apoi cercurile concentrice de mai 

jos, situând pe fiecare axă, de la interior spre exterior, persoanele, activităţile, obiectele şi locurile de care 

vă simţiţi cel/cea mai  apropiat/ă (în centru – cele mai apropiate aspecte, spre exterior cele mai puţin 

apropiate). Puteţi nota şi nume concrete, numai de dumneavoastră cunoscute, puteţi desena simboluri sau 

puteţi face un colaj pe hârtie, pentru că, aceasta este o hartă personală a fiecăruia / fiecăreia dintre 

dumneavaostră. 
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Analiza atomului social (întrebările pot fi puse atât pentru autoanaliză, cât şi pentru analiza 

atomului social cu clasa de elevi): 

Analizaţi‐vă atomul! 

Ce predomină în atomul dumneavoastră? 

Aţi uitat ceva? De ce?  

Colegii pot comenta, de asemenea, făcând diverse remarci. 

 Modelele pentru metodele de mai sus sunt inspirate după Magdalina Balica, “Perspective asupra 

dimensiunii de gen în aducaţie”(2004 ) Bucureşti, Editura 

MarLink 

Clasificare preluată din A.E. Ivery ,N.Gluckstein, M.B.Ivery „Abilităţile Consilierului” pag.20‐34 
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PRINCIPIUL 6 
 

Ajutati‐i să ia decizii corecte! Fii alături de el când hotărăşte ce este important pentru el! Faceţi impreună 

o listă a lucrurilor importante! 

 

Procesul de luare a deciziilor, de selecţie a unei opţiuni din câteva alternative posibile, este un 

proces frecvent în viaţa cotidiană.  

Deşi, uneori, ne este greu să identificăm mecanismul deciziei, el e parcurs automat la nivel 

subconştient. Etapele luării unei decizii prezintă diferite grade de dificultate, în funcţie de hotărârea pe care 

trebuie să o ia persoana în cauză. În linii generale, putem menţiona că procesul de luare a deciziei constă 

din următoarele etape: 

 1. Identificarea problemei 

Problema dependenţei de calculator este una dificilă. Dependenţa se instalează treptat. La fel ca şi 

în cazul substanţelor sau anumitor comportamente (fumat, jocuri de noroc, bulimie, cumpărături). La 

început, e o curiozitate, o  "distracţie", o ieşire din monotonie, "ceva nou", plăcut, incitant. Cu timpul, ne 

"fură", ne "prinde", azi puţin, mâine mai mult, plăcerea creşte, dar, odată cu ea, şi nevoia de mai mult. 

Intrarea în această lume presupune, fireşte, ieşirea din lumea obişnuită, abandonarea vechilor activităţi, 

persoane din viaţa noastră. Noua "pasiune" îl face pe copil să  lase în urmă prietenii, rudele, munca, şcoala, 

sportul, plăcerile, interesele şi distracţiile de altădată. 

Identificarea schimbărilor de comportament aparţine părinţilor. 

2. Analiza informaţiei disponibile 

În această etapă, se colectează toată informaţia cu privire la subiectul în cauză (se face apel la 
memoria personală, se colectează “sfaturile” celor apropiaţi etc.) 

 Timpul pe care copilul îl alocă netului devine tot mai mare până ajunge să fie exclusiv.  

Ce se întamplă când nu are acces la net? Manifestări similare sevrajului de alcool sau droguri:  

‐ orice îl enervează, nu‐şi găseşte locul, nu poate face nimic altceva, nu‐şi mai vede rostul, este trist, 

deprimat, nu ştie ce să facă cu el însuşi şi cu timpul lui, nu are plăceri, nici interese. 

3. Elaborarea / Ordonarea soluţiilor potrivite 

Acum apare un prim efort de ordonare logică a informaţiei în soluţii posibile. 

Ajutorul dat copilului pentru a ordona interesele este extrem de important. 
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4. Explorarea alternativelor  

Se desfăşoară un asalt de idei privind toate soluţiile identificate; acestea sunt analizate, verificate, 

comparate. Este bine ca părintele să fie partener la verificarea alternativelor. 

Se poate analiza împreună cu copilul avantajul şi dezavantajul practicării altor activităţi, câstigurile 

şi pierderile înlocuirii navigării pe calculator cu unele dintre acestea. 

 

5. Evaluarea, verificarea alternativelor şi alegerea variantei plauzibile 

Posibilităţile de acţiune sunt evaluate final, iar dintre toate variantele posibile este aleasă cea mai 

adecvată. 

Există situaţii în care alegerea se dovedeşte foarte dificilă. Acest lucru se întîmplă mai ales atunci 

când decizia de luat este una complexă şi implică un grad sporit de nesiguranţă sau risc. Iată câteva dintre 

aceste dificultăţi: 

Două sau mai multe variante pot părea la fel de atractive. În aceste condiţii, este nevoie de o mai 

atentă analiză şi de evaluarea alternativelor de către decident. 

Exemplu: 

Dacă mama cere copilului să petreacă mai puţine ore la calculator, se poate face un inventar al 

intereselor copilului. 

‐ Să iau note bune 

‐ Să mă înţeleg cu  părinţii mei 

‐ Să mă accepte colegii mei 

‐ Să navigehez pe internet 

‐ Să fiu membră a unui grup  

‐ Să mă iubească mama 

‐ Să fiu sănătoasă 

‐ Să nu am tulburări de comportament 

Se discută idee cu idee împreuna cu  părintele ‐ mama. Se analizează pierderile şi câştigurile pentru 

fiecare idee. Se ierarhizează ideile. Sunt selectate acele idei care corespund convingerilor. 

Dacă copilul ţine mult la relaţia cu părinţii, atunci va decide să reducă timpul de navigare pe 

Internet. 
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6. Punerea în practică a deciziei şi asumarea responsabilităţii consecinţelor 

După luarea deciziei, decidentul va acţiona în conformitate cu planul elaborat. 

 

7. Revizuirea deciziei luate şi postevaluarea 

Unele din consecinţele deciziei nu pot fi prevăzute în momentul stabilirii variantei optime. Uneori, 

ca semn al învăţării din experienţa trăită, subiectul revine asupra momentului de analiză şi alegere, 

evaluându‐şi atât contextul, factorii şi informaţia implicată, precum şi propriul mecanism decizional. 
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PRINCIPIUL 7 

Rezolvă la timp conflictele! Învaţă‐l şi pe copil să‐şi rezolve conflictele cu ceilalţi! 

BLOCAJELE ÎN COMUNICAREA DINTRE PARINŢI ŞI COPII - creează conflicte 

 

Principalele blocaje de comunicare sunt: 

• Ameninţările 

• Folosirea puterii/ forţei 

• Critica 

• Insulta 

• Dirijarea/ conducerea 

• Informarea parţială 

• Interogatoriul 

• Manipularea prin laudă a interlocutorului 

• Etichetarea/ promovarea unor prejudecăţi 

• Tendinţa de a da sfaturi 

• Raţionalizarea 

• Schimbarea subiectului 

Deşi părinţii folosesc aceste modalităţi de comunicare, psihologii recomandă să se evite aceste expresii 

care blochează relaţiile dintre părinţi şi copii. 

Mai facem o recomandare. Lovirea fizică a copilului degenerează relaţia dintre copii şi părinţi. Bătaia 

blochează relaţia şi creează conflicte şi agresivitate. 
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Pentru a nu degenera în conflict cu copilul tău, atunci când te enervezi: 

 Gândeşte‐te cum să reduci enervarea celorlalţi ! 

 Nu te enerva şi tu! 

 Nu‐ţi pierde controlul ! 

 Numără până la zece în gând ! 

 Vorbeşte pe ton jos, calm ! 

 Reasigură copilul că te interesează situaţia respectivă ! 

 Ascultă activ ! 

 Nu face judecati de valoare ! 

 Nu lovi copilul ! 

Dacă totuşi conflictul a apărut este bine să cunoşti câteva modalităţi de abordare a conflictelor. 

 

MODALITĂŢI  DE  ABORDARE  A  CONFLICTELOR 

Există mai multe modalităţi de abordare a conflictelor: 

 

Abandon (retragere fizică sau emoţională dintr‐un conflict, de teama confruntării şi fără a avea posibilitatea unui 

cuvânt de spus în legătură cu situaţia dată) 

Reprimare – aplanare (refuzul de a lua act de existenţa conflictului). Acest comportament este abordat atunci când 

avem nevoie de pace cu orice preţ. 

Victorie – înfrângere (reprezintă utilizarea puterii, dominaţiei, sistemului ierarhic pentru luarea deciziei) este adesea 

rezultatul unei tendinţe inconştiente de a te proteja împotriva eşecului şi se manifestă printr‐o confruntare de forţe 

în care una dintre părţi ajunge învingătoare. 

Compromisul (se face prin negociere directă, fiecare parte încercând să câştige ceva; se aplică atunci când ambele 

părţi ţin la păstrarea relaţiei şi dau impresia de corectitudine în aceasta). 

Victorie – victorie (câştig – câştig este modalitatea de abordare prin care fiecare din cei implicaţi în conflict are ceva 

de câştigat, renunţând la câte ceva mai puţin important, relaţiile se îmbunătăţesc pe principiul „vreau să câştig, dar 

să câştigi şi tu”) 
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Aceste modalităţi de abordare a conflictelor se folosesc în funcţie de gradul în care persoana antrenată 

în conflict este ataşată de: 

1. scopul său 

2. relaţia cu celălalt 
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PRINCIPIUL 8 
 

Ajutaţi copiii să se ferească de marile tentaţii: fumatul, alcoolul, drogul, sexul etc. Explicaţi‐le copiilor că 

dependenţa de calculator este o poartă spre alte comportamente indezirabile ! 

 

Fiecare fiinţă umană are tendinţa de a face ceva în orice clipă, de a ieşi în evidenţă. 
Preadolescentul manifestă şi nevoia de participare la un grup, fie el formal sau nonformal, în care să 
fie o persoană asemenea, dar diferită în acelaşi timp de toţi ceilalţi. Adolescentul simte nevoia să fie 
“cel mai …” din grup. Acum, el poate să cedeze marilor tentaţii: fumatul, alcoolul, tutunul, sexul 
etc. Părinţii şi profesorii pot să îl ajute să reziste acestor tentaţii. E bine să ştim că interdicţiile 
neexplicate au cel mai mic succes. Comunicarea însingurată, practicată prin folosirea internetului, la 
adăpostul camerei proprii şi a confidenţialităţii comuncării, conduce, uneori, la consumarea de către 
adolescenţi a unor site-uri care promovează pornografia, drogul, fumatul şi alcoolul. 

 

Părinţii 

Să conştientizeze că acum este perioada în care copilul îşi creează identitatea de sine, că este perioada 

"crizei" adolescenţei. 

Să cunoască preocupările copilului, să‐l supravegheze (cu fineţe şi fără să facă presiuni) în timpul liber. 

Să sesizeze eventualele schimbări de comportament ale copilului. 

Să‐i ofere posibilităţi de folosire plăcută şi utilă a timpului liber. 

Să cunoască locurile frecventate de copil. 

Să creeze situaţii prin care să poată cunoaşte prietenii copilului (interesele, ocupaţiile, vârsta, etc). 

Să vorbească deschis despre cauzele şi condiţiile consumului de drog, tutun, alcool, etc., despre “senzaţiile” 

oferite de acestea. 

Să discute despre raportul între permis şi nepermis, normal şi anormal în relaţiile dintre tineri. 

Să nu aibă comportament demagogic (una face alta îl învaţă pe copil). 

Să nu se arate speriat atunci când copilul greşeşte. ci să abordeze cu calm şi răbdare problema. 

Să‐l ajute să decidă singur atunci când trebuie să reziste tentaţiei, să‐l ajute să poată să spună „nu” atunci 

când grupul de “teribili” spune „da”. 
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AJUTĂ‐L SĂ DEPĂŞEASCĂ PERIOADELE CRITICE!  

CRIZA ADOLESCENŢEI 

Cuvântul adolescenţă vine din cuvântul latinesc „adolescere”, care înseamnă „a creşte”. Când 

oamenii folosesc cuvântul „adolescenţă”, de obicei se referă nu numai la schimbările fizice, ci şi la noile 

gânduri, sentimente, relaţii şi responsabilităţi pe care le au copiii care devin tineri adulţi. Această perioadă 

din viaţa tânărului are o serie de caracteristici care îi face pe cei din jur să se îngrijoreze. De aceea, părinţii şi 

cadrele didacice au datoria de a acorda ajutor adolescentului. Ce pot face aceştia? 

Iată câteva trăsături de personalitate ale adolescenţilor şi posibilităţile de intervenţie ale adulţilor 
asupra dezvoltării lor. 

1. DORINŢA DE INDEPENDENŢĂ, NEGAREA MENTALITĂŢILOR, 
PREJUDECĂŢILOR ADULTULUI 

Este o trăsătură esenţială a preadolescentului şi a adolescentului. Adultul (părintele şi 

profesorul) trebuie să-l ajute pe tânăr să înţeleagă corect independenţa. 

INTERVENŢIA PĂRINŢILOR INTERVENŢIA CADRELOR DIDACTICE 

Să‐l ajute să‐şi identifice resursele proprii (abilităţi, 
deprinderi, aptitudini, talente) 

Să îl ajute pe elev să se autocunoască, 
identificându‐şi resursele proprii 

Să‐i sporească încrederea în sine, dându‐i sarcini pe 
care le poate rezolva 

Să evite măsurile severe dacă nu poate explica de 
ce aplică acele măsuri 

Să‐i ceară să obţină rezultate corespunzătoare dotării 
intelectuale şi fizice 

Să manifeste empatie faţă de copii, transpunându‐
se în locul acestora în anumite situaţii problematice 

Să‐i formeze atitudini pozitive (prin acordarea de roluri 
şi responsabilităţi concrete în familie) 

Să le ofere motivaţii pentru idealuri şi valori 
pozitive. Să‐i facă să înţeleagă de ce sunt preferate 
anumite valori. 

Să‐l ajute să‐şi identifice scopurile (credibile şi realiste), 
valorile şi idealurile (un rol important îl are modelul 
părintelui) 

Să stimuleze responsabilitatea prin acordarea de 
roluri (responsabil‐şef de clasă, responsabil cu 
disciplina etc.) 

Să respecte intimitatea copilului (să‐i asigure un spaţiu 
propriu în care să‐şi păstreze lucrurile confidenţiale) 

Să fie modele de comportament pozitiv (calm, 
înţelegător, răbdător, cu simţul umorului etc.) 

Să‐i creeze posibilitatea unei relative independenţe 
financiare, oferindu‐i o sumă modică de bani pentru o 
anumită perioadă pe care să o administreze. Pentru 
înţelegerea corectă a independenţei financiare, e bine 
să se prezinte modele pozitive de succes. 

Folosirea unor strategii de rezolvare a conflictului 
astfel încât fiecare partener să aibă de câştigat câte 
ceva.  

Să manifeste înţelegere pentru crizele de nervozitate şi 
autoizolare a copilului, dar să nu le treacă neobservate 

Să valorifice principiile stabile valabile tuturor 
tipurilor de societate (învăţătură, muncă, cinstea, 
etc.) 

Să respecte demnitatea copilului şi principiile de viaţă Să‐l ajute să‐şi identifice o carieră potrivită 
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2. NEVOIA DE AFECTIVITATE  

 

Relaţia optimă între elev, părinte şi profesor se bazează pe existenţa unei puternice legături 

afective. La această vârstă, adolescentul are nevoie să fie înconjurat de dragostea şi sprijinul tuturor celor 

din jurul său. 

Părinţii şi profesorii pot contribui la satisfacerea nevoii de afectivitate a copilului, contribuind la conturarea 

unei personalităţi armonioase. 

PĂRINŢI PROFESORI 

Să comunice deschis, să‐l asculte cu atenţie pe copil Să comunice ca între egali, să nu introducă blocaje în 

comunicare între profesor şi elev 

Să evite blocajele de comunicare (insultă, ceartă, 

etichetarea, ironia etc.), manifestând răbdare şi calm 

Să le acopere nevoia de comunicare, orientând‐o spre 

achiziţii de educaţie şi valori culturale 

Abordarea unei relaţii de prietenie şi încredere între 

părinţi şi copii 

Să acorde încredere elevului 

Să‐şi exprime dragostea faţă de copil prin cuvinte şi 

gesturi adecvate. Să nu evite să‐i spună copilului că îl 

iubeşte. 

Să‐i acorde diverse roluri în clasă 

Să evite oscilarea în atribuirea rolurilor copilului în 

familie (părintele îl vede pe adolescent când matur, 

când copil) 

Să încurajeze exprimarea opiniilor despre propriile 

trăiri afective, dar şi despre relaţionarea cu ceilalţi 

Să‐l ajute pe copil să‐şi exprime propriile sentimente Să câştige încrederea elevului 

Acordarea unor roluri precise în familie, însoţite de 

responsabilitate 

Să abordeze elevii cu calm, răbdare 

Adolescentul să fie consultat în atribuirea rolurilor (ce 

îi interesează, ce le place) 

Să manifeste empatie faţă de trăirile elevilor 
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 3. NEVOIA DE INTEGRARE ÎNTR-UN GRUP DE EGALI  

 

În perioada adolescenţei, nevoia de a face parte dintr‐un grup în care relaţiile să fie ca între egali 

este foarte accentuată. Aceste grupuri se formează pe baza comunităţii de interese, preocupări sau chiar 

pentru folosirea unor locaţii în comun. Părinţii şi cadrele didactice pot ajuta adolescenţii să se integreze 

dacă: 

 

PĂRINŢII PROFESORII 

‐ îi cunosc anturajul, prietenii ‐ stimulează lucrul în echipă 

‐ îi ajută să selecteze pe principii pozitive grupul 

de prieteni 

‐ îi ajută să‐şi susţină opiniile în cadrul grupului 

‐ discută deschis despre prieteni, valori, 

principiile lor de viaţă  

‐ discută despre valorile grupului; îi ajută să se integreze în 

grup, evitând izolarea (prin activităţi de grup: jocuri, vizite, 

excursii etc.) 

‐ nu interzic neargumentat frecventarea unui 

grup 

‐ îi ajută să‐şi împărtăşească succesele în cadrul grupului şi 

să‐şi recunoască greşelile 

‐ cunosc regulile grupului ‐ îi ajută să se afirme în grup 

‐ manifestă înţelegere faţă de principiile 

grupului 

‐ îi respectă demnitatea personală 

‐ îl ajută pe copil să se afirme în cadrul grupului, 

îndeplinind rolul de lider 

‐ îi laudă atunci când obţin succese sau îi stimulează în 

diverse modalităţi 
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4. „REVOLTA ÎMPOTRIVA ADULŢILOR” 

 

Adeseori, îl auzim pe adolescent vorbind de „vremea voastră” şi „vremea noastră”. Copilul crede că 

părinţii şi profesorii nu pot înţelege circumstanţele în care  trebuie să se formeze el. Se creează astfel ceea 

ce ei numesc „prăpastia între generaţii”. Aşa se explică revolta adolescenţilor împotriva principiilor, 

normelor pe care încearcă să le impună părinţii şi cadrele didactice. 

Cum poate interveni părintele sau profesorul în situaţii de acest tip ? 

Părinţi Profesori 

Să cunoască şi să înţeleagă valorile reale, concrete ale 

adolescentului, principiile, normele şi regulile după care îşi 

orientează comportamentul. Să intervină cu răbdare şi calm 

atunci când aceste reguli îl influenţează negativ. 

Să‐l înveţe care sunt valorile, normele, 

principiile şi legile pe care trebuie să le 

respecte pentru a nu greşi. 

Să‐l facă să înţeleagă ce sunt valorile şi nonvalorile şi care 

sunt acestea. Să fixeze în comportamentele copilului 

orientarea după valorile perene (binele, adevărul, dreptatea, 

libertatea, frumosul etc.). 

Să încerce să medieze relaţia dintre părinte 

şi copil atunci când este cazul. 

Să creeze o stare de permanentă comunicare între el şi 

adolescent 

 

Să cultive respectul între generaţii. Să ofere model de 

respect al vârstei prin propriul comportament. 
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5. INTUIŢIA  PUTERNICĂ  A  DIFERENŢEI  DE  SEX 

 

Adolescentul intuieşte ca ceva „deosebit” ce se întâmplă cu el. Începe să vadă cu alţi ochi relaţia 

dintre băieţi şi fete. Adulţii trebuie să fie solidari cu această transformare, acordându‐i sprijinul de care are 

nevoie. 

PĂRINŢI PROFESORI 

Să cultive respectul faţă de persoanele de sex opus (de 
la simplele gesturi de politeţe şi până la sentimente 
profunde) 

Să abordeze teme despre trăirile afective, 
sexualitate şi protecţie sexuală 

Încrederea în propria persoană (aspect fizic, posibilităţi 
intelectuale, de relaţionare) 

Profesorii să nu refuze discuţii pe tematica vieţii 
sexuale 

Să‐l ajute să‐şi depăşească timiditatea iniţială, teama şi 
anxietatea  

Să‐i ajute să decidă corect privind viaţa sexuală 

Să‐l ajute să‐şi înţeleagă noile sentimente (simpatia 

faţă de sexul opus, îndrăgostirea) 

Să nu facă judecăţi de valoare asupra elevilor (să 

nu‐i critice, să nu‐i eticheteze sau să‐i jignească 

pe cei care vor să discute aceste probleme) 

Să‐l ajute să‐şi depăşească conflictele interioare 

(manifestate prin dorinţe, aspiraţii, posibilităţi) 

Să încurajeze exprimarea opiniilor personale 

privind viaţa sexuală şi protecţia sexuală 

Să‐l ajute să depăşească momentele de tristeţe, 

gelozie, invidie, exaltare, nefericire, fiind alături de 

copil şi comunicând permanent. În acest caz, 

comunicarea trebuie să se realizeze cu accent pe eul 

propriu – „eu dacă aş fi în locul tău aş …” 

Să stimuleze responsabilitatea în relaţiile dintre 

sexe şi să nu facă aluzii nominale la relaţiile dintre 

băieţi şi fete 

Să nu ofere sfaturi „prefabricate” sau nedorite de 
copil. Părintele trebuie să‐l determine pe copil să ceară 
sfatul. 

Să reducă barierele de comunicare între profesor 
şi elev 

Să‐i ajute să înţeleagă specificul trăirii afective între 
persoane de sexe diferite 

Să le acorde consiliere privind viaţa afectivă şi 
„problemele” vieţii sexuale 

Înlăturarea prejudecăţilor în legătură cu relaţia între 
sexe 

 

Să discute deschis şi să‐i ajute să decidă corect privind 
viaţa sexuală 

 

Să‐i ajute să decidă în mod responsabil respectând 
valorile morale 
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6. DEZVOLTAREA IMAGINII / STIMEI DE SINE POZITIVE:  

 

Formarea imaginii şi a respectului de sine are un rol deosebit în conturarea personalităţii echilibrate 

şi armonioase a individului. Vârsta adolescenţei este determinantă pentru dezvoltarea optimă a viitorului 

adult. Imaginea de sine corectă se formează prin intervenţia conjugată a familiei, şcolii şi societăţii. 

Intervenţia părinţilor şi a profesorilor este, deci, determinantă. 

PĂRINŢII PROFESORII 

a. părinţii să dezvolte încrederea în imaginea fizică a 
copilului;  

a. profesorii să aibă aşteptări rezonabile în raport cu 
vârsta elevilor; 

b. să dezvolte încrederea în resursele psihice proprii 
(părinţii să stimuleze autocunoaşterea); 

b. să‐i ajute să‐şi planifice adecvat activităţile; 

c. să îi determine pe copii să‐şi asume sarcini după 
modelul matern şi patern; se realizează astfel 
raportarea imaginii de sine la aceste modele; 

c. să determine concentrarea elevilor asupra 
aspectelor pozitive din experienţa lor, din viaţă etc.; 

d. să‐i ajute să‐şi raporteze propria personalitate la 
personalităţile celorlalţi (copilul se cunoaşte mai 
bine, raportându‐se la ceilalţi); 

 d. să‐i ajute să decidă singuri;  

 

 

e. părinţii să‐i facă să‐şi asume responsabilităţi în 
cadrul familiei; 

e. să folosească încurajarea şi  recompensa atunci 
când este cazul; 

f. să‐i ajute să‐şi conştientizeze succesele; în acest 
fel se dezvoltă stima de sine; 

f. să fie model personal pentru elevi; 

 

g. părinţii să stimuleze la copil exprimarea emoţiilor 
pozitive şi negative; 

g. să‐i ajute pe elevi să‐şi identifice punctele tari şi 
punctele slabe 

h. să stimuleze capacitatea copilului de a suporta 
„influenţele violente” din mediu; 

 

i. să aplice ponderat şi echilibrat recompense şi 

sancţiuni; 

 

k. părinţii să‐l ajute pe copil să‐şi identifice punctele 

tari şi punctele slabe şi să‐l ajute să‐şi valorifice 

punctele tari  
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PRINCIPIUL 9 

 

Ajutaţi‐i să planifice bine timpul! 

 

Reuşita şcolară, şi în alte activităţi, depinde în foarte mare măsură de planificarea timpului de către 

copil. Iată câteva sfaturi pentru o bună folosire a timpului, pe care părintele le poate da copilului său: 

1. Respectă timpul! El este ireversibil. 

2. Stabileşte‐ţi clar scopurile! 

3. Stabileşte‐ţi clar priorităţile! 

4. Foloseşte o agendă de lucru! Notarea în scris a activitătilor ne leagă de  

    realizarea lor. 

5. Păstrează ordine în spaţiul de lucru! 

Pentru stabilirea şi conştientizarea priorităţilor, procedează astfel: 

Notează toate activităţile pe care le ai de făcut într‐o zi! 

1.................IU 

2.................I şi puţinU 

3...............U şi puţin I 

4.................Puţin U şi puţin I 

Citeşte‐le cu atenţie! 

Pe cele pe care le consideri importante, notează‐le cu un I. 

Pe cele pe care le consideri urgente, notează‐le cu un U. 

Veţi obţine patru tipuri de activităţi. 

Aşezaţi‐le în cele patru cadrane ale timpului! 
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Se observă că se formează patru sectoare: 

 

 

 

 

Primul sector ‐ "Important şi urgent" ‐ cuprinde " problemele presante, proiectele cu scadenţă 

apropiată, lecţiile, întrevederile ".  

Al doilea sector ‐ "Important, dar mai puţin urgent" ‐ include "pregătirea, prevenirea, evaluările, 

planificarea, crearea unor relaţii, recreerea autentică, împuternicirea (stimularea)". 

  Al treilea sector ‐ "Urgent şi lipsit de importanţă" ‐ se referă la "întreruperi, discuţii, anumite 

telefoane, o parte din corespondenţă, unele întruniri, jocuri pe calculator,comunicare cu prietenii pe 

messenger, multe dintre chestiunile imediate,  presante, multe din activităţile obişnuite fără rost".  
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Ultimul sector ‐ "Mai puţin urgent şi lipsit de importanţă" – cuprinde fleacuri, corespondenţa 

neimportantă, unele apeluri telefonice, activităţile sau indivizii care te fac să‐ţi pierzi timpul, activităţile de 

“evadare”. 

 

 Dacă aveţi prea multe activităţi în sectorul 1, aceasta înseamnă că aţi amânat multe activităţi care 

au devenit stresante. Întreabă‐te ce ai amânat şi de ce ai amâmat. Nu cumva ai uitat să te ridici de la 

calulator? 

 Începeţi cu realizarea activităţilor din sectorul 1! Realizarea acestor activităţi, importante, îţi dă 

senimentul de eliberare. 

 Continuaţi cu cele din sectorul 2! 

 Planificaţi activităţile pe care urmează să le realizaţi. În felul acesta, veţi folosi mai eficient timpul. 

 Realizaţi planul zilnic pe unităţi de timp! (ziua,săptămâna,luna). 

 După ce se implementează planul, evaluează cum a funcţionat! Faceţi de câteva ori pe zi analiza 

mentală pozitivă! (analizează mai întâi ce ai realizat, trăieşte clipa de împlinire pentru aceasta, apoi vezi ce 

a mai rămas să faci. Acestă analiză îţi va crea energia pozitivă, necesară pentru continuarea zilei de lucru). 

 Ce ai amânat? (tema la matematică, curăţenia din camera ta?) 

 De ce ai amânat? (te‐ai luat cu discuţia pe messenger? reexaminează cadranul 1 şi centrează‐te pe 

activităţile importante şi urgente). 

 Ce se poate face pentru îmbunătăţirea activităţii ? (reanalizează priorităţile!). 

Obişnuinţa de a gestiona timpul creează premise de a lucra eficient. 

 

Participaţi la întocmirea planurilor periodice ale copilului dumneavoastră. Negociaţi introducerea 

unor alternative de petrecere a timpului liber împreună cu copilul! 
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PRINCIPIUL 10 

Lucraţi în echipă (împreună) ! Învăţaţi‐l pe copil că lucrul în echipă este foarte important! Ajutaţi‐l la orice 

activitate dificilă! Nu uita că ajutorul se dă doar atunci când este cerut. 

 

Pentru a preveni folosirea exagerată a calculatorului, părintele trebuie să fie un partener al 

copilului în activităţile sale. Prin lucrul în echipă, se creează acel liant care uneşte familia. 

Prin lucrul în echipă: 

‐ Interacţionezi în mod eficient cu ceilalţi membri ai familiei în diferite situaţii; 

‐ Înţelegi rolul fiecărei persoane în grup; 

‐ Te focalizezi pe atingerea obiectivelor;                        

‐ Respecţi drepturile şi convingerile altora; 

‐ Asculţi şi întelegi nevoile şi sentimentele celor din jur; 

‐ Apreciezi şi recunoşti participarea activă la realizarea unei acţiuni, încurajezi discuţiile deschise, 

împărtăşesti idei şi sugestii cu membrii familiei. 
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COMUNICAREA CU COPILUL DIFICIL 

 

Câteva recomandări folositoare pentru a asigura o ascultare pozitivă a copilului dificil sunt: 

Asiguraţi ‐vă că aveţi timp suficient pentru a comunica! 

Alegeţi un spaţiu liniştit unde să nu fiţi întrerupţi! 

În timpul discuţiei, nu‐l copleşiţi cu propriile dumneavoastră nelinişti sau  

supărări!   

Nu‐i spuneţi povestiri despre persoane care au avut probleme asemănătoare  

          cu ale lui! 

Nu întrerupeţi copilul cu fraze de genul: " Hai, revino‐ţi, nu‐i sfârşitul lumii"! 

Nu învinovăţiţi copilul! 

 Atunci când şi în cadrul familiei sunt probleme de comunicare între părinţi, este recomandabil ca 
aceştia să apeleze la o terapie de familie. 

 

COPILUL ABUZAT 

 

Abuzul asupra copilului poate avea ipostaze diverse.  

            Abuzul prin ostilitatea dintre părinţi generează la copil: 

 Agresivitate atunci când şi copilul este agresat; 

 Reacţii neaşteptate la pedepse nemeritate de copil; 

 Perpetuarea modelului tensionat de familie; 

 Ariditate afectivă; 

 Comunicare dezordonată între membrii familiei; 

 Timiditate; 

 Revoltă împotriva familiei. 
 

Abuzul prin alcoolism al părinţilor creează: 

 Depresie; 

 Anxietate copilului; 

 Predispoziţie către alcoolism, prin imitaţie şi lipsă de supraveghere; 
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 Alienarea valorilor; 

 Preluarea sarcinilor părinţilor în gospodărie; 

 Ieşirea din situaţie prin minciună, aşa cum fac părinţii; 

 Instalarea fricii. 

 

Abuzul fizic prin bătaie este de nepermis, deoarece striveşte personalitatea copilului; acest abuz 

determină apariţia unor probleme ca : 

 Agresivitate; 

 Însingurare, retragere; 

 Lipsa curajului şi a responsabilităţii. 

Abuzul emoţional creat prin ceartă, învinovăţirea copilului, jignire, coparticipare la secretele 

familiei, etichetare pe criterii etnice şi de gen, duc la scăderea stimei de sine a copilului urmată de: 

 Izolare; 

 Fuga de realitate; 

 Tentative de sinucidere; 

 Instabilitate afectivă etc. 

Toate formele de abuz asupra copilului duc şi spre eşecul şcolar, uneori chiar spre abandon şcolar. 

Este necesară în acest caz consilierea părinţilor pe următoarele teme: 

 Ascultare activă. 

 Cum comunicăm cu copilul? 

 Comportamentul asertiv în familie. 

 Nevoia de afecţiune a copilului. 

 Modele de educaţie parentală. 

 Managementul timpului. 

 Dreptul copilului la decizie. 

 Comportamentul de tip ataşament selectiv. 

 Stima de sine etc. 

Pe de altă parte, este necesară consilierea copiilor privind respectarea drepturilor acestora. 
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 DREPTURILE COPILULUI ‐ RESPECTAREA LOR ÎN FAMILIE 

LEGEA 272/200 

 

LEGEA 272/2004 PRIVIND PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI, PUBLICATĂ ÎN M. OF. 

PARTEA I, NR. 557/23.06.2004  

NOŢIUNI INTRODUCTIVE: 

Acest act normativ reglementează cadrul legal al respectării, promovării şi garantării drepturilor 

copilului, intrând în vigoare de la 1 ianuarie 2005.  

Cele 13 capitole care alcătuiesc corpul legii se grupează după următoarele domenii: protecţia 

generală a drepturilor copilului, protecţia specială a copilului lipsit de ocrotirea părinţilor săi, cazuri de 

excepţie în protecţia copilului (copil refugiat, copil aflat în caz de conflict armat, exploatat, drogat, abuzat, 

neglijat, răpit sau traficat, copil care a săvârşit o faptă penală, dar nu răspunde penal).  

Mai este, de asemenea, reglementat regimul juridic al instituţiilor şi al serviciilor cu atribuţii în acest 

domeniu: ierarhia, licenţierea, inspecţia, finanţarea, procedura, răspunderea şi sancţionarea în sistem. 

În sensul prezentei legi, consilierul (şcolar, ocupaţional, de carieră) face parte din personalul de 

educaţie, protecţie şi îngrijire din cadrul instituţiilor publice sau private care, prin natura profesiei, intră în 

contact cu copilul şi este ţinut să respecte responsabilităţi (obligaţii, îndatoriri, angajamente) sporite faţă de 

evoluţia acestuia. 

De aceea, pentru părinte, prevederile acestui act normativ sunt de maxim interes, mai ales acelea 

referitoare la situaţiile speciale/de excepţie, în care se poate afla copilul, temporar sau definitiv. 

Va fi acordată atenţie şi acelor articole care privesc copiii aparţinând unei minorităţi (naţionale, 

etnice, religioase sau lingvistice), accentuând situaţiile de discriminare pozitivă, expres prevăzute de lege. 

Capitolul I aduce precizări asupra scopului legii, domeniului ei de aplicare, principiilor călăuzitoare, 

beneficiarilor, definind semnificaţia termenilor şi expresiilor utilizate în conţinutul legii.  

În finalul capitolului, articolul 7 stipulează că ”drepturile prevăzute de prezenta lege sunt garantate 

tuturor copiilor, fără nici o discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau 

altă opinie, de naţionalitate, apartenenţă etnică sau origine socială, de situaţia materială, de gradul şi tipul 

unei deficienţe, de statutul la naştere sau de statutul dobândit, de dificultăţile de formare şi dezvoltare sau 

de alt gen ale copilului.” 
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Pe parcursul a 4 secţiuni, capitolul al II-lea tratează protecţia generală a drepturilor 

copilului: 

Secţiunea 1 trece în revistă principalele drepturi şi libertăţi civile: dreptul la identitate, menţinerea 

relaţiilor şi contactelor personale cu părinţii şi rudele, dreptul la protejarea imaginii sale publice, a vieţii sale 

intime, private şi familiale, libertatea de exprimare, de gândire, conştiinţă şi religie, libertatea de asociere, 

respectarea personalităţii şi individualităţii sale, dreptul de a depune singur plângere şi de a fi informat 

asupra drepturilor sale.  

Merită menţionat aici articolul 27: ”copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase 

sau lingvistice are dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la 

practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai 

comunităţii din care face parte.” Organismul care asigură respectarea acestui articol este „Consiliul Naţional 

pentru Combaterea Discriminării”. 

Secţiunea 2 ‐ Mediul familial şi îngrijirea alternativă insistă asupra obligaţiilor părinţilor / 

reprezentanţilor legali de a asigura copilului condiţii optime pentru dezvoltarea sa, printr‐un mediu de 

familie propice şi prin îngrijire adecvată nevoilor sale.  

Îngrijirea/protecţia alternativă intervine în condiţiile expres prevăzute de lege şi se acordă 

temporar sau definitiv copilului lipsit de ocrotirea părinţilor săi sau care, în vederea protejării intereselor 

sale, nu poate fi lăsat în grija acestora.  

În toate aceste cazuri, se ia în considerare principiul interesului superior al copilului. Articolul 34 

”pune accent deosebit pe informarea corespunzătoare a părinţilor, consilierea acestora, terapie sau 

mediere, acordate în baza unui plan de servicii.”  

În fiecare formă de protecţie alternativă (prin instituirea tutelei, adopţiei sau protecţiei speciale)” 

se va ţine seama de necesitatea asigurării unei anumite continuităţi în educarea copilului, precum şi de 

originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică” (art. 39, al. 2).  

Secţiunea 3 (Sănătatea şi bunăstarea copilului), explicitează dreptul copilului de a beneficia de 

serviciile instituţiilor medicale şi de recuperare necesare pentru a‐şi asigura sănătatea. 

Secţiunea 4 (Educaţie, activităţi recreative şi culturale), aduce clarificări asupra dreptului copilului 

de a primi educaţie adecvată personalităţii sale, asupra activităţilor recreative, odihnă şi vacanţă. Sunt 

desemnate organele de specialitate ale administraţiei şi autorităţile publice responsabile în aplicarea 

acestor drepturi (Ministerul Educaţiei, Inspectoratele Şcolare, autorităţile publice de cultură, sport, culte). 
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Capitolul III, este cel căruia legea îi acordă cea mai mare pondere şi importanţă, deoarece 

reglementează Protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi.  

Prin secţiuni distincte, sunt definite (secţiunea 1 ‐ Dispoziţii comune) şi  reglementate condiţiile de 

instituire a măsurilor de protecţie specială, care se aplică în baza unui plan specializat de protecţie: 

plasamentul (secţiunea 2), plasamentul în regim de urgenţă (secţiunea 3), supravegherea specializată 

(secţiunea 4). 

Sectiunea 5 precizează organismele cu atribuţii în  monitorizarea aplicării măsurilor de protecţie 

specială, împrejurările de stabilire şi dreptul de sesizare a acestora care revine părinţilor, reprezentanţilor 

legali şi copilului. 

Capitolul IV oferă un pachet de reglementări în alte două cazuri de excepţie care necesită protecţie 

specială: Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat. În coroborare cu 

prevederile legii organice în domeniu (Legea 323 / 2001), statutul şi regimul copilului refugiat este susţinut 

prin aderarea României la organismele internaţionale de profil. Atribuţii în acest domeniu revin organelor 

MAI, Oficiului Naţional pentru Refugiaţi şi Autorităţii pentru Străini. 

În caz de conflict armat, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, MAI 

şi MAN iniţiază strategii şi programe pentru demobilizarea copiilor soldaţi şi pentru a remedia 

efectele fizice şi psihice ale conflictului asupra copilului şi pentru reintegrarea lui socială. 

 

Capitolul V reflectă regimul juridic al măsurilor de protecţie a copilului care a săvârşit o 

faptă penală şi nu răspunde penal: plasamentul sau măsura supravegherii specializate, descrise 

deja în capitolul anterior.  

Comisia pentru Protecţia Copilului, în acord cu părinţii sau, după caz, instanţa judecătorească vor 

ţine seama, în dispunerea uneia din aceste măsuri, de condiţiile care au favorizat săvârşirea faptei, gradul 

de pericol social al faptei, mediul în care a trăit copilul, riscul repetării şi orice alte elemente care 

caracterizează situaţia copilului. Sunt obligatorii servicii specializate de asistenţă, consiliere, recuperare şi 

terapie în procesul de reintegrare a copilului în societate. 

 

Capitolul VI necesită atenţie deosebită din partea consilierului, întrucât reglementează măsurile de 

protecţie a copilului împotriva exploatării. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de 

violenţă, abuz, rele tratamente sau neglijenţă. Susţinătorii legali au obligaţia de a lua măsuri de readaptare 

şi reintegrare a copilului lezat, de refacere a respectului de sine şi a demnităţii sale. 
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Secţiunea 1 (Protecţia copilului împotriva exploatării economice) evidenţiază interdicţia de 

constrângere la muncă a copilului sau de practică a recompenselor în schimbul muncii sau exploatării 

acestuia. Este, de asemenea, interzisă sustragerea copiilor de vârstă şcolară de la procesul de educaţie în 

scopul folosirii lor la munci nelegale. Unităţile de învăţământ sunt obligate să anunţe imediat serviciul 

public de asistenţă socială. 

Secţiunea 2 (Protecţia copilului împotriva consumului de droguri) reglementează interdicţia 

consumului, utilizării ilicite şi vânzării de stupefiante, substanţe psihotrope sau solvenţi oricărui copil fără 

acordul reprezentantului legal. Agenţia Naţională Antidrog, prin consilierii săi specializaţi, are obligaţia să 

colaboreze cu ANPDC în vederea luării  măsurilor corespunzătoare şi în derularea campaniilor antidrog. 

Secţiunea 3 (Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei) defineşte noţiunile de abuz şi 

de neglijenţă faţă de copil, interzice aplicarea pedepselor fizice şi privarea copilului de drepturile sale de 

natură să pericliteze viaţa, dezvoltarea lui fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea 

corporală sau sănătatea.  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi organele de poliţie verifică şi rezolvă sesizările privind aceste 

cazuri. 

Secţiunea 4 desemnează organele care efectuează demersurile destinate asigurării protecţiei 

copilului împotriva răpirii sau oricăror forme de traficare: MAI, ANPDC şi MEC, însărcinate 

cu elaborarea unor strategii naţionale pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen. 

Secţiunea 5 precizează şi alte forme interzise de exploatare a copilului: implicarea lor în conflicte 

armate, exploatarea şi violenţa sexuală, dezvoltarea forţată a talentelor, exploatarea de către mass‐media 

sau exploatarea în cadrul unor experimente ştiinţifice.  

Următoarele capitole (Capitolul VII) identifică instituţiile (la nivel central şi local) şi serviciile cu 

atribuţii în protecţia copilului, organismele private (Capitolul VIII), care pot desfăşura activităţi în domeniu, 

licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de 

protecţie specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi (Capitolul IX), 

finanţarea sistemului de protecţie a copilului (Capitolul X), reguli speciale de procedură (Capitolul XI), 

răspunderi şi sancţiuni (Capitolul XII). 
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MODEL 

ACTIVITATE PRACTICĂ 

 

CONSILIERE  COLECTIVĂ 

Grup tinta: părinţi 

Tema: COMPORTAMENTUL ASERTIV 

Obiectiv general: Formarea şi dezvoltarea comportamentului asertiv 

Obiective operaţionale: 

Cursanţii  vor fi capabili: 

• Să dea definiţia comportamentului asertiv ; 

• Să identifice propriul nivel de asertivitate ; 

• Să motiveze importanţa adoptării comportamentului asertiv în relaţiile cu ceilalţi  

• Să exerseze atitudinile  asertive;.  

• Să enumere regulile comunicării asertive; 

• Sa exerseze comunicarea asertivă. 

Metode şi tehnici:  

Brainstorming, conversaţia, explicaţia, dezbaterea, lucrul în perechi, lucrul în grup, exerciţiul, jocul de rol, 

chestionarul. 

Materiale auxiliare: fişe de lucru, coli, markere 

Forma de realizare: consiliere de grup  

Durata: 50 de minute 

Strategia utilizată: Exercitiu de spargere a gheţii : ,,Daca aş fi o floare, aş fi……,, 

• Introducere în activitate 

Se realizează motivarea cursanţilor pentru activitate, subliniindu-se rolul comportamentului, 

atitudinii şi stilului de comunicare în relaţiile interumane . 

• Anunţarea obiectivelor 

  Se anunţă tema activităţii: „ Conduita asertivă”. 



 156

  Se precizează obiectivele urmărite.  

 

• Dirijarea activităţii 

Se explică modul de desfăşurare a activităţii 

Se propune cursanţilor realizarea următoarelor exerciţii, explicându-se pe rând scopul fiecăruia: 

             Exerciţiul nr.1  „ Identificati avantajele comportamentului asertiv” 

Cerinţa: „Pornind de la informaţiile prezentate în fişa de lucru, identificaţi avantajele conduiitei asertive” 

Modul de lucru:   Fiecare cursant va primi o fişă de lucru, care va cuprinde :  

 Definiţia comportamentului asertiv Fisa 1 

Fisa 1 

Asetivitatea este abilitatea de a ne exprima emoţiile şi convingerile fără 

să afectăm sau să atacăm drepturile celorlalţi. Atitudinea asertivă 

presupune încredere în posibilităţile celorlalţi, dar şi în calităţile proprii, 

în puterea de a cere drepturi, în valorile proprii. Are o imagine de sine corectă, pozitivă. 

Inasertivitatea se manifestă în două feluri:  

a) comportament pasiv: 

Fisa 2 .  

Inasertivul  pasiv gândeşte despre el că nu poate rezolva anumite probleme, că valorile, 

interesele, drepturile sale nu contează, că alţii sunt importanţi, el este o persoana neimportantă, fără 

putere etc. Are o imagine de sine scazută. 

 

 b)comportament agresiv 
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Fisa 3  

Inasertivul agresiv gândeste despre el că doar el poate rezolva orice sarcină, doar el 

contează, doar valorile sale sunt autentice, doar interesele şi drepturile lui sunt importante. Are a 

imagine de sine prea ridicată. 

 Definiţia comunicării asertive 

Fisa 4  

 COMUNICAREA ASERTIVĂ ÎNSEAMNĂ: 

‐ comunicarea directă; 

‐ exprimarea emoţiilor; 

‐ abordarea pozitivă a opiniilor; 

‐ a solicita şi a refuza conform conştiinţei proprii; 

‐ a face complimente; 

‐ a spune DA sau NU când este necesar; 

‐ respectul drepturilor proprii şi pe ale celorlalţi. 

 

 COMUNICAREA INASERTIV – PASIVĂ 

O astfel de persoană: 

‐ Evită confruntările, conflictele, îşi doreşte ca toată lumea să fie mulţumită; 

‐ Nu face cereri, nu solicită ceva anume; 

‐ Nu se implică în câştigarea unor drepturi personale sau în apărarea unor opinii; 

‐ Se simte rănită, frustrată, iritată, fără însă a încerca să‐şi exprime nemulţumirile faţă de ceilalţi;  

‐ Îi lasă pe ceilalţi să aleagă în locul său; 

‐ Vede drepturile celorlalţi ca fiind mai importante, renunţă la drepturile sale. 
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COMUNICAREA INASERTIV‐ AGRESIVĂ 

O astfel de persoană: 

‐ Îi blamează şi îi acuză pe ceilalţi, nu‐şi respectă colegii, etichetează, ceartă, dictează;  

‐ Consideră că au întotdeauna dreptate; 

‐ Rezolvă problemele prin violenţă, consideră că cei din jurul său sunt adesea nedrepţi cu el; 

‐ Este ironic şi utilizează adesea critica în comunicare; 

‐ Este ostil şi furios; 

‐ Consideră că drepturile lor sunt mai importante decât ale celorlalţi.  

 

Prezentarea elementelor de identificare a atitudinilor asertive şi a comunicării asertive. 

După studierea (analiza) individuală a informaţiilor primite, cursanţii vor prezenta, pe rând, 

celorlalţi colegi de grup, avantajele identificate, aducând şi argumente. Colegii vor confirma sau 

infirma cele prezentate de fiecare cursant. 

                 Exerciţiul nr.2  „ Formulaţi replici asertive”, 

Cerinţa: „Pornind de la prezentarea unor situaţii reale de viaţă, cursanţii  sunt solicitaţi să formuleze cât mai 

multe replici,  utilizând comunicarea asertivă.” 

Modul de lucru: 

Se formează perechi. Fiecare cursant va fi solicitat să iniţieze un dialog imaginar, iar interlocutorul 

său (partenerul de dialog ales) va formula spontan cât mai multe replici bazate pe atitudini şi 

comunicare asertivă. În partea a doua a exerciţiului, se vor schimba rolurile . 

După încheierea exerciţiului, cursanţii vor prezenta, pe rând,  celorlalţi colegi de grup, 

sentimentele pe care le-au incercat atunci când au comunicat asertiv. Colegii vor confirma sau 

infirma cele prezentate de fiecare cursant. 

 

 Exerciţiul nr.3  „ Joc de rol” 

Cerinţa: „Pornind de la un scenariu ce prezintă o situaţie ipotetică, pe bază de voluntariat, cursanţii o 

vor pune în scenă. ,, Actorii,, sunt invitaţi să‐şi joace cât mai bine rolurile, iar în final să expună colegilor ce 

au simţit şi care dintre roluri a fost mai uşor de interpretat şi care sunt argumentele lor .  

Modul de lucru:   Se aleg şase cursanţi voluntari . Se formează trei perechi, care vor evolua pe 

rând . Pentru fiecare dintre cele trei perechi, va fi câte un scenariu bazat pe un anumit rol : cursant 



 159

agresiv, cursant pasiv, cursant care manifestă comportament asertiv. Orientativ, fiecare ,,actor” va 

primi o listă cu însuşiri comportamentale (fişele  de mai JOS). 

Rol 1 - Comportament agresiv 

Ton deranjant, expresii ofensatoare, acţiuni atipice, atitudini sfidătoare, superioritate, critică exagerată, 

dispreţ, ostilitate, lipsă de înţelegere, ostilitate, permanent nemulţumit, certăreţ şi agasant cu ceilalţi, 

foloseşte blocajele în comunicare. 

Rol 2 - Comportament asertiv 

Îi respectă pe ceilalţi, are nevoie să se consulte cu grupul, răbdator, ascultător, înţelegator, 

respect pentru potenţialul colegilor, receptiv la sfaturi, relaxat în timpul dialogului, exprimă păreri 

proprii (părerea mea este că...). 

Rol 3 - Comportament pasiv 

Introvertit, lipsit de initiativă, renuntă rapid la propriile idei, se autoculpabilizează, neliniştit, 

ezitant, umil, solicită permanent ajutor, temător, lipsit de încredere în forţele proprii. 

Se va urmări modul în care actorii s-au implicat în activitate, care rol a necesitat eforturi mai 

mari, care sunt deprinderile şi obisnuinţele de a comunica în mediul şcolar . 

Elevii sunt invitaţi să participe la dezbateri . 

 

            Evaluare  

Se cere cursanţilor să identifice care sunt avantajele comportamentului asertiv. 

La final, se aplică chestionarul de asertivitate, care va asigura caracterul practic al activităţii. 
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