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DELINCVENŢA JUVENILĂ
Normalitate

Non – devianţa
(comportamentul
normal)

Devianţa

Delincvenţa

Anormalitate – comportament patologic

Devianţa desemnează în sensul sau cel mai general îndepărtarea sau abaterea indivizilor de
normele şi valorile sociale.
Din punct de vedere juridic, un comportament delincvent este definit printr-o serie de
trăsături specifice, care se regăsesc în majoritatea sistemelor legislative şi anume:
a) reprezintă o faptă, o acţiune cu caracter ilicit, imoral, ilegitim, ilegal, prin care sunt violate si
prejudiciate anumite valori şi relaţii sociale;
b) aceasta faptă este comisă de o anumită persoană care acţionează deliberat, conştient şi
responsabil;
c) fapta respectivă este incriminată şi sancţionată de legea penală.
În orice societate, comportamentul deviant acoperă o mare varietate de tipuri mergând de la
comportamentul excentric până la comportamente disfuncţionale, aberante şi delicvente. În funcţie
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de aceasta varietate a comportamentelor J.Fichter face o distincţie între devianţa pozitivă, prin care
individul se abate de la stereotipurile conformităţii şi adoptă creativ norme şi valori superioare şi
devianţa negativă, care se caracterizează prin încălcarea şi refuzarea normelor medii.
Delincvenţa juvenilă se referă la ansamblul abaterilor şi încălcărilor de norme sociale,
sancţionate juridic, săvârşite de minorii în vârstă de până la 18 ani.
Cauzele care determină devianţa (delincvenţa juvenilă) pot fi împărţite în două categorii: cauze
interne/individuale şi cauze externe/sociale.
Cauze interne / individuale:
•

disfuncţii cerebrale ca: retard neuropsihic,

hiperexcitabilitate neuronală, anomalii de tip

epileptic;
•

deficienţe intelectuale;

•

tulburări ale afectivităţii ca: insuficientă maturizare afectivă, frustrare, instabilitate,
ambivalenţa şi indiferenţa afectivă, absenţa emoţiilor şi a înclinaţiilor altruiste şi simpatetice;

•

tulburări caracteriale: autocontrol insuficient, impulsivitate şi agresivitate, subestimarea
greşelilor şi a actelor antisociale comise, indolenţă, indiferenţă şi dispreţ faţă de muncă,
opoziţie şi respingere a normelor social-juridice şi morale, tendinţe egocentrice, exacerbarea
unor motive personale egoiste, a unor trebuinţe şi tendinţe înguste, de nivel redus, absenţa sau
insuficienta dezvoltare a unor motive superioare, de ordin social şi a sentimentelor morale,
dorinţa realizării unei vieţi uşoare, fără muncă etc.

Cauze externe/sociale:
•

cauze socio – economice şi culturale: nivel de trai scăzut; şomaj ridicat; norme şi valori
sociale confuze; slăbirea controlului social; scopurile şi mijloacele legale de satisfacere a
nevoilor personale sunt discrepante şi conduc la inegalitatea socială; relaxarea la nivelul
politicii penale şi vidul legislativ; scăderea prestigiului şi autorităţii instanţelor de control
social; sărăcia infantilă (cu fenomenul „copiii străzii”); corupţia şi crima organizată; violenţa,
agresarea şi exploatarea minorilor.

•

cauze socio- afective,

•

cauze educaţionale, la nivelul microgrupurilor în care trebuie să se integreze treptat copilul,
începând cu familia (dezorganizarea vieţii de familie ca o consecinţă a divorţului; climatul
familial conflictual şi imoral; climatul familial excesiv de permisiv / restrictiv; divergenţa
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metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinţilor; atitudinea rece/indiferentă a
părinţilor; atitudinea autocratică/tiranică a părinţilor) şi continuând cu şcoala (eşecurile de
adaptare şi integrare şcolară, randament şcolar scăzut, insubordonarea faţă de regulile şi
normele şcolare, absenteism, chiul de la ore, repetenţie, conduită agresivă în raport cu
cadrele didactice şi colegii, lipsa unui nivel minimal de satisfacţie resimţită de elev din cauza
aptitudinilor şcolare slab dezvoltate, greşeli ale educatorilor în ceea ce priveşte atitudinea şi
relaţionarea cu elevii şi lipsa autorităţii morale a cadrelor didactice)

UN PROFIL PSIHOLOGIC AL PERSONALITĂŢII ADOLESCENTULUI
CU COMPORTAMENT DEVIANT
Criza de originalitate îl va împinge pe adolescentul nesigur, nepregătit, să alerge după senzaţii tari,
să şocheze, provocând la rândul său senzaţii similare anturajului şi părinţilor.
Adolescentul care are un comportament deviant este ostil la dialog, răspunde vag şi lacunar,
comunică greu şi monosilabic. Foloseşte un limbaj argotic pentru a-şi ascunde abilităţile verbale
sărace.
La adolescentul deviant sunt slab dezvoltate capacitatea de sinteză şi sistematizare şi toate structurile
superioare ale gândirii sunt întârziate, el neputând interpreta în mod critic realitatea, conştientizând
doar parţial importanţa majoră a sferelor vieţii şi activităţii sociale. El nu-şi poate formula explicit
unele întrebări de esenţă asupra locului şi menirii propriei persoane, autoreflexia şi autoanaliza care
sunt specifice acestei vârste sunt distorsionate.
De asemenea, la adolescentul cu comportamente deviante apare o fantezie debordantă, el
disimulează frecvent, recurge la minciuna de imaginaţie.
Memoria este puternic colorată emoţional, memoria afectivă este mai dezvoltată în raport cu cea
verbală şi motrică. Tulburările de percepţie spaţială şi temporală determină înregistrarea şi fixarea
incorectă a dimensiunilor spaţio-temporale. Memoria imediată prevalează memoria de durată.
În ceea ce priveşte învăţarea la care apelează adolescentul cu comportament deviant se bazează pe
copierea conduitelor negative ale celor din anturajul său infracţional. El înregistrează performanţe
slabe la obiectele teoretice din şcoală.
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Conflictele motivaţionale care determină minciuna de justificare (de motivaţie, de apărare şi cea de
vanitate) apar foarte des la aceşti adolescenţi, nivelul de aspiraţie fiind scăzut. Au un slab control
voluntar generează laşitatea, disimularea, tentaţia vicioasă către alcool, droguri, distracţii cărora nu
le poate rezista. Adoră falşii eroi, în lipsa unora reali, demni.
De obicei, adolescentul deviant nu posedă deprinderi igienico-sanitare, de comportare civilizată, de
planificare şi disciplinare a activităţii proprii, de relaţionare socio-afectivă. Deprinderile speciale
sunt deficitare: ticuri frecvente în coordonarea mişcărilor, gestică şi expresie, dificultăţi în
perceperea şi aprecierea rapidă şi precisă a stimulilor, în distingerea culorilor, mirosurilor şi
gusturilor.
În general, greu educabili, extravertiţi, adolescenţii devianţi prezintă lacune în formarea
deprinderilor intelectuale din cauza abandonului şcolar. Subiecţii introvertiţi, provenind din familii
viciate, fiind uşor condiţionabili, achiziţionează cu uşurinţă deprinderi şi obişnuinţe imorale din
mediile pe care le frecventează. Aceste deprinderi tind să devină obişnuinţe negative (vagabondaj,
furt, agresivitate, violenţă), transformându-se, prin dependenţă, în trebuinţe interioare. Lipseşte
voinţa de a li se sustrage.
Există adolescenţi cu comportamente deviante care au intelect de limită, dar şi adolescenţi cu
un coeficient de inteligenţă peste medie sau superior. În perioada actuală, s-a constatat o creştere a
nivelului de inteligenţă a delincvenţilor minori demonstrată de operarea după strategii complexe –
copiind modele din mass-media. Problematizarea în raport cu realitatea se dovedeşte greoaie,
superficială, întrucât la adolescentul deviant meditaţia asupra valorilor autentice este înlocuită cu
acceptarea facilă a unor valori false.
La adolescentul cu comportament deviant pendularea între introversie şi extraversie creează
aparenta instabilitate temperamentală care îşi pune amprenta pe toate actele de conduită:
impulsivitatea, entuziasmul debordant urmat de inhibiţie şi apatie prelungită, explozia de energie şi
de afect, care se consumă ducând la epuizare, indispoziţie. În post-adolescenţă se stabilizează
trăsăturile temperamentale individuale şi se recunoaşte unanim extraversia ca predispozantă pentru
abaterile de conduită.
În plan aptitudinal, adolescentul deviant posedă toată gama de înzestrări: simple-complexe,
generale-specifice. Cultivate inegal sau deloc, acestea se află în germene şi îl ajută să îşi valorifice
înclinaţiile native, nu rareori în sens negativ, antisocial. Frecvent, adolescenţii devianţi dovedesc
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aptitudini sportive, artistice, de integrare în grupul social restrâns, în care pot ocupa chiar statutul de
lider. Implicarea în anumite genuri de delicte impune antrenarea unor aptitudini cu caracter complex
de natură intelectuală, tehnică, mecanică. Posesia acestor aptitudini îi asigură dobândirea
independenţei, autonomiei personale, prin asumarea de responsabilităţi (în plan social, comunitar sau
în plan marginal, subgrupal, în cazul devianţei). Fiind deseori lipsit de orientare/consiliere şcolară şi
profesională adecvată, adolescentul cu probleme de conduită nu conştientizează posibilităţile lui
aptitudinale.
Atitudinile adolescentului deviant (faţă de sine şi faţă de oameni, faţă de muncă şi faţă de
valorile sociale) reflectă o imaturitate caracterologică ilustrată prin: autocontrol insuficient;
impulsivitate şi agresivitate în plan verbal şi faptic, simţindu-se neglijat şi persecutat; subestimarea
greşelilor şi actelor antisociale comise; indolenţă, indiferenţă şi dispreţ faţă de muncă, trăind pe
seama altora ca parazit social; nonconformism acut; respingerea societăţii în ansamblu, percepţie
falsă asupra rolului său social actual şi viitor, deci dificultăţi de integrare socială; indiferenţă /
repulsie faţă de şcoală; înclinat spre lăudăroşenie şi minciună; carenţe în a se disciplina; o ţinută
neglijentă, neîngrijită; dezorientat din cauza răsturnării valorilor (sociale); confuzia valorilor morale;
atitudini uimitoare, decepţionante, îngrijorătoare (care adesea dispar după criză); solidaritatea între
membrii grupului; setea de aventură şi afirmare pentru a-şi cuceri faima cu orice preţ; lipsa de
cultură; succesiune de autoaprecieri contradictorii (supraestimarea alternează cu subestimarea);
nevoia de autoanaliză pentru a-şi defini conţinutul şi opinia despre sine; insistenta căutare de
modele; permanenta comparare şi raportare la alţii pentru a-şi determina măsura propriei valori; lipsă
de idealuri, frustraţie educaţională; atitudinea de opoziţie faţă de universul adulţilor.
Considerăm că această derulare de informaţii poate oglindi semnificativ personalitatea
adolescenţilor aflaţi în derivă şi sugera soluţii şi metode preventive.
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PREVENIREA DELINCVENŢEI

Prevenirea delincvenţei reprezintă ansamblul de politici, măsuri şi tehnici care, în afara
cadrului justiţiei penale, vizează reducerea comportamentelor care antrenează prejudicii
considerate ca fiind ilicite.
Prevenirea se poate realiza la 3 niveluri:
1. Prevenirea primară - vizează publicul larg sau o populaţie care nu a fost identificată pe baza
unui criteriu legat de risc. Deoarece sunt programe proactive, pozitive şi oferite independent de
existenţa unui risc, potenţialul programelor universale de a stigmatiza individul este minimizat şi
mesajele vor fi mai uşor acceptate şi adoptate. Un program de prevenire primară se poate adresa unui
grup foarte larg, de exemplu populaţia şcolară la nivelul unei ţări sau unui grup de copii de o
anumită vârstă sau identificaţi după criterii care nu au legătură cu factorii de risc.
Când vorbim de prevenire primară a delincvenţei juvenile ne referim la modificarea
condiţiilor delictogene din mediul fizic şi social global.
2. Prevenirea secundară (selectivă)– vizează indivizi sau subgrupuri formate pe baza unor factori
de risc, al căror potenţial de a dezvolta anumite probleme este peste medie, prezintă un risc ridicat de
delincvenţă (ex. se pot organiza programe pentru copii din cartiere sărace).
3. Prevenirea terţiară (intervenţia) – vizează prevenirea recidivei şi cuprinde toate acţiunile de
reintegrare pentru copii şi adolescenţi care deja sunt identificaţi ca fiind delincvenţi.
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MODELUL UNUI PROGRAM
DE PREVENIRE A DELINCVENŢEI JUVENILE
Acest model reprezintă modelul unui program complet, eficient de prevenire a delincvenţei
juvenile care, pentru a reduce efectiv riscul şi pentru a schimba atitudini şi comportamente,
trebuie să conţină patru componente:
1.

Informaţiile (CE?) – informaţii cât mai complete şi cât mai exacte referitoare la

problematica delincvenţei juvenile (cauze, forme ale delincvenţei, profilul minorului delincvent şi /
sau profilul copilului în risc, legislaţia în vigoare, modalităţi de prevenire şi combatere etc.)
2.

Motivaţia (DE CE?) – motivaţia schimbării pentru a obţine rezultatele aşteptate (schimbarea

atitudinilor şi comportamentelor), argumentare judicioasă a necesităţii schimbării, o justificare
puternică care să se bazeze pe motive de ordin emoţional şi cognitiv
Exerciţiile de conştientizare a amplorii fenomenului delincvenţei juvenile şi a gravităţii consecinţelor
sunt un excelent mijloc de creare a motivaţiei schimbării.
3.

Deprinderi şi abilităţi practice necesare pentru comportamentul dorit (CUM?) – o

componentă practică, de aplicare şi exersare a noilor atitudini şi comportamente (exersarea unor
atitudini şi comportamente prosociale: toleranţă, sprijin etc.)
Un astfel de program trebuie să se bazeze pe jocuri, exerciţii, aplicaţii care să demonstreze concret
cu poate fi manifestat un comportament sau o atitudine şi care să ofere posibilitatea practicării lui în
scopul însuşirii.
4.

Resurse (CE şi UNDE CĂUTĂM?) - ce şi unde căutăm când ne confruntăm cu o problemă

legată de tematica programului (serviciile care există în comunitate, resursele la care pot apela dacă,
de exemplu, intră în contact cu un copil în risc sau delincvent sau dacă eu sunt în risc de a deveni
victimă)
Acest model al unui program de prevenire a delincvenţei juvenile se bazează pe cea mai
importantă formă de învăţare care valorifică experienţa şi activitatea – învăţare experienţială SPUNE-MI ...UIT, ARATĂ-MI ... ÎMI AMINTESC, IMPLICĂ-MĂ ... ÎNŢELEG!
OAMENII REŢIN
10% din ceea ce citesc
20% din ceea ce aud
30% din ceea ce văd
50% din ceea ce văd şi aud
70% din ceea ce spun
90% din ceea ce spun în timp ce fac

PROGRAM DE PREVENIRE A DELINCVENŢEI JUVENILE
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SAU DE REMEDIERE A TULBURĂRILOR COMPORTAMENTALE PRIN
DEZVOLTAREA UNOR ABILITĂŢI DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ
Argument - Programele de prevenire a delincvenţei juvenile / remediere a tulburărilor
comportamentale care vizează doar INFORMAREA (asupra riscurilor la care se supun copiii cu
comportament predelincvent / delincvent şi asupra celor mai frecvente acte delincvente şi
infracţionale comise de minori precum şi a pedepselor prevăzute în codul penal) şi
CONŞTIENTIZAREA RISCURILOR (prin vizionare de filme, prin discuţii şi analiza unor cazuri
reale, prin întâlniri cu poliţişti sau foşti infractori reabilitaţi, prin vizite în penitenciar sau în centre de
reeducare etc.) sunt incomplete deoarece nu oferă copiilor / tinerilor în risc sau care au un
comportament predelincvent / delincvent alternative la acest tip de comportament.
Care sunt abilităţile de viaţă independentă?
Abilităţi sociale:
abilităţi de comunicare interpersonală:
comunicare verbală/ nonverbală;
ascultarea activă;
oferirea/ solicitarea feedback-ului;
comunicare asertivă;
empatia – înţelegerea nevoilor celuilalt şi exprimarea acestei înţelegeri;
iniţierea relaţiilor adaptative – cu prietenii, de colaborare, echipă, familie;
gestionarea (menţinerea / încetarea) relaţiilor;
lucrul în echipă / evaluarea propriului rol în echipă;
acceptarea diferenţelor de opinii/ contribuţii/ stil;
căutarea/ oferirea suportului social;
gestionarea conflictelor;
Abilităţi emoţionale:
autoreglare emoţională:
identificarea propriilor emoţii;
recunoaşterea emoţiilor celorlalţi;
autoeficacitate emoţională;
înţelegerea cauzelor emoţiilor;
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comunicarea asertivă a emoţiilor negative;
controlul acceselor de furie;
abilităţile de coping - folosirea mecanismelor de coping prosociale în locul mecanismelor
antisociale (agresive) sau asociale (izolare, evitare). Abilităţile de coping prosociale includ
procese de schimb de informaţii, management comportamental, rezolvare de probleme;
managementul stresului;
Abilităţi cognitive:
evaluarea propriilor abilităţi;
rezolvare de probleme - abilitatea de a recunoaşte probleme sau de a formula obiective, de a
dezvolta strategii de reducere sau eliminare a problemei în mod eficient sau de a progresa
înspre îndeplinirea unui obiectiv;
luarea deciziilor;
abilităţi de influenţare şi persuasiune;
abilităţi de negociere;
flexibilitatea cognitivă;
căutarea suportului informaţional / selectarea informaţiei;
abilităţi de estimare corectă a riscului (prevenţia exploatării la copii deja victime ale
abuzurilor);
Abilităţi comportamentale:
abilităţi privind siguranţa personală;
stil de viaţă sănătos;
managementul timpului, abilităţi de petrecere a timpului liber;
managementul bugetului;
dimensiunea de gen: promovarea echităţii de gen; identitatea sexuală; percepţia propriei
sexualităţi la copiii abuzaţi sexual de ex. la băieţi abuzaţi percepţia masculinităţii şi feminităţii.
Prelucrare după
Model practic de intervenţie pentru prevenirea implicării în forme grave de muncă a fetelor şi băieţilor cu risc crescut
de a fi exploataţi prin muncă – CPE, 2005

Ipoteze - Copiii / tinerii au un comportament predelincvent sau delincvent pentru că au un spectru de
comportamente limitat.

Metode şi tehnici de prevenire a delincvenţei juvenile
1. Acest model este singurul învăţat în familie şi au o istorie în care acest tip de comportament a
primit întărirea socială;
2. Nu au fost învăţaţi să reacţioneze pozitiv la situaţii emoţionale puternice (ameninţări, stres,
presiuni psihice etc.);
3. Nu au fost învăţaţi să verbalizeze emoţiile pentru a se descărca;
4. Nu au fost învăţaţi să evalueze riscul.
Propunere program – arii de cuprindere a activităţilor
1. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală – comunicare verbală şi nonverbală,
ascultare activă, oferire / solicitare de răspunsuri, comunicare asertivă, empatie
2. Dezvoltarea abilităţilor de iniţiere şi menţinere a unei relaţii de prietenie şi de a face faţă
respingerii sau ieşirii dintr-o relaţie
3. Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare pozitivă a conflictelor
4. Dezvoltarea abilităţilor de autoreglare emoţională – cunoaşterea emoţiilor, identificarea
propriilor emoţii în diferite situaţii, explicarea emoţiilor, verbalizarea emoţiilor, controlul furiei
5. Dezvoltarea abilităţilor de asigurare a siguranţei personale – de a spune NU în anumite situaţii
6. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă sănătoasă – program variat şi echilibrat, alimentaţie sănătoasă,
sport şi mişcare etc.
Conţinutul şi durata programului:
Cele mai eficiente programele sunt cele care ţintesc mai mulţi factori – atât reducerea factorilor de
risc cât şi dezvoltarea factorilor de protecţie ai copilului (diminuarea punctelor slabe şi întărirea
punctelor forte) şi care cuprind sesiuni repetate periodic, minim 2 ani.
Factorii de protecţie au fost consideraţi mult timp variabile care reduc probabilitatea apariţiei unor
comportamente dezadaptative în condiţii de risc. Deşi se cunoaşte puţin despre modul de „operare” a
factorilor de protecţie s-au stabilit cel puţin trei categorii generale de astfel de factori:
- prima categorie este reprezentată de caracteristici ale individului (abilităţi cognitive, sociale etc);
- calitatea interacţiunii copilului cu mediul defineşte a doua categorie de factori de protecţie;
(interacţiunile se referă de exemplu la ataşamentul securizant faţă de părinţi şi ataşamentul faţă de cei
de aceeaşi vârstă sau alţi adulţi care se angajează în comportamente sănătoase şi au valori prosociale)
- al treilea domeniu protector este sistemul larg în care funcţionează copilul (relaţia şcoală – familie,
oferta sistemului de educaţie etc).
La fel ca factorii de risc, şi cei de protecţie sunt diferiţi în privinţa maleabilităţii – unii factori pot
constitui mai uşor ţinte pentru programele de prevenire.

Modul de prezentare – jocuri de rol şi exerciţii practice de modelare comportamentală (nu doar
transmitere de informaţii sau demonstrarea abilităţilor).
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Criterii care ghidează selecţia activităţilor
•

Vârsta şi educaţia beneficiarilor

•

Maturizarea psiho-socială şi nivelul de dezvoltare intelectuală al beneficiarilor

•

Interesele şi nevoile exprimate de beneficiari

•

Mărimea grupului şi relaţiile stabilite în grupul beneficiarilor

•

Starea psihică a beneficiarilor şi recomandările psihologului

•

Planurile de viitor pe care le are fiecare beneficiar

•

Materialele şi resursele de care dispunem
Important! Activităţile nu trebuie impuse!

Modalităţi de proiectare/planificare şi evaluare a activităţilor din cadrul unui program de
prevenire a delincvenţei
Se recomandă a se realiza o planificare lunară a activităţilor pentru fiecare beneficiar sau pentru un
grup. Structura planificării poate fi: scop, 1-3 obiective, titluri şi descrierea succintă a activităţilor,
resurse, standarde de performanţă şi modalităţi de evaluare.
Evaluarea activităţilor realizate trebuie să aibă, în principal, caracter formativ şi se poate realiza, în
funcţie de tipul de activitate, prin: discuţii, chestionare, foi de lucru, fişe de observaţii, aprecierea
lucrărilor realizate, expoziţii etc.
Exemple de activităţi
1. „Podul” - Se recomandă să se realizeze în cadrul unui program de dezvoltare a abilităţilor
emoţionale şi sociale; se recomandă pentru copiii de 10-14 ani.
Scop: Să explice ce este stresul. Să descrie abilităţile prin care se poate face faţă stresului.
Materiale: Paste făinoase de diferite forme; carton; plastilină, pastă de modelat, sârmă, alte
materiale.
Desfăşurare: Copiii analizează mai întâi imagini cu poduri şi discută despre părţile unui pod. În
echipe, copiii construiesc din materialele pe care le au la dispoziţie câte un pod. După ce podul a fost
realizat se discută despre factorii de stres cu care s-au confruntat până în acel moment. Se realizează
liste separate pentru fete/ băieţi. Apoi pentru fiecare factor de stres se realizează câte o etichetă cu
numele lui şi se stabileşte un gramaj, prin discuţii cu echipa. Se pot găsi obiecte care să simbolizeze
fiecare factor stresor (de exemplu creioane, mere, radieră, caiet etc., cele mai uşoare reprezentând
factorii mai puţin stresanţi, iar cele mai grele factorii mai importanţi).
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Când podurile sunt gata, copiii pun diferite greutăţi şi observă ce se întâmplă cu podul.
Puncte de discuţie:
1. Ce putem face ca să nu se dărâme podul?
2. Cum aţi stabilit care factori sunt mai importanţi, mai „grei” decât alţii?
3. Pe cine afectează mai mult factorii enumeraţi ? Pe fete sau pe băieţi?
4. Cum reacţionează de obicei fetele, respectiv băieţii pentru a face faţă acestor situaţii?
5. De ce fetele îşi exprimă mai des emoţiile verbal?
Aşa cum podurile sunt construite să suporte traficul greu, şi organismul uman este construit ca să
facă faţă stresului. Pentru a păstra podul, poţi controla/reduce traficul greu. Cu problemele care apar
la oameni nu putem face asta de multe ori. De aceea e important să învăţăm mai degrabă cum sa
consolidăm podul, să-l facem mai puternic.
2. „Emoţii” - Se recomandă să se realizeze în cadrul unui program de dezvoltare a abilităţilor
emoţionale şi sociale; se recomandă pentru copiii de 6-10 ani.
Scop: Să numească trăiri emoţionale cât mai variate.
În cadrul acestei activităţi copiii vor identifica variate trăiri emoţionale care sunt în mod uzual
cuprinse sub eticheta “mă simt bine” sau “mă simt rău” şi vor exersa numirea lor corespunzătoare.
Materiale: Planşe cu principalele trăiri emoţionale; Scenarii (secvenţe de texte literare în care
personajul are o anumită trăire emoţională; aceste scenarii pot fi alese astfel încât să fie adecvate
intereselor şi vârstei participanţilor); Ziare, reviste; Foarfeci; Lipici; Cartoane.
Desfăşurare: Copiii sunt invitaţi să spună pe rând cum se simt. Fiecare copil va numi o emoţie (se
poate remarca faptul că cel mai frecvent mod de exprimare a emoţiilor este “bine” sau “rău”). Este
prezentată planşa cu principalele trăiri emoţionale. Fiecare copil trebuie să descrie ultima situaţie în
care s-a simţit:
1. Vesel
2. Furios
3. Speriat
4. Trist.
Copiii sunt împărţiţi în grupe de câte 4-5 persoane. Fiecare grup primeşte un scenariu în care este
prezentată o situaţie. Sarcina lor este aceea de a identifica şi de a numi trăirea emoţională a
personajului.
Fiecare grup primeşte sarcina de a realiza un colaj de imagini care prezintă trăirea emoţională a
personajului din scenariu.
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3. „Exprimarea emoţiilor” - Se recomandă să se realizeze în cadrul unui program de dezvoltare a
abilităţilor emoţionale şi sociale; se recomandǎ pentru copiii de 10-14 ani.
Scop: Să analizeze rolul stereotipurilor de gen în exprimarea verbală a emoţiilor. În cadrul acestei
activităţi va fi analizată relaţia dintre normele de gen şi sănătatea emoţională.
Desfăşurare: Tinerii sunt împărţiţi pe grupe. Primesc sarcina să noteze cum influenţează genul
exprimarea emoţională la fete şi la băieţi. Fiecare grup prezintă răspunsurile şi sunt notate pe tablă
sau pe flipchart normele de gen care cresc probabilitatea adoptării comportamentelor de risc la fete şi
la băieţi.
4. „Ghid de utilizare a prietenilor” - Se recomandă să se realizeze în cadrul unui program de
dezvoltare a abilităţilor emoţionale şi sociale; se recomandǎ pentru tinerii de 14-18 ani.
Scop: Operaţionalizarea conceptului de prietenie.
Desfăşurare: Tinerii sunt rugaţi să scrie, în echipe de 3-5 persoane, sfaturile pe care i le-ar da unui
extraterestru adolescent/ unei extraterestre adolescente, care sunt începători în iniţierea şi menţinerea
relaţiilor de prietenie pe Pământ. Ideile echipelor se centralizează şi se realizează un ghid de utilizare
a prietenilor.
Puncte de discuţie:
1. Ce înseamnă să fii prieten/ prietenă cu cineva? Cum ne alegem prietenii?
2. Cum iniţiem o relaţie de prietenie?
3. Cum menţinem o relaţie de prietenie?
4. Putem avea prieteni de sex opus? Cum ne comportăm într-o astfel de relaţie?
5. Ce aşteptăm de la un prieten? Dar de la o prietenă?
6. Cum ne poate ajuta un prieten într-o situaţie – problemă?
5. „Cui pot cere ajutor” - Se recomandă să se realizeze în cadrul unui program de dezvoltare a
abilităţilor de coping; se recomandă pentru copiii de 6-10 ani.
Scop: Învăţarea unor acţiuni concrete pe care copilul este bine să le facă atunci când se confruntă cu
probleme.
Desfăşurare: Se realizează o listă cu posibile probleme pe care le pot întâmpina copiii (ei pot
participa la crearea listei):
1. mă simt rău;
2. nu înţeleg ceva la ore;
3. mi-am uitat pachetul cu mâncare acasă;
4. m-am încăierat cu alţi copii în faţa blocului;
5. un străin m-a întrebat unde locuiesc şi dacă părinţii sunt acasă etc.
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Puncte de discuţie: Copiii discută, pentru fiecare situaţie, care sunt persoanele la care pot apela
pentru ajutor. Li se explică faptul că este normal să avem nevoie de ajutor, ca şi adulţii cer ajutorul
cuiva când au probleme.
6. „Vreme ploioasă” - Se recomandă să se realizeze în cadrul unui program de dezvoltare a
abilităţilor de coping; se recomandă pentru copiii de 10-14 ani.
Scop: Înţelegerea modului în care abilităţile pe care ni le dezvoltăm pot reprezenta mecanisme de a
face faţă problemelor cu care ne confruntăm.
Materiale: Hârtie decupată sub formă de picături de ploaie; baloane; umbrelă.
Desfăşurare: Se realizează 6 picături mari de ploaie (din hârtie decupată sau, dacă exerciţiul se
desfăşoară afară, baloane umplute cu apă şi înnodate). Fiecare picătură se denumeşte după unul din
comportamentele de risc. Un elev ţine o umbrelă, în timp ce un altul aruncă picăturile de ploaie. Se
explică faptul că cel care ţine umbrela este pregătit sa înfrunte “furtunile” cu care oamenii se pot
confrunta în viaţă.
Puncte de discuţie: Se discută ce ar putea constitui o umbrelă pentru noi (lucruri care ne ajută să
facem faţă problemelor care pot apărea) şi cum ne pot proteja acestea: abilitatea de a lua decizii
responsabile, de a căuta suportul celorlalţi, valorile pe care le ai etc.
7. „Inventarul abilităţilor” - Se recomandă să se realizeze în cadrul unui program de dezvoltare a
abilităţilor emoţionale şi sociale, dezvoltare a abilităţilor de coping; se recomandă pentru copiii de
10-14 ani.
Scop: Să conştientizeze abilităţile de a face faţă la situaţii dificile.
Materiale: Foi de flipchart; Marker-e.
Desfăşurare: Copiii pot face o listă de comportamente care exprimă abilităţile lor emoţionale, sociale
şi cognitive pe care le folosesc în viaţa de zi cu zi. Se lucrează pe echipe de fete şi echipe de băieţi.
Apoi ideile copiilor se pot centraliza într-un inventar pe care aceştia îl pot aplica altor colegi (din alte
clase). Se explică faptul că nu e vorba de un test, ci de o ocazie ca fiecare să se gândească la
resursele pe care le are pentru a face faţă.
1. Cer ajutorul când am nevoie.
2. Am cel puţin un hobby.
3. În general mă plac şi mă accept pe mine însumi.
4. Pot accepta ca cineva să mă critice constructiv.
5. Mă simt mulţumit când ştiu că am dus ceva la bun sfârşit.
6. Am cel puţin unul sau doi prieteni buni.
7. Pot spune “nu” prietenilor.
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8. Evit să bârfesc.
9. Iau hotărâri cu grijă, fără a mă pripi.
10. Nu abuzez alte persoane şi nu-i las pe alţii să mă abuzeze.
Puncte de discuţie:
1. Ce diferenţe au apărut între listele fetelor şi cele ale băieţilor? Putem spune că aceste diferenţe se
reflectă şi în comportamente diferite ale fetelor/ băieţilor?
2. Ce răspunsuri au dat ceilalţi copii când au completat inventarul? Cum explicăm rezultatele?
8. „Scrisoare de încurajare” - Se recomandă să se realizeze în cadrul unui program de dezvoltare a
abilităţilor de coping, estimarea riscului; se recomandă pentru tineri de 14-18 ani.
Scop: Să analizeze funcţia pe care o îndeplineşte comportamentul de consum de substanţe nocive. Să
identifice comportamentele sănătoase/abilităţile care au aceeaşi funcţie şi care pot înlocui
comportamentul
de risc.
Desfăşurare: Elevii scriu o scrisoare de încurajare către un prieten imaginar care are un
comportament de risc (fiecare elev alege unul din comportamentele stilului de viaţă). În această
scrisoare, trebuie să-l convingă pe prietenul imaginar să renunţe la comportamentul nesănătos. Este
important ca în scrisoare să apară o descriere a comportamentului de risc, idei despre acest
comportament, alternative sănătoase la acest comportament, motive pentru care prietenul imaginar ar
trebui să ia o decizie pentru a-şi schimba comportamentul. Elevii pot scrie şi despre cum să iei
decizii responsabile, cum să îţi creezi încrederea în tine, de ce e important să fii sănătos.
Puncte de discuţie:
1. Care sunt comportamentele de risc mai frecvente la bărbaţi/ femei?
2. Ce observăm în privinţa încrederii în sine la femei/ bărbaţi ? Există diferenţe?
3. Dar în privinţa altor abilităţi necesare în viaţă ?
9. „Asumarea riscului”- Se recomandă să se realizeze în cadrul unui program de dezvoltare a
abilităţilor de estimare a riscului; se recomandǎ pentru tinerii de 14-18 ani.
Scop: Să identifice riscuri pe care şi le asumă şi consecinţele riscurilor asumate.
Materiale necesare: Coli de hârtie; marker-e.
Desfăşurare: Participanţii stau în cerc pe scaune. Facilitatorul enunţă afirmaţii de genul celor de mai
jos prin care cere să-şi schimbe locul cei care şi-au asumat riscul:
1. Să conducă maşina.
2. Să meargă la şcoală cu temele nefăcute.
3. Să mănânce foarte mult sau alimente nesănătoase.
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4. Să comunice cu persoane necunoscute.
5. Să spună un secret unui prieten/ coleg/ adult.
6. Să fumeze.
7. Să circule seara târziu prin locuri necirculate.
Participanţii pot expune şi ei enunţuri legate de riscuri întâlnite în experienţa lor de viaţă. Pe grupuri
mici, participanţii găsesc consecinţe posibile (şi pozitive şi negative) ale riscurilor enunţate.
Puncte de discuţie: Se discută despre risc, ce înseamnă asumarea riscurilor, identificarea situaţiilor
de risc, paşi de depăşire a riscurilor. Sunt diferite riscurile pentru fete şi băieţi? Care este diferenţa
dintre persoanele care sunt în situaţii de risc care dezvoltă probleme şi care nu dezvoltă probleme?
10. „Riscul” - Se recomandă să se realizeze în cadrul unui program de dezvoltare a abilităţilor de
estimare a riscului, dezvoltare a abilităţilor de siguranţă personală; Se recomandǎ pentru tinerii de
10-14 ani.
Scop: Identificarea riscurilor posibile şi a resurselor de care dispun pentru a le minimiza.
Materiale necesare: coli de hârtie, markere, cartonaşe (pentru fiecare participant) cu mesajele: “ Eşti
în siguranţă.”, “ Fii atent, ai grijă.”, “ Periculos”
Desfăşurare: Participanţii desenează o “hartă” a zilei trecute, desenând ce activităţi au făcut, prin ce
locuri au trecut, cu ce persoane au intrat în contact. Fiecare îşi prezintă harta şi ceilalţi ridică unul din
cartonaşe – cu mesajul pe care îl consideră potrivit în situaţia respectivă. Se pot completa hărţile cu
alte activităţi, locuri etc. mai riscante pentru a vedea cum reacţionează participanţii.
Puncte de discuţie:
1. Ce este riscul pentru voi?
2. De ce oamenii îşi asumă riscuri?
3. Cum reuşesc oamenii să supravieţuiască deşi se confruntă cu riscuri cotidiene?
4. În cazul expunerii la riscuri cine este responsabil sau cine poate contribui la păstrarea
siguranţei şi a integrităţii?
Exemple de activităţi de autocunoaştere şi intercunoaştere - exerciţii şi jocuri individuale sau de
grup (4 – 20 persoane) care au ca principal scop o mai bună cunoaştere a propriei persoane şi/sau a
celorlalţi. Ele pot optimiza relaţiile prin dezvoltarea unor atitudini prosociale ca înţelegere, toleranţă,
acceptare etc. prevenind astfel eventuale conflicte.
1. „Eu sunt ... şi-mi place să mănânc .../ să citesc .../ să mă îmbrac cu ... / etc.”
Scop: Optimizarea cunoaşterii de sine şi / sau a acelorlalţi
Obiective:
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O1. Să exprime în faţa grupului propriile preferinţe în ceea ce priveşte mâncarea, îmbrăcămintea,
interesele;
O2. Să asculte preferinţele celorlalţi.
Materiale; - nu sunt necesare
Timp: ½ h – 1 h
Descrierea activităţii: participanţii stau pe scaune în cerc şi fiecare trebuie să-şi spună numele şi
mâncarea sau cartea preferată etc. Dacă grupul este nou format li se poate cere participanţilor să
repete ceea ce au spus cei dinaintea lor înainte de a-şi spune numele propriu pentru reţinerea cât mai
exactă a tuturor informaţiilor.
Se poate creşte gradul de complexitate al activităţii, cerându-se participanţilor să explice cât mai pe
larg preferinţa (De ce îţi place?; Când ai mâncat / îmbrăcat / citit prima oară această mâncare /
îmbrăcăminte / carte?; Povesteşte o întâmplare hazlie care are legătură cu această preferinţă! Etc.)
sau li se poate solicita să spună primele 3 preferinţe.
Variantă: „Dacă aş fi un animal aş fi ... pentru că ...”;
2. „Nume-adjectiv”
Scop: Optimizarea cunoaşterii de sine şi / sau a acelorlalţi
Obiective:
O1. Să identifice propriile trăsături de personalitate;
O2. Să asculte părerile celorlalţi.
Materiale: nu sunt necesare.
Timp: ½ h – 1 h
Descrierea activităţii: participanţii stau pe scaune în cerc şi fiecare trebuie să-şi spună numele şi un
adjectiv care îi reprezintă şi începe cu aceeaşi literă ca şi numele lor – Cristi cel Credincios.
Variantă: Se poate solicita participanţilor să –şi spună numele şi 3 calităţi sau, ca şi la exemplul
anterior, li se poate cere să explice pe larg alegerea.
3. „Reclama personală”
Scop: Optimizarea cunoaşterii de sine şi / sau a acelorlalţi şi dezvoltarea creativităţii
Obiective:
O1. Să creeze o reclamă a propriei persoane;
O2. Să evalueze critic pozitiv reclamele celorlalţi participanţi.
Materiale: foi de flipchart, markere, culori, pensoane sau orice alte materiale
Timp: ½ h – 1 h
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Descrierea activităţii: fiecare participant va trebui să-şi creeze în 15 minute o reclamă a propriei
persoane şi să o prezinte grupului cât mai creativ. Activitatea se poate desfăşura şi sub formă de
concurs.
4.

„Autoportretul”

Scop: Optimizarea cunoaşterii de sine şi / sau a celorlalţi şi dezvoltarea creativităţii
Obiective:
O1. Să – şi construiască autoportretul;
O2. Să evalueze critic pozitiv portretele celorlalţi participanţi.
Materiale: foi de flipchart, markere, culori.
Timp: ½ h – 1 h
Descrierea activităţii: fiecare participant trebuie să-şi deseneze propria figură pe marginea căreia se
va discuta ulterior răspunzându-se la întrebări de genul – Ochii sunt deschişi sau privirea este
întoarsă? De ce?; Zâmbetul/tristeţea au motive şi în realitate? Dacă priviţi acest autoportret vă
recunoaşteţi?; Autoportretul vă reprezintă? Etc.)
Variantă: Se poate realiza „Autoportretul în grup” -

fiecare îşi face autoportretul şi la final

moderatorul prezintă pe rând aceste autoportrete, membrii grupului trebuind să răspundă la
întrebările de mai sus. Participanţilor li se poate cere să identifice persoane căreia îi aparţine
autoportretul.
5. “Cine sunt eu?”
Scop Optimizarea cunoaşterii de sine şi / sau a celorlalţi şi dezvoltarea creativităţii
Obiective:
O1: să-şi exprime gândurile şi sentimentele despre problemele personale.
O2: să vorbească în grup despre aceste gânduri şi sentimente
Materiale Fişa de lucru a participanţilor “Cine sunt eu?”, creioane, tablă, cretă, hârtie.
Timp 1 h
Descrierea activităţii
1. Se cere participanţilor să răspundă sincer şi să completeze fişa de lucru “Cine sunt eu?”
2. După ce participanţii au completat fişa de lucru, vor descrie una din calităţile pe care au arătat că
o admiră, aceste calităţi fiind notete de educator pe o coală mare / pe tablă. Dacă apar repetări se
notează cu o linie fiecare menţionare, pentru a sublinia câţi participanţii s-au referit la acea calitate.
3. Se poartă o discuţie liberă pe marginea întrebărilor: A fost greu să răspundeţi la întrebările din
fişă? Explicaţi.; V-aţi simţit stânjeniţi sau vi s-a părut greu să scrieţi lucruri pozitive despre voi
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înşivă, chiar dacă nimeni nu va citi ce aţi scris? Explicaţi.; Cum vi se pare că vă folosiţi timpul
pentru a reflecta la calităţile voastre?; Admirăm şi trăsăturile negative ale oamenilor? Explicaţi.

CINE SUNT EU?
fişa de lucru
Nume _______________________ Prenume ______________________________
1. Oamenii de care îmi pasă cel mai mult în viaţă sunt ____________________________________
______________________________________________________________________________
2. Mă simt mândru de mine când _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Sunt o persoană plăcută pentru că __________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Oamenii pe care îi admir cel mai mult în viaţă sunt ____________________________________
______________________________________________________________________________
5. Calităţile pe care le admir cel mai mult la ei sunt ______________________________________
______________________________________________________________________________
6. Două din cele mai remarcabile calităţi ale mele sunt ___________________________________
______________________________________________________________________________
7. Unul dintre lucrurile cele mai bune pe care le-am făcut vreodată a fost _____________________
______________________________________________________________________________

Exemple de activităţi ludice şi de relaxare - acele activităţi individuale sau de grup care au ca
principal scop detensionarea, destinderea persoanei/grupului, condiţionarea pozitivă operantă şi
crearea unui mediu relaxat. Ele pot optimiza relaţiile prin reducerea stresului şi a sentimentului de
teamă, optimizarea comunicării şi asigurarea bunei dispoziţii etc., prevenind astfel eventuale
conflicte.
Exemple: Audiţii muzicale, vizionări de filme, plimbări, dans, dramatizări; jocuri de societate ca:
„ŢOMANAP”, „Telefonul fără fir”, „Telefonul fără fir cu gesturi” (participanţii stau în cerc, cu
spatele spre interiorul cercului şi un participant face un gest sau o succesiune de gesturi; următorul
participant trebuie să imite gesturile ş.a.m.d. Ultimul participant se asemenea în faţa celui care a
iniţiat gesturile şi va face gesturile percepute de el, în timp ce primul participant va face gesturile
iniţiale. În mod normal, aceste gesturi ar trebui să fie identice, însă acest lucru se întâmplă foarte
rar. După ce a făcut gestul, fiecare participant se întoarce cu faţa spre cerc.), „Mim cu sau fără
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muzică”, „Una spun şi alta fac” (participanţii stau în cerc şi un participant stă în interiorul cercului
şi mimează o acţiune. Următorul participant îl întreabă: Ce faci? Primul participant va răspunde,
numind o altă acţiune decât cea mimată (Exp. mimează tăiatul lemnelor şi spune că scrie).
Participantul care a întrebat Ce faci ? rămâne în cerc şi va mima ce a spus celălalt că face (în exp.
va mima că scrie), „Obiectul multifuncţional” (Participanţii stau în cerc şi un participant stă în cerc
şi ţine în mână un obiect (exp. capsator). El va mima o acţiune făcută cu acest obiect, diferită de cea
la care se foloseşte obiectul respectiv=capsat (exp. perie de haine, perie de dinţi, clamă, pix, etc.).
Cine recunoaşte şi numeşte obiectul intră în cerc.) etc.
Exemple de activităţi

culturale şi de cunoaştere

-

consolidarea/completarea

cunoştinţelor,

cunoaşterii

lărgirea

sferei

activităţile
şi

care

au

ca

scop

formarea/exersarea

deprinderilor cognitive În această categorie de activităţi includem toate activităţile care facilitează
reintegrarea şcolară sau optimizarea situaţiei şcolare, completarea culturii generale şi de specialitate,
exersarea deprinderilor cognitive de bază (calcul şi rezolvare de probleme matematice, scris-citit,
învăţare etc.). Ele pot optimiza relaţiile prin creşterea stimei de sine şi valorificarea intereselor
deţinuţilor.
Exemple:
1. Activităţi de asistare/sprijinire a beneficiarilor reintegraţi şcolar în efectuarea temelor;
2. Discuţii pe marginea unor cărţi citite/filme vizionate – aceste discuţii se pot organiza spontan
dacă constatăm că există interese comune în rândul membrilor grupului (toţi au vizionat un film care
i-a impresionat) sau pot fi provocate prin vizionarea unor filme în grup şi discutarea lor ulterioară
sau prin recomandarea unor lecturi ca suport pentru discuţii tematice. Alegerea filmului/ cărţii se
face în funcţie de grup.
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3. Analiza unui text prin metoda predicţiilor – Fiecare participant primeşte o foaie cu un tabel ca cel
de mai jos:
Tabelul predicţiilor
Sarcină
Etape

Ce credeţi că se va De ce credeţi asta?

Ce s-a întâmplat, de

întâmpla?

fapt?

1. După citirea
titlului
2. După parcurgerea
primului pasaj
3. După parcurgerea
celui de-al doilea
pasaj
4. Înainte de a citi
până la sfârşit

Formatorul are pregătit un text nu foarte lung, împărţit în 3 sau mai multe fragmente. Fiecare
fragment trebuie să se termine într-un moment cheie, astefel încât participanţii să nu poată intui
urmarea. Se parcurg etapele din tabel. Formatorul citeşte titlul; participanţii completează coloanele 1
şi 2 din rândul 1. Se discută. Formatorul citeşte primul fragment; participanţii completează coloana 3
din rândul 1şi coloanele 1 şi 2 din rândul 2. Se discută. Şamd.
4. Rezolvarea de exerciţii şi probleme logico-matematice şi de perspicacitate – exemplu:
* Gândiţi-vă la un număr şi îl scrieţi, înmulţiţi cu 5, adăugaţi 2, înmulţiţi cu 4 şi adăugaţi 3. Acum
înmulţiţi rezultatul primit cu 5 şi adăugaţi încă 7. Scrieţi numărul primit. Tăiaţi ultimele două cifre.
Ce număr aţi obţinut?
Soluţia: Numărul gândit.
* Mutaţi unul din beţişoare astfel, încât egalitatea să fie adevărată:
Soluţia:

* De scris cu cifre numărul, compus din unsprezece mii, unsprezece sute şi unsprezece unităţi.
Soluţia: Mulţi consideră că acest număr va fi 111111.În realitate numărul cerut va fi 12111 =
11000 + 1100 + 11.
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5. Jocuri şi exerciţii de îmbogăţirea vocabularului cum sunt: „Găseşte sinonime /antonime
/omonime”, „Cât mai multe cuvinte cu A”, Rebusuri /integrame etc.
6. Exerciţii şi activităţi de stimulare a comunicării în grup
Exemplu: Lista proverbelor şi aforismelor
Scop: compararea părerilor spontane ale membrilor unui grup, aflarea opiniilor acestora cu privire la
diferite situaţii.
Obiective:
O1: Să –şi spună părerea cu privire la conţinutul unor proverbe sau aforisme
O2: Să asculte opiniile celorlalţi
O3: Să respecte reguli de comunicare în grup
Materiale: o listă cu proverbe şi aforisme pentru fiecare persoană şi o foaie de răspuns în care sunt
trecute numerele de ordine ale proverbelor şi variantele de răspuns: A – Întru-totul adevărat; B – Nu
este întru-totul adevărat; C – Nu pot să răspund nici cu A, nici cu B.
Timp: 1h – 1 ½ h
Desfăşurarea activităţii:
1. Fiecare participant completează individual chestionarul.
2. Se compară răspunsurile tuturor participanţilor, fiind trecute într-un tabel sintetic astfel: în prima
coloană se consemnează numărul de ordine al proverbelor, iar în celelalte coloane se trec
răspunsurile persoanelor.
În cazul în care există unanimitate a răspunsurilor, se cere membrilor grupului să explice de ce au dat
aceleaşi răspunsuri. Dacă răspunsurile sunt divergente, se organizează o discuţie asupra cauzelor.
3. La final se organizează o discuţie privind dificultăţile legate de comunicare (aceleaşi expresii,
foarte cunoscute şi recunoscute, pot să nu aibă aceeaşi semnificaţie pentru toată lumea) şi se
subliniază că multe dintre stările tensionate au ca sursă superficialitate a modului în care sunt
formulate opiniile, aprecierile referitoare la persoane, situaţii.
Prezentăm mai jos o listă cu proverbe şi aforisme (ele pot fi, însă, înlocuite şi cu altele).
Recomandăm utilizarea unor liste cuprinzând 35-50 de proverbe.
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Proverbe şi aforisme

1

Membrii grupului
2 3 4 5 6

7

Gândeşte de azi şi pentru mâine
Cărţile trebuie să urmeze ştiinţei şi nu ştiinţa cărţilor
Soarele, cât de cald este, nu încălzeşte pe toată lumea
Pe prietenul sigur îl cunoşti în împrejurări nesigure
La vijelii, copacii cei mari cad, iar buruienile rămân pe loc
Niciodată un invidios nu va ierta meritul
Mai lesne este să ciopleşti pomul decât omul
Sunt obiceiuri care mai bine să fie călcate, decât urmate
Cine nu ştie potecile nu ştie nici drumul mare
Este dorită lenea celui rău şi tăcerea prostului
Cu cât râul este mai adânc, cu atât curge mai lin
Munca omului noroc îi aduce
Când treci prin ţara orbilor, închide şi tu un ochi
Cu capul se lucrează mai greu decât cu sapa şi lopata
Unde omul se mulţumeşte acolo raiul şi-l găseşte
Vorba rea fuge mai tare decât cea bună
Mai bine un duşman înţelept decât un prieten nărod
Lauda în faţă este jumătate ocară
Toţi se plâng de bani, dar de minte nimeni
Prostul întâi vorbeşte şi apoi gândeşte
Talentul fără de noroc este de prisos
Cugetul cel bun este cea mai bună pernă
Vai de cel care cade pe mâna unui intrigant! Că se vede legat de
mâini şi de picioare cu lanţuri ce nu le vede
Fie-ţi milă de timpul care trece în zadar
Dulce este viaţa, dar scump o plătim
Răul nu rămâne nepedepsit
Mic cu cei mici şi mare cu cei mari mereu să te arăţi
Cine cutează să spună adevărul, lesne poate merge cu capul spart
Munca are rădăcini amare, dar fructe dulci
Ce se obţine lesne nu e bun
Greu se cunoaşte cineva pe sine
Pe toţi să-i asculţi, dar pe puţini să-i crezi
Pe cei mai buni cai îi mănâncă hamul
Să te asemenea cu cei puţini, iar nu cu cei mulţi
Cele mai mari gânduri din inimă izvorăsc
7. Jocuri şi exerciţii de dezvoltare a imaginaţiei şi creativităţii ca: desene/colaje tip mozaic sau
tapet, construire de scenarii/povestiri pe temă dată, ilustrarea prin desen a unui obiect/personaj
imaginar, completarea de propoziţii/povestiri/desene neterminate („Du gândul mai departe”,
„Ce s-ar întâmpla dacă ... – exp. soarele ar fi rece sau nu ar fi pe lume flori etc”),
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8. Exerciţii de exersare a empatiei („Ce-ai face dacă ai fi în locul ... – exp. mamei tale sau al
preşedintelui etc.”)
Precizare: În funcţie de nivelul grupului / individului, se recomandă la început exerciţii de
empatizare cu persoane neutre infracţiunii, putându-se apoi introduce exerciţii de emapatie cu
victima.
9. Exerciţii/jocuri pentru dezvoltarea atenţiei şi a capacităţii de concentrare ca „Ce lipseşte din
desen/cameră?”, „Ce este în plus?”, „Găseşte diferenţele/asemănările”.
Planşe model pentru „Găseşte diferenţele”

10. Exerciţii de exersare a memoriei ca cel de mai jos:
Valiza - La început cereţi participanţilor să îşi spune numele şi declară ce obiecte ar pune într-o
valiză. Fiecare trebuie să repete numele şi „obiectul împachetat” de către cel dinainte lui înainte de
a-şi spune numele şi de a „împacheta” la rândul său un obiect. De exemplu:
1. Mă numesc Emil şi împachetez o pereche de şosete.
2. Emil împachetează şosete. Eu sunt Dina şi-mi iau o rochie.
3. Emil ia şosete, Dina - o rochie. Numele meu este Ion şi-mi iau un tricou etc.
Participanţii se pot exprima printr-o frază, dar şi telegrafic.
Iată alte sugestii de subiecte pentru realizarea acestui exerciţiu:
•

Cumpărături la magazin;

•

Cumpărături de Crăciun;

•

vitrină de jucării;

•

La librărie;

•

Aeroportul Internaţional;

Metode şi tehnici de prevenire a delincvenţei juvenile
În a două etapă a jocului, cereţi participanţilor să reia exerciţiul încercând să-şi imagineze fiecare
lucru auzit.
Experienţele făcute în cadrul seminariilor au arătat că în prima rundă lucrul se complică la verigile 68 ale lanţului!
Exemple de activităţi de socializare - activităţi care au ca scop principal formarea şi exersarea
deprinderilor de comportare civilizată şi de relaţionare socială adecvată. În această categorie de
activităţi includem toate activităţile care vizează optimizarea, consolidarea şi pozitivarea relaţiilor în
grup, exersarea de relaţii în micro-grupuri (familie, clasă, colectiv de muncă, grupul de prieteni) şi
macro-grupuri (la restaurant, la cinematograf, la teatru, la cumpărături etc.). Ele pot optimiza relaţiile
şi facilita reintegrarea şcolară şi socio-profesională prin exersarea unor comportamente prosociale.
Exemple: aniversări ale zilelor de naştere, organizarea de petreceri cu ocazia sărbătorilor
religioase, jocuri de rol şi alte jocuri / competiţii sportive în aer liber etc. În jocul de rol se joacă o
scurtă piesă care are subiect inspirat din viaţa reală. În utilizarea jocului pe roluri trebuie să se ţină
cont de sentimentele participanţilor şi de stereotipurile şi prejudecăţile care pot influenţa rezultatele
jocului. Întotdeauna, jocul de rol trebuie să fie urmat de discuţii.
1) Ghici cine vine la cină?
Scop Conştientizarea rolului pe care îl are familia în transmiterea valorilor societăţii
Obiective
O1. Să analizeze mesajele pe care le-au primit de la familie despre oameni diferiţi din punct de
vedere socio-cultural
O2. Să explice valorile care se ascund în spatele acestor mesaje.
Materiale Copii ale role-cardurilor, hârtie si pixuri pentru observatorii speciali
Timp 1h
Desfăşurarea activităţii
1. Din grup se vor alege 4 voluntari pentru roluri si alţi 4 care vor fi observatori speciali. Restul
membrilor grupului rămân observatori generali.
2. Fiecare observator va observa un voluntar şi va nota toate argumentele folosite de acesta. Se
hotărăşte de la început cine pe cine observă.
3. Fiecare voluntar primeşte un role – card şi are 2-3 minute să intre în rol.
Card 1 FIICA / Fiul – Ai hotărât să-ţi înfrunţi familia şi să le spui că vrei să te muţi cu prietenul tău /
prietena ta de culoare.
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Situaţia – Iţi anunţi familia că vrei să locuieşti cu prietenul tău / prietena ta, care e de culoare şi
încerci să-ţi aperi hotărârea. Argumente: vrei să iei o poziţie pentru a te opune prejudecăţilor faţă
de relaţiile dintre tinerii de origine diferită.
Card 2 MAMA – Fiica ta / fiul tău are un prieten / o prietenă de culoare cu care are o relaţie foarte
apropiată.
Situaţia – Vă iubiţi fiica/ fiul foarte mult dar nu înţelegeţi cum a putut să vă facă un asemenea lucru.
Vă sprijiniţi soţul în tot ce zice. Nu vă ameninţaţi fiica / fiul.
Card 3 FRATELE MAI MARE – Sora ta / fratele tău are un prieten / o prietenă de culoare cu care
are o relaţie strânsa.
Situaţia – În principiu nu-ti pasă dacă sora ta / fratele tău are un prieten / o prietenă de culoare şi
de fapt tu aperi dreptul oamenilor de a fi liberi. Îţi arăţi grija şi vrei să-ţi aperi sora / fratele.
Card 4 TATAL – Fiica ta / fiul tău are un prieten / o prietenă de culoare cu care are o relaţie foarte
apropiată.
Situaţia – D-voastră reprezentaţi autoritatea în casă, nu sunteţi de acord cu relaţia fiicei/fiului şi vă
pasă de ce spun oamenii. Gândiţi-vă la un tată sever şi argumentaţi precum ar face- o el.
4. Scena: 4 scaune în semicerc reprezintă camera de zi a unei case în care vor asista la o discuţie în
familie.
5. Scena se joacă timp de 15 – 20 minute.
6. Se poartă o discuţie despre cum s-au simţit voluntarii- actori. Fiecare observator va
citi argumentele folosite de fiecare actor pentru a-i convinge pe ceilalţi. Se continuă cu o discuţie cu
tot grupul despre care au fost argumentele asemănătoare cu cele pe care le-aţi auzit in familiile
voastre?; Ar fi existat vreo diferenţă dacă în loc să fie de culoare prietenul / prietena ar fi fost de
aceeaşi rasă?; Ce s-ar fi întâmplat dacă nu era vorba despre o relaţie cu o persoană de culoare ci
despre o relaţie între persoane de acelaşi sex?; Credeţi că asemenea conflict e normal în zilele
noastre, sau e ceva trecut?
2. „Avioanele”
Scop Exersarea abilităţilor de negociere şi rezolvare de conflicte
Obiective:
O1. Să utilizeze tehnici de negociere şi rezolvare de conflicte
O2. Să lucreze în grup
Materiale: Foi flipchart, hârtie de copiator alba, hârtie de copiator colorata, markere, carioca /
creioane colorate / tempera, pensoane, pixuri, scotch, lipici solid, flipchart
Timp: 1 h – 1 ½ h
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Descrierea activităţii
1. Participanţii se împart în 2 grupuri. Coordonatorul jocului explică regulile exerciţiului: fiecare
grup reprezintă o mare companie de avioane; cele 2 companii sunt în concurenţă şi trebuie să
construiască cel mai performant avion care se găseşte la ora actuală pe piaţă (avion confecţionat din
hârtie care trebuie să zboare pe o distanţă de minim 7m şi care să fie colorat în minim 10 culori).
Pentru a realiza acest avion, fiecare companie trebuie să realizeze un prototip cu care să convingă
Banca (reprezentată de către 2 voluntari şi educator) să îi finanţeze producţia de avioane. Fiecare
Companie primeşte de la Bancă un minim de resurse cu care, însă nu poate începe realizarea
prototipului. Prima companie primeşte 5 coli de hârtie, iar a doua companie primeşte 1 tub de lipici
şi 5 creioane colorate. Echipele companiilor sunt informate că au voie să negocieze atât între ele cât
şi cu banca pentru obţinerea de noi resurse. Câştigă echipa care realizează producţia cea mai mare de
avioane în 20 de minute. La final se vor purta discuţii în grupul mare despre: Cum au decurs
negocierile?; Dacă au apărut conflicte cum au fost abordate? etc.
3. „Negocierea valorilor”
Scop Exersarea abilităţilor de negociere şi rezolvare de conflicte
Obiective:
O1. Să utilizeze tehnici de negociere şi rezolvare de conflicte
O2. Să lucreze în grup
Materiale: hârtie, pixuri
Timp: 1 h
Descrierea activităţii
1. Coordonatorul jocului spune participanţilor următoarea poveste: „Sunteţi în vacanţă. Vă pregătiţi
pentru o excursie. Unde?! ... Este vorba despre o excursie prin viaţă care va dura câteva luni. Trebuie
să vă faceţi bagajele, care pentru această excursie vor fi diferite de cele obişnuite. Pentru a vă relaxa
şi a vă simţi cât mai bine în această vacanţă, trebuie să vă luaţi în bagaj cel puţin 10 calităţi şi 10
defecte ale voastre.” Participanţii sunt lăsaţi 10 minute pentru a nota aceste calităţi şi defecte. După
aceea coordonatorul continuă: „Este foarte, foarte târziu. Mai sunt doar 5 minute până la plecarea
trenului şi bagajul vostru nu se închide. Din păcate toate defectele sunt aşezate la fundul rucsacului,
iar la suprafaţă sunt doar calităţile. Trebuie să lăsaţi acasă 3 calităţi. Tăiaţi de pe listă trei calităţi de
care credeţi că vă puteţi lipsi câteva luni.” Participanţii au la dispoziţie 5 minute pentru a rezolva
această sarcină. După aceea coordonatorul continuă: „Bravo! Sunteţi în tren! Plecaţi în excursia
vieţii voastre. Acum aţi ajuns la destinaţie. Din păcate, deja observaţi că nu aveţi în bagaj tot ceea ce
v-ar trebui pentru a vă descurca. Din fericire, puteţi negocia cu colegul de cameră pentru a obţine de
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la el ceea ce vă lipseşte.” Participanţii se împart în perechi şi timp de 5 minute trebuie să negocieze
astfel încât să obţină de la partener trăsăturile pe care ei nu le au dar şi le-ar dori. Regulă: Nu poţi da
nimic fără să primeşti ceva la schimb.
2. După aceea coordonatorul jocului continuă: „Din păcate la colegul de cameră nu aţi găsit tot ceea
ce vă doriţi. Din fericire puteţi merge împreună la vecinii de apartament să negociaţi cu ei.”
Participanţii au la dispoziţie 5 minute pentru a uni echipele câte 2 şi să poarte o negocie în grup de 4.
3. Coordonatorul jocului: „Din păcate nici la vecini nu aţi găsit tot ceea ce vă doriţi. Din fericire
puteţi merge cu toţii în holul hotelului pentru a vedea dacă nu puteţi să negociaţi cu un alt membru al
grupului mare.” Participanţii au la dispoziţie 10 minute pentru a se reuni în grupul mare şi să poarte
o negociere cu ceilalţi.
4. La final se vor purta discuţii în grupul mare despre: Cât de uşor / greu a decurs negocierea?; Cât
de mulţumit este fiecare participant de „bagajul” pe care îl are acum?; Cât de greu a fost să schimbe
defecte pe calităţi? Etc.
Exemple de activităţi practice pentru muncă şi viaţă - activităţi care au ca scop
formarea/exersarea de deprinderi şi abilităţi necesare pentru optima integrare şcolară şi/sau socioprofesională.
În această categorie de activităţi includem toate activităţile care vizează formarea de deprinderi
necesare pentru reintegrarea şcolară şi/sau socio-profesională, dezvoltarea capacităţii de concentrare
şi de respectare a unui program, dezvoltarea de deprinderi util-gospodăreşti. Ele pot facilita
reintegrarea şcolară şi/sau socio-profesională prin exersarea unor comportamente prosociale.
Exemple: activităţi de expresie plastică folosindu-se diferite suporturi, instrumente şi materiale –
hârtie, culori, materiale textile, sticlă, seminţe şi alte materiale naturale, mărgele etc. (desene, picturi,
colaje, cusături, broderii şi împletituri, modelaj, origami, confecţii de obiecte din lemn), exerciţii şi
jocuri de organizare a spaţiului şi de orientare spaţio-temporală, activităţi gospodăreşti şi de
întreţinere a igienei spaţiului (gătit, spălat şi curăţenie, înfrumuseţarea spaţiului) etc.
Exemplu de exerciţiu de orientare spaţio-temporală:
Atinge punctele – Participanţii stau în cerc. Coordonatorul de joc numeşte câteva repere care vor
trebui atinse: perete, genunchiul unui coleg, umărul unui coleg, întrerupător, tricou roşu, nasul unui
partener. La semnal, participanţii pornesc şi trebuie să stingă toate reperele în ordinea dată. La
începutul jocului este recomandat să dăm doar 3 repere ca apoi numărul acestora să crească. Se pot
oferi repere direcţionale ca: dreapta uşii, ceva verde din stânga etc.
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Exemple de activităţi de formare a autonomiei personale - activităţi care au ca scop
formarea/exersarea de deprinderi de autoservire şi autoîngrijire în vederea adaptării la viaţa
cotidiană.
În această categorie de activităţi includem toate activităţile care vizează informarea privind
igiena personală/igiena mediului şi viaţa sexuală – discuţii pe marginea unor materiale informative,
jocuri de rol pentru diferite roluri din familie sau din societate (angajat, cumpărător, locatar al
blocului etc.), exerciţii de realizare a bugetului personal sau al familiei, discuţii şi jocuri de rol
pentru dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziilor şi de realizare a unor planuri personale de viitor.
Aceste exerciţii pot facilita reintegrarea şcolară şi/sau socio-profesională după eliberare prin
exersarea unor comportamente prosociale.
1. „Comportamente sănătoase şi comportamente de risc”
Scop: promovarea unui stil de viaţă sănătos
Obiective:
O1. să identifice comportamentele sănătoase şi de risc
O2. să analizeze diferite comportamente sănătoase şi de risc „acceptate social”
Materiale: flipchart / tablă, markere / cretă, planşe sau slide-uri cu comportamentele sănătoase sau de
risc, foi sau caiete şi instrumente de scris
Timp: 1 h
Desfăşurarea activităţii
1. Grupul se subîmparte în 2 grupuri, 1 sub grup trebuind să identifice cât mai multe comportamente
care întreţin starea de sănătate, celălalt subgrup lucrând la o listă cu comportamente de risc.
2. Fiecare grup delegă un reprezentant care prezintă lista cu comportamente
3. Se discută în grupul mare. Eventual se prezintă listele de mai jos.
Comportamente sănătoase: exerciţiu fizic (practicat regulat), alimentaţie sănătoasă, echilibru
somn-veghe, comportament sexual protejat, comportamente preventive (vizite medicale regulate,
utilizarea centurii de siguranţă, utilizarea cremelor de protecţie solară, utilizarea echipamentelor de
protecţie etc.).
Comportamente de risc: sedentarism; alimentaţie nesănătoasă; fumat, consum de alcool, droguri;
comportament sexual neprotejat; neutilizarea centurii de siguranţă, a echipamentelor
de protecţie, a cremelor de protecţie solară; nerespectarea unui program de controale medicale
periodice etc.
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TULBURĂRILE DE ATENŢIE ŞI HIPERACTIVITATE
ŞI TULBURĂRILE DE CONDUITĂ LA COPII ŞI ADOLESCENŢI
Copiii şi adolescenţii care au tulburări de atenţie şi hiperactivitate şi / sau tulburări de
conduită sunt consideraţi de către părinţi şi profesori ca fiind imposibil de stăpânit; ei creează
probleme în mediile în care îşi desfăşoară activitatea şi în societate în general, exercitând o influenţă
negativă asupra celor de vârsta lor în ce priveşte comportamentele antisociale, absenteismul şi
abandonul şcolar.
Tulburarea de atenţie şi hiperactivitate - este o tulburare caracterizată prin dificultăţi de atenţie şi
concentrare, hiperactivitate (agitaţie) şi impulsivitate. Unii copii sunt apatici, lenţi, "visează cu ochii
deschişi", ei fiind copiii care nu sunt atenţi. Alţii, din potrivă, sunt foarte activi, cu comportamentele
agresive. În ambele cazuri există o rată mare a abandonului şcolar şi a absenteismului
Copiii şi adolescenţii cu tulburări de atenţie şi hiperactivitate întâmpină dificultăţi la nivel:
a) comportamental (impulsivitate şi distractibilitate, vorbesc mult şi îşi asumă multe riscuri, sunt
mai predispuşi spre a face accidente sau de a fi victime ale accidentelor)
b) relaţional (au dificultăţi în a-şi face prieteni şi în a respecta regulile sociale, nu respectă limitele
impuse de ceilalţi şi nu răspund la cererile care le sunt adresate, nu respectă sentimentele,
drepturile şi proprietatea celorlalţi, sunt deseori agresivi, dominanţi)
c) cognitiv (le este dificil să se concentreze şi au un deficit în ce priveşte memoria de scurtă durată,
nu anticipează riscul şi consecinţele)
d) emoţional (nu au controlul impulsivităţii, emoţiile tind să fie extrem de fluctuante – trecând rapid
de la o stare de deprimare la una de exaltare şi invers, pot fi prietenoşi sau foarte ostili, au o
toleranţă redusă la frustrare şi pot manifesta „crize de nervi”, unii pot pot avea o imagine de sine
negativă)
e) fizic (toleranţa ridicată la durere şi asumarea unor riscuri extreme pot fi cauza unor accidente).
În adolescenţă, impulsivitatea poate duce la asumarea unor riscuri exagerate, care presupun
recurgerea la alcool, droguri, accidente de circulaţie, abandon şcolar etc. La aceste persoane există
un risc crescut pentru comportamente antisociale şi la maturitate (tulburări de conduită, abuz de
substanţe, criminalitate). În unele cazuri apar probleme de adaptare la locul de muncă sau tentative
de suicid.
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Vârsta la care se poate face diagnosticul tulburării de atenţie şi hiperactivitate este între 7 şi 9 ani,
dar primele semne sunt vizibile adesea înainte de 3 ani.
Factorii psihosociali care influenţează menţinerea tulburării de atenţie şi hiperactivitate sunt:
•

Probleme ale părinţilor ca: depresie, agresivitate, abuz de substanţe

•

Expunerea la conflictele din familie

•

Stilul coercitiv de educatie folosit în copilărie şi adolescenţă

•

Statutul socio-economic precar

•

Instituţionalizarea

•

Relaţiile cu copiii de aceeaşi vârstă care au astfel de tulburări

•

Problemele de relaţionare cu cadrele didactice / alt personal cu care intră în contact o perioadă
mai lungă în instituţia şcolară (asistent social, consilier şcolar etc.)

Şcoala pentru copii cu tulburări de atenţie şi hiperactivitate
Stilul de învăţare şi instrucţia care se bazează pe modalitatea senzorială, tactil – kinestezică şi pe cea
vizuală au eficienţa cea mai mare.
Profesorii suportivi sunt cei mai eficienţi în abordarea cu succes a acestor copii / adolescenţi.
Consilierul şcolar poate interveni eficient mai ale prin educarea profesorilor cu privire la natura
tulburării de atenţie şi hiperactivitate (aceste comportamente sunt impulsive, necontrolate) şi prin
explicarea faptului că acest comportament ţine mai mult de lipsa unor abilităţi inhibiţie
comportamentală decât de intenţia de a deranja desfăşurarea normală a orelor.
Profesorilor li se pot da următoarele sugestii (adaptat după Muro, Kottman, 1995):
1. Structuraţi activităţile desfăşurate la nivelul clasei – ex. regulile şi consecinţele nerespectării lor
trebuie cunoscute de către elevi.
2. Organizaţi mediul din clasă astfel încât stimulii distractori să fie evitaţi cât mai mult cu putinţă
(ex. izolarea fonică a clasei, izolarea – cel puţin în unele ore – de stimulii vizuali exteriori clasei;
este indicat ca aceşti elevii să nu fie puşi în ultima bancă, ci în primele bănci, departe de fereastră).
3. Împărţiţi sarcinile date în clasă în unităţi mici, astfel încât elevii să aibă cât mai multe
recompense imediate şi feedback pentru îndeplinirea lor. Perioadele de concentrare a atenţiei
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trebuie să alterneze cu cele în care elevii se pot mişca, pot vorbi sau pot urmări activităţi care sunt
mai dinamice.
4. Încurajaţi elevii când manifestă aproximări ale comportamentului dorit sau în situaţiile de eşec.
5. Daţi-le elevilor responsabilităţi care să le dezvolte abilităţile de lider şi încrederea în capacitatea
lor de a urma instrucţiuni (ex. să organizeze clasa pentru activităţi desfăşurate în grupuri mici).
6. Organizaţi activităţi orientate pe lucrul individual şi în grupuri mici. Activităţile în grupuri mari
creează probleme pentru elevii cu hiperactivitate / deficit de atenţie.
7. Atrageţi atenţia asupra comportamentelor inacceptabile şi redirecţionaţi elevii înspre
comportamente acceptabile.
8. Permiteţi elevilor să se deplaseze pe arii restrânse din clasă, cu condiţia de a nu deranja. De
obicei, aceşti elevi se pot concentra mai bine dacă nu trebuie să depună efortul de a sta liniştiţi. Este
bine dacă este valorificată modalitatea kinestezică de învăţare.
9. Formulaţi instrucţiunile clar şi concis. Este mai uşor dacă ele sunt exprimate atât verbal, cât şi
prin imagini.
10. Alternaţi sarcinile dificile cu cele uşoare şi sarcinile care sunt obositoare cu cele relaxante.
11. Comunicaţi elevilor atunci când apar schimbări în ceea ce priveşte cerinţele la nivelul clasei,
pentru a evita lipsa de complianţă şi comportamentele inadecvate.
12. Faceţi din cerinţele şcolare provocări în care elevii să se implice din curiozitate sau interes (ex.
să câştige un concurs în cadrul clasei etc.).
13. Comunicaţi cu părinţii despre evoluţia copilului, pentru a-i informa şi educa în legătură cu
modul în care îl pot ajuta. În schimb, nu îi responsabilizaţi pentru ceea ce se întâmplă în timpul
orelor la şcoală (în acest interval de timp nu îşi poate asuma responsabilitatea controlului
comportamental).
14. Folosiţi umorul în interacţiunea cu elevii cu tulburări de atenţie şi hiperactivitate.
15. Apreciaţi creativitatea şi spontaneitatea lor atunci când aveţi ocazia.
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Tulburarea de conduită
Tulburarea de conduită se manifestă prin agresiune faţă de oameni şi animale (ameninţări, bătăi,
loviri cu diferite obiecte, cruzime fizică faţă de animale sau oameni, forţări la acte sexuale etc.),
distrugerea proprietăţii deliberat, prin incendiere sau în alt mod , fraudă (intrare prin efracţie,
minciuni spuse pentru a obţine bunuri sau favoruri, ori pentru a evita anumite obligaţii) sau furt
fără tâlhărie (din magazine), violări serioase ale regulilor (fuga de acasă în mod repetat, mai ales
noapte, chiulul de la şcoală în mod frecvent etc.).
Unii copii / tineri au tendinţa de a comite acte antisociale prin coalizarea cu alţii (ceea ce înseamnă
că sunt capabili să menţină relaţii sociale), alţii comit actele antisociale singuri, nefiind capabili să
stabilească raporturi sociale cu alţii. De asemenea, unii copii / tineri au tulburări de conduită însoţite
de agresivitate, pe când alţii sunt neagresivi.
Comportamente problematice în tulburările de conduită
1. Comportament negativist, de nesupunere, neascultare şi ostilitate faţă de o figură autoritară.
Adesea, copilul sau adolescentul îşi pierde cumpătul, se ceartă cu adulţii, sfidează sau refuză în mod
activ să se conformeze cererilor sau regulilor adulţilor, îi agasează în mod deliberat pe alţii, îi
blamează pe alţii pentru propriile sale erori sau pentru comportamente indezirabile, este uşor de
agasat de către ceilalţi, este coleric şi plin de resentimente, ranchiunos şi revendicativ.
2. Comportament violent la copii şi adolescenţi, care poate apărea chiar de la vârsta preşcolară.
Comportamentele violente la copii şi adolescenţi pot include un spectru larg: crize de furie violente,
agresivitate fizică, bătăi, ameninţări de a răni alte persoane (inclusiv gânduri de omucidere),
folosirea armelor, cruzime faţă de animale, incendierea, distrugerea intenţionată a proprietaţii şi
vandalismul (Kaiser, 2002).
Factorii care cresc riscul comportamentelor violente sunt comportamentul violent sau agresiv
anterior, a fi victima abuzului fizic sau sexual, expunerea la violenţă acasă sau în comunitate, factori
genetici, expunerea la violenţă prin mass-media, consumul de alcool şi droguri, deţinerea unor arme
acasă, combinare a unor factori socio-economici care generează stres în familie (sărăcia, destrămarea
familiei, şomajul, lipsa suportului social), leziuni cerebrale care apar în urma unor răniri etc.
“Semnalele de alarmă” ale comportamentelor violente la copii sunt: furie intensă, pierderea
frecventă a calmului, iritabilitate extremă, impulsivitate crescută, toleranţă scăzută la frustrare
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3. Furtul nu reprezintă o problemă până la 3-5 ani, până când copilul nu poate înţelege că a lua ceva
ce aparţine altei persoane este greşit. Deşi ştiu că a fura este greşit, copiii mai mari sau adolescenţii
fură din diverse motive: se simt nedreptăţiti faţă de fraţii lor în privinţa atenţiei sau a cadourilor
primite, pentru a se afirma în faţa prietenilor, pentru a face cadouri familiei sau prietenilor, pentru a
fi acceptat de grupul de colegi, pentru că se tem să mai fie dependenţi de cineva etc.
De cele mai multe ori, copilul fură deoarece are nevoie de mai multă atenţie.
4. Ameninţările reprezintă o altă categorie de comportamente inadecvate la copii, care pot avea
consecinţe negative. Multe din ameninţările pe care le fac copiii nu sunt duse la îndeplinire, însă sunt
unele cazuri în care se întâmplă tragedii. Uneori ameninţările sunt o reacţie la rănire, respingere sau
atacuri percepute de copil. De cele mai multe ori ameninţările sunt un mod al copilului de a atrage
atenţia.
Situaţiile potenţial periculoase sunt: ameninţările cu rănirea sau omorârea cuiva, cu automutilarea
sau sinuciderea, cu fuga de acasă sau cu distrugerea proprietăţii etc.
Un copil cu antecedente de violenţă şi comportamente agresive este mai probabil să îşi ducă la
îndeplinire ameninţările şi să fie violent şi ulterior. De asemenea, există un risc mai crescut dacă
copilul are acces la arme, dacă există comportamente violente şi tentative de sinucidere în familie,
dacă a trăit repetat sau recent experienţe de umilire, ruşine, pierdere sau respingere, dacă este sau a
fost victima unui abuz (fizic, sexual, emoţional) sau a neglijării sau a fost / este martor al abuzului
sau violenţei în familie etc.
5. Automutilarea - actul de distrugere deliberată a ţesuturilor corpului poate să includă: tăiere,
zgâriere, ardere, smulgerea pielii şi părului, jupuire, muşcare, lovirea capului, învineţire, bătaie,
tatuare, perforare a extremităţilor etc.
Unii adolescenţi se automutilează pentru a risca, a fi rebeli, a respinge valorile părinţilor, a-şi
proclama individualitatea sau pentru a fi acceptaţi într-un anumit grup. Alţii, se pot răni din disperare
sau furie, pentru a atrage atentia, pentru a-şi arata neajutorarea şi lipsa de valoare sau pentru că au
gânduri suicidale.

Factorii psihosociali care influenţează menţinerea tulburărilor de conduită
•

nivel scăzut al inteligenţei, mai ales al celei verbale (lipsa strategiilor de autocontrol,
incapacitatea de a amâna recompensele şi de a anticipa consecinţele unui anumit comportament,
dificultăţi în generalizările legate de comportamentele considerate a fi acceptabile şi cele
inacceptabile, la neînţelegera emoţiilor celorlalţi)
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•

disfuncţii în interacţiunile din cadrul familiei

•

respingerea din partea celorlalţi şi asocierea cu grupuri de delincvenţi

•

sărăcia şi mediul saturat cu probleme de delincvenţă

Şcoala pentru copii cu tulburări de conduită
Toate programele derulate pentru prevenirea şi combaterea tulburărilor de conduită trebuie să
vizeze frânarea influenţei cât mai multor factori care determină sau favorizează tulburările de
conduită, nevoile specifice ale copilului şi dezvoltarea de abilităţi de viaţă. Abordarea mai multor
metode în paralel asigură o eficienţă mai mare şi pe termen lung. Prognosticul bun este condiţionat
de vârsta copilului (cel mult 8 ani) şi de intervenţia timpurie, preventivă.
Rezultatele cele mai bune se regăsesc în rândul copiilor care prezintă tulburări de conduită de
tip comportamente opozante, lipsa complianţei şi agresivitate de intensitate medie şi care provin din
familii lipsite de probleme majore (care nu sunt familii dezavantajate socio-economic, în care nu este
prezentă o psihopatologie accentuată a părinţilor, nu există conflicte maritale sau un nivel scăzut al
suportului social).
De asemenea, programele trebuie orientate spre copil (Antrenamentul în rezolvarea de
probleme (ARP) este una din cele mai eficiente metode care pot fi utilizate direct cu copilul. Această
metodă se bazează pe asumpţia că distorsiunile de gândire pot duce la comportamente agresive şi
antisociale. Programul ARP vizează modificarea acestor distorsiuni. În demersul ARP, copiii sunt
asistaţi în: identificarea situaţiei problematice, utilizarea unor formule verbale prin care să îşi poată
controla răspunsurile impulsive, generarea cât mai multor soluţii la problemele cu care se confruntă,
evaluarea posibilelor consecinţe ale comportamentului, observarea şi luarea în considerare a
perspectivei altor persoane într-o situaţie dată) şi spre părinţi (Training-urile pentru părinţi în
scopul remedierii tulburărilor de conduită ale copiilor se axează pe învăţarea de către părinţi a unor
abilităţi care sunt importante în socializarea copilului. Astfel, părintele este încurajat: să fie implicat
cât mai mult în relaţia cu copilul, să utilizeze recompensele pentru încurajarea comportamentului
prosocial, să utilizeze metode de disciplinare nepunitive pentru a reduce probabilitatea ocurenţei
comportamentelor problematice, să îi înveţe pe copii să îşi asume responsabilitatea pentru
comportamentul lor, să înveţe metode de monitorizare a comportamentului copilului.) (Ollendick,
1998)
De asemenea, la nivel şcolar trebuie implicate persoanele care pot avea un impact pozitiv
asupra copilului în ceea ce priveşte socializarea lui (părinţi, profesori, colegi etc.) pentru acordarea
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de asistenţă pentru temele de casă şi pentru realizarea de activităţi la clasă pe probleme legate de
comunicare, relaţionare cu prietenii, rezolvarea conflictelor etc.
Prelucrare după
ADHD şi tulburările de conduită la copii şi adolescenţi,
Centrul „Expert” – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Părinţilor li se pot da următoarele sugestii: (adaptat după „Piramida părinţilor")
ÎN FIECARE ZI:
* spuneţi “ TE IUBESC
• sărutaţi-i înainte de culcare
• îmbrăţişaţi-l
• învăţaţi-i autodisciplina (ordine etc)
• râdeţi împreună cu ei
• verificaţi-le lecţiile
• limitaţi-le timpul petrecut în faţaTV
• asiguraţi-vă că mănâncă bine
• învăţaţi-i bunătatea prin exemple
• spuneţi “ Mulţumesc” când vă oferă ceva,

O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ:
• urmaţi o activitate de interes comun împreună
• petreceţi o seară doar cu familia
• găsiţi posibilităţi de a rămâne singur cu copilul
• jucaţi un joc împreună
ajutaţi copiii să facă o faptă bună dar anonimă
• faceti o recapitulare a lecţiilor cu copilul

DE CÂTEVA ORI PE LUNĂ:
• reamintiţi reuşitele şi recompensele
• încercaţi ceva nou împreună cu copiii
• întrebaţi cum mai merg lucrurile (la şcoală,
cu prietenii, în familie)
• mergeţi în excursie
• vizitaţi o bibliotecă,un muzeu
• acordaţi din timpul dvs. pentru a vă copilări
• fiţi spontani, nu le cereţi prea mult
• verficaţi-le carnetele de note

O DATĂ PE LUNĂ:
• reamintiţi ce înseamnă familia, învăţaţi-i o
ocupaţie utilă în viaţă (gătit, spălat)
• actualizaţi regulile din casă,
• adaptaţi responsabilităţile
• bucuraţi-vă toţi de o aniversare
• purtaţi o discuţie lungă de la om la om
• reciclaţi, daţi săracilor
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