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Cuvânt înainte
Este un moment important pentru Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni
Sociale CRIPS să relanseze editarea de ghiduri destinate educatorului din serviciile de
protecţie a copilului, cu această lucrare pe o temă de maximă actualitate: “Integrarea
socială activă a tinerilor”. Încă din anii de început ai reformei sistemului de protecţie a
copilului, CRIPS a încercat să răspundă nevoilor de informare şi formare ale
personalului aflat în relaţie cotidiană directă cu copilul în dificultate – în principal
educatori şi asistenţi maternali- fiindcă aceşti profesionişti sunt cei mai apropiaţi de copil
şi au un rol esenţial în educarea, dezvoltarea şi integrarea lui socială, ca tânăr şi ca
adult.
Pornind de la acest rol esenţial al educatorului, Proiectul pilot de cercetare şi formare
pentru integrarea socială activă a tinerilor din sistemul de protecţie a copilului
“ACTIN” pune accentul pe îmbunătăţirea competenţelor educatorilor în relaţia cu
adolescenţii din serviciile rezidenţiale, astfel încât tinerii să fie îndrumaţi şi încurajaţi
spre o atitudine activă şi responsabilă în propriul proces de integrare socială. Manualul
elaborat şi editat în cadrul proiectului ACTIN abordează teme de interes, dintr-o
perspectivă cu largă aplicabilitate practică şi într-un limbaj accesibil educatorilor:
adolescenţa, comunicarea cu copiii şi tinerii, procesul de integrare socială şi atitudinile
fundamentale ale persoanei pentru reuşita integrării (stima de sine, responsabilitatea şi
atitudinea activă), metodele educative de stimulare a abilităţilor de viaţă independentă.
Menţionăm că Proiectul pilot de cercetare şi formare pentru integrarea socială
activă a tinerilor din sistemul de protecţie a copilului “ACTIN” este finanţat de
Uniunea Europeană prin Programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.03.03/AB 36 –
acest manual fiind unul dintre rezultatele propuse. La finalizarea manualului şi la buna
derulare a proiectului ACTIN au contribuit, pe lângă membrii echipei CRIPS, partenerii
noştri- Fondul Român de Dezvoltare Socială FRDS, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, Asociaţia pentru Dezvoltarea Programelor
Sociale Iaşi; Asociaţia “Familia 2004” Blaj precum şi Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, în calitate de asociat. Mulţumim tuturor
acestor instituţii şi organizaţii, cu care CRIPS este onorată să colaboreze, pentru
implicarea “activă” în proiectul ACTIN. Iată cum logo-ul “ACTIN” - care sintetizează
ideea de Tânăr ACTIV, în opoziţie cu termenul de “asistat” folosit curent în serviciile
sociale - devine un mod de a fi al echipei de proiect, al formatorilor, al educatorilor şi,
sperăm, al cât mai multor tineri care urmează să beneficieze de proiectul nostru.
Cu acest manual continuăm o tradiţie şi deschidem o colecţie nouă de ghiduri practice,
adaptate activităţilor curente ale educatorului şi provocărilor profesiei, care are în vedere
şi profilul actual al copilului sau adolescentului aflat în sistemul de protecţie a copilului.
În cei aproape 14 ani de reformă, s-au schimbat radical serviciile sociale şi comunitatea
în ansamblul său, au evoluat metodele profesionale, dar şi oamenii: copiii protejaţi,
profesioniştii, membrii comunităţii, noi înşine... Iar schimbarea trebuie să continue,
fiindcă sunt încă multe de făcut pentru copii şi tineri, şi mai ales împreună cu ei şi de
către ei înşişi.
Fie ca acest manual să reprezinte un mic imbold pentru o mentalitate ACTIN: tineri,
activi şi lipsiţi de indiferenţă şi pasivitate. Mult succes!
Echipa CRIPS

Cap I

ADOLESCENŢA – vârsta tranziţiei către viaţa independentă

 Capitolul îşi propune să îl familiarizeze pe educator cu elementele de bază ale
adolescenţei, ajutându-l să înţeleagă mai bine comportamentul tinerilor pe care îi are în
îngrijire şi să depăşească problemele de relaţionare adult-adolescent, adeseori
“normale” la această vârstă dificilă a transformărilor şi contradicţiilor.

Repere teoretice
I.a. Noţiuni fundamentale despre adolescenţă
Adolescentul
Una din provocările lucrului cu copiii din serviciile de tip rezidenţial o reprezintă
necesitatea de a adapta intervenţia educativă la particularităţile de vârstă şi individuale
ale copiilor. Pentru aceasta, este necesară cunoaşterea specificului de dezvoltare a
copilului, asfel încât să existe o concordanţă între activitaţile şi intervenţiile propuse
copiilor şi nivelul lor de dezvoltare, vârsta şi gradul lor de maturitate.
La fel ca şi celelalte etape de dezvoltare ale copilului, vârsta adolescenţei - perioada
cuprinsă între 12 şi 20 de ani - are o serie de caracteristici de dezvoltare sub raport
fizic, cognitiv şi psiho-social. Înainte de a le prezenta, este important să evidenţiem că
adolescenţa este o perioada dificilă, care provoacă bulversări fizice, psihice şi sociale
de o mare complexitate, ceea ce determină o intervenţie educativă mai complexă şi o
misiune destul de grea pentru educator.
Dezvoltarea fizică
Între 14 şi 20 de ani creierul atinge greutatea maximă. Se încheie procesul de osificare
a anumitor părţi ale craniului, în timp ce osificarea scheletului se realizează progresiv şi
se definitivează între 20 şi 25 de ani.
Concomitent se dezvoltă volumul muşchilor şi creşte forţa musculară. La începutul
adolescenţei se accentuează dezvoltarea musculară, în special la nivelul muşchilor
mari. Cu timpul se extinde şi la nivelul altor grupe de muşchi, ceea ce determină
perfecţionarea şi coordonarea mişcărilor fine. La mijlocul acestei perioade se constată o
stabilizare a creşterii în greutate şi înalţime. Spre finalul intervalului are loc maturizarea
sexuală.
Dezvoltarea cognitivă
Activitatea cognitivă reflectă dorinţa pentru achiziţionarea de cunoştinţe şi
disponibilitatea pentru confruntarea de idei. Inteligenţa se maturizează, astfel încât la
16-18 ani atinge un nivel maxim de operativitate. Adolescentul gândeşte din ce în ce
mai logic şi mai sistematic, reuşind astfel să răspundă solicitărilor şcolare din ce în ce
mai complexe. Performanţele intelectuale sunt influenţate de potenţialul cognitiv al
adolescentului, dar şi de talentele, preferinţele lui, de atitudinea faţă de viaţă şi
învăţătură. Cu toate că în această perioadă dezvoltarea cognitivă este evidentă,
adolescentul are dificultăţi în a gândi raţional în legatură cu experienţele lui imediate.

Dezvoltarea psiho-socială
O caracteristică dominantă a acestei perioade este dezvoltarea conştiinţei şi a
conştiinţei de sine. Adolescentul este confruntat cu schimbări multiple legate de
maturizarea sexuală şi de descoperirea realităţii sociale. Comportamentul capătă şi el
aspecte specifice, de seducţie (începe să intre în relaţii afective).
1. preadolescenţa (12-14 ani)
- stabilizarea maturizării biologice
- dezvoltarea conştiinţei de sine
- multiple conflicte interioare exprimate prin stări de agitaţie, impulsivitate, anxietate
- domină dorinţa de afirmare personală, îşi focalizează interesele către activităţile care
îl reprezintă, care îi fac plăcere (îşi definitivează pasiunile).
2. adolescenţa propriu-zisă (14-18 ani)
- din punct de vedere biologic se constată o anumită fragilitate, atât nervoasă, cât şi
somatică
- atitudini de independenţă
- îşi poate asuma responsabilităţi multiple
- tânărul trece printr-un proces intens de socializare şi de definire a aspiraţiilor, a
manifestărilor vocaţionale şi profesionale.
3. adolescenţa prelungită (18-20/25 de ani)
- tânărul îşi câştigă total independenţa
- se dezvoltă stilul personal şi conduita definitorie a personalităţii
- tânărul luptă pentru statutul profesional, dar şi pentru cel social.
Referindu-se la conduita adolescentului, dr. Jean Rousselet remarcă trei tipuri de
conduită a adolescentului:
 Conduita revoltei. Fiindu-i foarte greu să îşi asume modelele
comportamentale impuse de adult, chiar dacă se află într-o relaţie pozitivă
cu adultul, adolescentul dezvoltă o conduită de revoltă în raport cu toate
regulile impuse din exterior (de adulţi sau de regulile sociale), tendinţa fiind
aceea de a se face remarcat el ca individ.
 Conduita închiderii în sine sau a reveriei pe care o regăsim la acei
adolescenţi care se însingurează, cărora le place să fie lăsaţi să îşi
petreacă timpul solitar. Adolescentul se caută pe sine, are nevoie de timp
pentru a-şi descoperi propriile abilităţi, competenţe, valori.
 Conduita exaltării şi afirmării: Adolescentul se află în confruntare deschisă
cu ceilalţi, prezintă un dezinteres pentru viitorul material, luptă de dragul
luptei, vrea să obţină satisfacţii indiferent de consecinţe.
Tinerii din ziua de azi:
 Se maturizează mai repede decât generaţiile precedente, în medie ating vârsta
pubertăţii mai repede.
 Perioada dintre începutul activităţii sexuale şi cea de legalizare a căsătoriei este
mai mare.
 Au tendinţe de abordare mai pragmatică a vieţii.
 Au nevoie de instruire mai intensă pentru obţinerea unui loc de muncă; locurile
de muncă sunt mai specializate, alegerile sunt mai dificile, sunt obligaţi să-şi






aleagă cariera mai rapid; studiile, cel mai des se combină cu o formă de angajare
(ucenicie sau contract de muncă pe perioada studenţiei). Accesul la învaţământ
şi pregatirea de nivel superior depinde în mare măsură de posibilităţile financiare.
Au mai multă libertate şi sunt mai puţini constrânşi de adulţi; se manifestă o
tendinţă de schimbare a convenţiilor/valorilor sociale.
În acelaşi timp, datorită posibilităţilor reduse de a avea o locuinţă proprie, sunt în
realitate şi mai dependenţi de adulţi decât generaţiile de tineri din trecut. Din
acest motiv percep condiţiile de trai ca fiind nesatisfacatoare şi costisitoare. Au
nevoie de mai mult timp pentru a duce o existenţă independentă şi pentru a-şi
întemeia o familie.
Riscul este şi mai mare pentru persoanele care nu au posibilitatea se apeleze la
familie, rude sau reţele sociale. Posibilităţile lor materiale sunt precare din start,
iar riscul de a trece sub limita sărăciei este foarte mare.

Nevoile adolescentului
Copilul are nevoie de satisfacerea unor nevoi pentru a se putea dezvolta. Abraham
Maslow a pus bazele teoriei ierarhiei nevoilor, spunând că fiinţele umane sunt motivate
în acţiunile lor de nevoi nesatisfăcute şi că nevoile situate pe treptele inferioare ale
piramidei trebuie satisfăcute înainte de a se putea ajunge la nevoile superioare. Aceste
nevoi sunt:









Nevoile fiziologice - nevoia de aer, de mâncare, de apă, de somn, de igienă.
Nevoile de siguranţă – nevoia de echilibru, de stabilitate şi de continuitate.
Pot începe să se activeze numai după ce toate nevoile fiziologice sunt
satisfăcute. Copilul/ tânărul are nevoie de nevoia de securitate pe care i-o
oferă parinţii săi/ familia sau un mediu social în care se simte protejat.
Nevoile de iubire şi de a aparţine cuiva sunt pe următoarea treaptă.
Copilul/tânărul are nevoie să fie iubit de persoanele cu care relaţionează.
Nevoile de stimă – atât nevoia adolescentului de a se accepta pe el-însuşi şi
de a fi încrezător în propriile capacităţi, cât şi nevoia de a fi acceptat şi stimat
de către celelalte persoane importante pentru ei.
Nevoile de autodepăşire vin din plăcerea instinctivă a omului de a fructifica
la maximum capacităţile proprii, pentru a deveni din ce în ce mai bun.
Nevoile cognitive sunt nevoile de a cunoaşte, de a şti, de a înţelege şi de a
explora.
Nevoile estetice sunt nevoile pentru frumuseţe, ordine, simetrie – pot fi
satisfăcute prin arte plastice, muzică, literatură, contemplarea frumuseţilor
naturii etc.

Aşadar, atunci când răspunsul adultului care îl îngrijeşte este în concordanţă cu nevoile,
se creează un echilibru în dezvoltarea adolescentului. În caz contrar, se pot produce
perturbări de dezvoltare, întrucât adolescentul va înceta să îşi mai exprime nevoile
deoarece nu primeşte răspunsul aşteptat şi nu mai răspunde iniţiativelor de relaţionare
ale adultului.
Relaţia dintre adolescent şi adult este definită de dependenţa de adult, însă sensul de
derulare a acestei relaţii ar trebui să fie cel de a oferi adolescentului stimulii necesari
dobândirii independenţei şi al responsabilizării.

Adolescentul este încă un copil şi are nevoie de sprijin pentru a creşte şi pentru a se
dezvolta, pentru a-şi repera abilităţile şi pentru a-şi dezvolta competenţele – fiindcă
acest copil care a crescut „brusc” se află în faţa unor noi provocări, trebuie să facă faţă
mai multor roluri sociale noi care îl pot plasa într-o poziţie de mare vulnerabilitate.
Care sunt nevoile fireşti ale adolescentului?


are nevoie să-şi consolideze încrederea în el: Adultul trebuie să îi ofere ocazia
tot mai des să îşi asume responsabilităţi pe masura puterilor sale, să îl valorizeze
pentru reuşite şi să îl susţină în situaţia eşecului. Atitudinea suportivă a adultului
îi consolidează încrederea în sine. Dacă imaginea returnată de către adult este
deficitară şi critică, apariţia conflictelor şi a frustrărilor este frecventă, refuzând
autoritatea impusă.



are nevoie să-şi exprime opiniile şi să simtă că se ţine cont de părerile lui:
Adultul trebuie să îl consulte în toate hotărârile care îl privesc, dar nu numai. Este
important pentru el să simtă că opinia sa este importantă şi în hotărârile care
privesc viaţa familiei / serviciului rezidenţial.



are nevoie să simtă încrederea persoanelor de referinţă: Nu trebuie să se
simtă controlat (de exemplu verificat în ghiozdan sau prin buzunare). O relaţie de
încredere determină la adolescent o atitudine deschisă.



are nevoie de a avea secrete (pe care le împarte cu egalii de vârstă, cu
prietenii).



are nevoie să-i fie satisfacute curiozităţile referitoare la viaţa sexuală
Atitudinea deschisă a adultului îl încurajează pe copil să fie cooperant şi să îl
consulte ori de câte ori are nevoie.



are nevoie de un spaţiu care să-i permită manifestarea aptitudinilor şi a
preferinţelor, pentru a reuşi să îşi identifice potenţialul şi vocaţiile.



are nevoie de intimitate şi viată personală (inclusiv viaţă sexuală). Orice
încercare neargumentată şi nenegociată a adultului de a interveni în viaţa sa,
este percepută de adolescent ca o incălcare a intimităţii, riscând să ducă la
perturbarea profundă a relaţiei cu adultul.

Abilităţile de viaţă independentă
În mod specific, pentru această perioadă de vârstă, nevoile de dezvoltare ale
adolescentului sunt orientate spre însuşirea şi consolidarea deprinderilor de viaţă
independentă.
La această vârstă de final de copilărie este evidentă dorinţa individului de asumare a
independenţei, fapt care trebuie considerat o oportunitate în proiectul educativ al
adolescentului.

Abilităţile de viaţă independentă se referă la patru domenii de dezvoltare:
1. Viaţa cotidiană: igiena personală, a spaţiului de locuit, a hainelor, sănătatea,
alimentaţia, gestionarea banilor, gestionarea timpului (liber sau cel destinat
obligaţiilor şcolare sau extraşcolare), autogospodărire.
2. Pregătirea şcolară şi acces la piaţa muncii: educaţia în cadrul sistemului de
învăţământ, absolvirea studiilor, orientarea profesională, înţelegerea necesităţii
unui loc de muncă, căutarea unui loc de muncă şi menţinerea unui loc de muncă
stabil.
3. Viaţa socială: creare şi consolidare de reţele familiale şi sociale, înţelegerea şi
respectul faţă de normele şi valorile sociale (inclusiv legi), asumarea drepturilor şi
obligaţiilor cetăţeneşti, participare socială.
4. Locuirea şi utilizarea resurselor comunităţii : obţinerea şi întreţinerea unei
locuinţe, utilizarea transportului în comun, accesarea instituţiilor şi serviciilor din
comunitate.
Abilităţile de viaţă independentă sunt într-o strânsă legatură, acestea condiţionându-se
una pe cealaltă. Spre exemplu, un adolescent trebuie să aibă deprinderi de igienă şi
sănătate pentru a putea să se autogospodărească, să cunoscă elementele importante
în gestionarea banilor. Pentru a reuşi să îşi gestioneze banii, el trebuie să înţeleagă
modalitatea în care pot fi aceştia obţinuţi, care îi sunt drepturile şi obligaţiile referitoare
la un loc de munca stabil, care este importanţa acordată respectării regulilor sociale în
viaţă în cadrul unei comunităţi. Pentru a putea accesa un loc de muncă, trebuie să se
specializeze profesional.
Toate aceste deprinderi şi abilităţi de viaţă independentă se dobândesc de către copil în
contextul în care este stimulat de către adulţii care îi acordă îngrijirile necesare
dezvoltării sale, în contextul în care este permanent încurajat să îşi asume
responsabilităţi în ceea ce priveşte propria viaţă, în care el participă efectiv la tot ce
înseamnă decizie şi acţiune.
Dacă adolescentul este permanent protejat, el nu are ocazia să experimenteze abilităţile
de viaţă independentă, el aşteptând să-i fie satisfăcute nevoile de „altcineva”. Dacă el
nu înţelege ce înseamnă să mergi la piaţă, să faci cumpărături pentru o saptămână şi ce
anume înseamnă să gestionezi aceste alimente pentru ca ele să ajungă o săptămână,
va avea sentimentul că „vine cineva şi ne aduce”. Dacă nu va înţelege ce înseamnă
noţiunea de „ban” şi ce eforturi trebuiesc făcute pentru a beneficia de o pereche de
încălţăminte, haine sau telefon, el va avea sentimentul că „toate i se cuvin, sunt dreptul
său”.
Adultul este acela care trebuie să găsească echilibrul între drepturile copilului şi nevoile
sale de dezvoltare, între modalităţile în care îl protejează şi în care îi încurajează
participarea şi asumarea responsabilităţilor.
Dacă adultului îi este prea greu să-i pună adolescentului limite şi reguli, adolescentul nu
va avea ocazia să îşi dezvolte abilităţile de viaţă independentă atât de necesare la
maturitate.

I.b Adolescentul din sistemul de protecţie a copilului

Adolescenţa este o vârstă dificilă pentru fiecare copil, atât pentru copiii care se cresc în
mediul lor familial, cât şi pentru cei care cresc în servicii de tip rezidenţial.
Desigur că pentru copiii din această a doua categorie dificultăţile sunt mai mari:
- din motive ce ţin de istoricul personal al copilului (aproape fiecare copil care ajunge
în sistemul de protecţie a copilului a trăit o „dramă personală” prin separarea de
familie sau/şi situaţii de abuz, exploatare, neglijare)
- datorită faptului că oricât de multe eforturi se fac pentru a asigura condiţii de tip
familial, serviciile rezidenţiale nu pot reproduce climatul familiei, cel mai adaptat
pentru evoluţia copilului. Serviciul rezidenţial nu va fi niciodată „familia copilului”,
structura familială fiind unică pentru fiecare fiinţă umană.
Dificultatea muncii educative cu adolescenţii aflaţi în instituţii de protecţie a copilului este
o constatare facută peste tot în lume, inclusiv în ţările europene cu tradiţii democratice,
cu sisteme de servicii sociale dezvoltate, cu echipe interdisciplinare de profesionişti cu
formare teoretică şi practică de înalt nivel. Educatorul – profesionistul aflat în relaţie
cotidiană directă cu adolescentul- se confruntă cu noi provocări, lucrând cu generaţii de
tineri care evoluează rapid, având de rezolvat/ameliorat probleme noi, într-un mediu
social dinamic.
Beneficiarii serviciilor rezidenţiale pot fi din următoarele categorii:
 copii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii măsurii
de plasament, în condiţiile legii;
 copii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă;
 tineri care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de
protecţie specială;
 copii neînsoţiţi de către părinţi/ alt reprezentant legal care solicită o formă de
protecţie în condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor.
Separarea copilului de părinţii săi este un moment extrem de dificil de gestionat, de
înţeles şi acceptat de către copil. Indiferent de vârsta la care a intervenit separarea de
părinţi sau de persoanele importante afectiv pentru ei şi indiferent de perioada care a
trecut din acel moment, copiii trăiesc un sentiment de abandon, de pierdere a identităţii, a
apartenenţei la o familie.
La vârsta adolescenţei această dramă se acutizează, chiar dacă au trecut mulţi ani de
când copilul a fost separat de parinţi, mai ales dacă, din diferite motive, nu a fost posibilă
menţinerea relaţiei cu părinţii pe parcursul plasamentului. În această perioadă,
adolescentul din serviciul rezidenţial începe să se teamă de momentul părăsirii centrului:
îşi doreşte să fie independent, dar se teme de această independenţă, mult mai mult decât
tânărul care creşte în familie şi care ştie că poate beneficia de înţelegerea şi suportul
material al părinţilor mai mulţi ani după încheierea studiilor. De aceea este important ca
educatorul să înţeleagă problemele cu care se confruntă adolescenţii, în general, şi
problemele specifice care pot să apară la copiii instituţionalizaţi şi să ştie să acţioneze
aplicând bunele practici educative.
Copiii din serviciul rezidenţial pot prezenta o mare diversitate de reacţii:



Sentimente de abandon, de nesiguranţă, tristeţe
Scăderea performanţelor şcolare, absenteism, conflicte cu profesorii şi colegii.









Indiferenţă, încăpăţânare
Comportament agresiv
Tulburări de atenţie
Absenţa aspirațiilor pe termen lung
Tulburări ale stimei de sine
Lipsă de motivaţie, stări de apatie, oboseală, lipsă de energie, de voinţă pentru a
depune eforturi la şcoală,
Comportamente delincvente (aderarea la grupuri delincvente, comportament
agresiv, abuz de substanţe, implicarea în comiterea de infracţiuni).

Conform studiilor de specialitate tinerii din instituţii prezintă o tipologie aparte, dobândită
în timpul şederii lor în instituţie.
 Întârziere în dezvoltarea fizică şi psihomotorie
 Retard intelectual şi de limbaj
 Dificultăţi în comportamentul social
 Tulburări afective
( M. Dumitrană, Copilul instituţionalizat, EDP Bucuresti, 1998)
Adolescenţii protejaţi în instituţii de tip rezidenţial au aceleaşi drepturi şi nevoi ca şi cei
care trăiesc în familii. Dar aceste cerinţe capătă o altă dimensiune şi o profunzime
accentuată deoarece mediul de viaţă lipsit de cadrul familial şi/sau existenţa unor
probleme de sănătate, de adaptare socială, de afectivitate îşi pun amprenta asupra
personalităţii copilului.
Să încercăm să evidenţiem care sunt situaţiile de viaţă care caracterizeaza serviciile de
tip rezidenţial:
 Spaţiile locuite de copii, deşi individuale sau individualizate, nu le aparţin. Copiii
nu au mobilier “al lor”, ci “pe care îl pot utiliza”, camerele sunt amenajate în
conformitate cu nişte cerinţe instituţionale şi nu în raport cu cerinţele tânărului, în
ochii lor par a fi depersonalizate. Această situaţie afectează intimitatea,
sentimentul de proprietate.
 Hrana este suficientă cantitativ şi calitativ şi ţine cont de nişte principii de nutriţie,
în baza unor planuri şi a unor costuri valabile pentru toţi copiii prezenţi în serviciul
de tip rezidenţial. Chiar dacă participă la realizarea propunerilor de meniu, pentru
tineri este dificil să înţeleagă noţiuni legate de costuri şi de modalităţile de
obţinere a banilor necesari pentru cumpărarea hranei. De aceea, uneori nu
înţeleg de ce anume le este refuzata o doleanţă alimentară şi au reacţii
exagerate în raport cu acest refuz.
 Rotaţia personalului pe ture de lucru sau plecarea în concedii de odihnă şi/sau
libere, perturbă consolidarea unei relaţii afective securizante adolescent-adult (de
aceea, în lipsa parinţilor sau a persoanelor afectiv importante pentru el,
sentimentul de abandon este întărit).
 Procesul educativ este în general sărac în conţinut; metodele pedagogice
utilizate sunt adeseori rigide, autoritare, după principiul că adultul are întotdeauna
dreptate, iar copilul trebuie să accepte necondiţionat;
 Activităţile de petrecere a timpului liber sunt lipsite de variaţie şi sărace în
conţinut. Chiar dacă beneficiază de tabere sau excursii şcolare organizate
special pentru ei, sunt încă foarte puţine iniţiativele de a-i integra în activităţi de









vacanţă, de petrecere a timpului liber alături de copii fără probleme sociale. Acest
lucru contribuie la menţinerea sentimentului de izolare propriu acestor tineri, la o
dependenţă crescută faţa de grup, la dezvoltarea unor relaţii sociale bazate mai
mult pe beneficii directe şi mai puţin pe ataşament.
Chiar dacă au acces la surse de informaţii, tinerii nu sunt învăţaţi să se informeze
sau cum să folosească o informaţie. De exemplu, vizionarea pasivă a emisiunilor
TV ar trebui să devină activă, să genereze discuţii între adulţi şi adolescenţi.
Deşi integraţi în comunităţi şcolare de masă, adolescenţii din servicii de tip
rezidenţial sunt în realitate izolaţi, stigmatizaţi de către colegii lor şi de către unele
cadre didactice. Este necesară o schimbare a punctului de vedere al cadrelor
didactice care au în clasele lor tineri din instituţii, în sensul unei mai bune
înţelegeri a problemelor acestora, pentru atragerea lor nu numai în procesul de
învăţare, ci şi în viaţa comunităţii şcolare.
Orientarea şcolară şi profesională este slab organizată. Dacă pentru tânărul care
creşte în mediul familial parinţii preiau, după posibilităţi, misiunea orientării
profesionale şi a găsirii unui loc de muncă, copiii din serviciile de tip rezidenţial
sunt şi sub acest aspect defavorizaţi.Tinerii protejaţi în servicii de tip rezidenţial
nu prea ştiu să se descurce singuri în viaţa cotidiană, fapt care constituie un
handicap serios în calea integrării sale sociale.
Pregătirea profesională se face în general în mod rigid, după un model depăşit,
fără o adaptare la cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii.
Problema găsirii unei locuinţe este deosebit de acută pentru toţi tinerii, cu atât
mai mult pentru cei care urmează să părăsească sistemul de protecţie.

În această lucrare vom încerca să găsim soluţii de ameliorare a problemelor cu care se
confruntă adolescenţii din serviciile rezidenţiale, propunând educatorului metode de
lucru uşor de aplicat, în scopul îmbunătăţirii şanselor de integrare socială a copiilor pe
care îi au în îngrijire.

I.c Educaţia adolescentului. Relaţia educator-adolescent în serviciul de
tip rezidenţial. Dificultăţi şi provocări.
Pentru a preveni apariţia sau permanentizarea unor astfel de reacţii, principiile care stau
la baza activităţii serviciilor rezidenţiale sunt:










respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
deschiderea către comunitate;
asigurarea, în mod adecvat, a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea
unui personal mixt şi deschiderea centrului către comunitate;
egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
respectarea demnităţii copilului;
ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta
şi gradul său de maturitate;
menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi a contactelor directe cu părinţii, familia
lărgită, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de
ataşament sau care sunt importante pentru copil;
menţinerea împreună a fraţilor;








promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinată, până la (re)integrarea
acestuia în familia naturală, lărgită sau substitutivă;
asigurarea protecţiei împotriva abuzului, neglijării şi exploatării copilului;
asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe multidisciplinare;
asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.

Modul de organizare şi funcţionare al serviciilor de tip rezidenţial presupune o abordare
globală a aspectelor privind îngrijirea, creşterea şi educarea copiilor protejaţi. Amenajarea
spaţiului de locuit pe modelul locuinţei unei familii favorizează, la copii, o mai bună
dezvoltare psihică, fizică şi socială, creşterea autonomiei personale şi a responsabilizării,
socializarea şi relaţionarea în afara instituţiei, pregătirea pentru viaţa independentă şi
integrarea mai facilă din punct de vedere socio-profesional la părăsirea casei. Modelul
familial permite apariţia unor elemente de apartenenţă şi de cultură a familiei (încredere,
dragoste, muncă, solidaritate, protecţie).
Cu toate acestea, copilul nu trebuie să perceapă serviciul de tip rezidenţial că fiind locul
pe care-l numim „acasă”. Regulile din serviciul de tip rezidenţial, modul de viaţă sunt de
tip instituţional şi este bine să înţeleagă că separarea de părinţi sau de persoanele
relevante afectiv pentru el este una temporară.În orice situaţie, relaţia cu aceştia trebuie
menţinută pentru a-l ajuta să îşi consolideze identitatea, apartenenţa la o familie, la
obiceiuri şi tradiţii şi pentru a-l ajuta în procesul de reintegrare familială, socială şi/sau
profesională.
O altă provocare a muncii educatorului care îşi desfaşoară activitatea în serviciile de tip
rezidenţial este aceea de a-i oferi copilului ocazia de a se adapta vieţii în serviciul de tip
rezidenţial, de a lega relaţii securizante de ataşament atât cu personalul din serviciu, dar
şi cu ceilalţi copii (care îi sunt sau nu rude).
Regimul de viaţă al copilului într-un serviciu de tip rezidenţial acoperă aceleaşi tipuri de
activităţi de care beneficiaza şi un copil aflat în familie. Dar în situaţia copiilor aflaţi în
serviciile de tip rezidenţial fiecare activitate este gândită în funcţie de un plan individual elaborat de către o echipă de profesionişti pentru fiecare copil în parte- avand insa grijă
sa fie adecvată întregului grup de copii. În programul zilnic alternează perioadele de
proces instructiv educativ, cu cele de recuperare, cu perioadele de masă şi somn, de
contact cu familia şi/sau de lucru în familie şi cu perioadele de timp liber.
În mod curent, educatorul este profesionistul care se implică în toate activităţile destinate
copiilor, activităţi care îi susţin în dezvoltarea lor.
Educatorul este profesionistul implicat în:
 activităţile şcolare : pregătirea temelor, studiu individual, vizite şi legături cu şcoala,
participarea la şedinţele cu părinţii;
 activităţi de socializare: cunoştinţe şi abilităţi de integrare în societate, asimilarea
de cunoştinţe şi deprinderi privind serviciul de tip rezidenţial şi măsura de protecţie
ce-l priveşte pe copil, informaţii despre drepturile copilului, informaţii despre şi
sprijinul pentru participarea la evenimente precum vizitele, sărbătorile, aniversările
ş.a., cunoştinţe privind comunitatea şi zona în care se află casa;
 activităţi de ingrijire şi autogospodărire derulate în viaţa cotidiană: noţiuni de igienă
individuală şi colectivă, implicarea în activităţi casnice cotidiene: gătit, curăţenie,



spălat, călcat, întreţinerea casei, grădinărit, creşterea animalelor etc., gestionarea
bunurilor materiale şi a banilor de buzunar, orientare şcolară şi profesională
(inclusiv participarea la cursuri de formare profesională);
activităţi de timp liber (care au şi scop de socializare): activităţi artistice sau
sportive în casă sau în comunitate, vizionarea de spectacole, lectura, TV, excursii
şi tabere etc.

Ce este foarte important în pregătirea şi implementarea tuturor acestor activităţi, este
faptul că ele trebuie desfăşurate cu deplinul acord şi participarea activă a copilului. El
trebuie consultat în legatură cu ceea ce-l interesează şi trebuie antrenat prin
comunicare interactivă în activităţi pe care să le dezvolte cu entuziasm şi plăcere.
În vederea construirii unei imagini de sine pozitive a copilului/tânărului, intimitatea şi
confidenţialitatea trebuie respectate în cadrul serviciului de tip rezidenţial pe mai multe
nivele: aspectele care-l privesc pe copil/tânăr ca persoană, istoria sa şi familia acestuia.
Copilului/tânărului trebuie să i se formeze sentimentul de spaţiu personal, în care să se
poată bucura de intimitate, să-şi îngrijească şi ordoneze lucrurile, învăţând în acelaşi
timp să respecte intimitatea altora.

Concluzii şi îndrumări practice pentru educatori
 Este foarte important să cunoaşteţi tot ce înseamnă dezvoltarea copilului la această
vârstă, să înţelegeţi şi să vă modificaţi atitudinea în funcţie de etapa de dezvoltare în
care copilul se află, de gradul său de maturitate. Gradul în care noi ştim ce este
NORMAL, FIRESC să se întâmple cu un copil de această vârstă, ne ajută să avem
o atitudine adecvată nevoilor lui şi nu în ultimul rând, aceasta ne va ajuta în munca
de zi cu zi, pentru şi împreună cu ei.
 Tuturor adulţilor le este greu să lucreze cu adolescenţii, deci nu sunteţi singurii care
vă confruntaţi cu probleme.Ţineţi minte că sub exteriorul retras sau sfidător,
adolescentul se află şi el sub presiune. Prins între copilărie şi maturitate, tânărul
trebuie să facă faţă unei întregi game de schimbări de dezvoltare.
 Adolescenţa este vârsta la care, psihologic vorbind, copilul se pregăteşte să-şi
croiască singur drumul în lume. Oricât de exagerate ar fi pretenţiile lor, pentru mulţi
adolescenţi perspectiva independenţei este înfricoşatoare, deoarece în sinea lor se
tem de lipsa experienţei şi a mijloacelor materiale. Pentru a obţine ce e mai bun de
la adolescenţi, încercaţi să vă amintiţi dificultaţile de dezvoltare prin care trec.
 Adolescenţii instituţionalizaţi pot exprima pretenţii nerealiste – de exemplu de a
primi, toata viaţa, ajutor din partea statului/ a celorlalţi, eventual fără a face nimic,
fiindca ei au fost “copii protejaţi”. Cu răbdare şi înţelegere, printr-o relaţie de
încredere pe care o construiţi zi de zi, puteţi să-i învăţaţi că în primul rând trebuie să
se ajute singuri.
 În relaţia de zi cu zi pe care o aveţi cu copiii din serviciul rezidenţial, încercaţi să
remarcaţi lucrurile bune la fiecare adolescent, oricât de greu de găsit ar părea şi
chiar dacă par umbrite de cele negative. Pe masură ce vă dezvoltaţi perspective
pozitive, adolescenţii se vor simţi mai motivaţi să ajungă la nivelul aşteptărilor.
 Ca să-i înţelegeţi mai bine pe adolescenţi, nu ezitaţi să apelaţi la sprijinul
psihologului sau asistentului social din echipa dumneavoastră. Nu este nimic rău în a

recunoaşte dificultăţile în munca educativă cu adolescenţii. Recunoaşteţi când aveţi
dificultăţi, discutaţi-le cu colegii şi cu şeful serviciului.
 Nu există reţete universal valabile pentru reuşita în munca cu adolescentul. Nimeni
nu le ştie pe toate, dar fiecare îşi construieşte experienţe care pot fi valoroase
pentru ceilalţi profesionişti. Comunicaţi-le!
 Ghidul nostru este abia la început. În capitolele următoare veţi găsi numeroase
îndrumări pentru a îmbunătăţi comunicarea cu adolescentul, pentru a-i consolida
stima de sine, responsabilitatea şi atitudinea proactivă, pentru a-l ajuta în propriul
proiect de integrare socială.

Exerciţii şi întrebări
Exerciţiul 1
Pentru fiecare copil cu vârsta peste 12 ani din grupul pe care îl aveţi în grijă, faceţi câte
o listă cu calităţile pe care le observaţi. Folosiţi aceste notiţe în discuţiile individuale pe
care le aveţi cu copiii şi lăudaţi-i pentru aceste calitaţi, sau lăsaţi un bileţel cu laude sub
perna fiecăruia.
Atenţie: la început, unii dintre copii sunt foarte fideli imaginii lor de „răi”, de copii ce nu
pot fi iubiţi, şi se pot opune încercării de a-i trata diferit, devenind foarte suspicioşi faţă
de schimbarea de atitudine. Astfel, este posibil ca un prim rezultat al exerciţiului să fie
înrăutaţirea comportamentului. Dar dacă perseveraţi, foarte puţini adolescenţi opun
rezistenţă până la capăt atenţiei pozitive a educatorului.
Este posibil să nu-l puteţi forţa pe adolescent să-şi schimbe comportamentul, dar îl veţi
schimba pe al dumneavoastră şi vă veţi simţi mai confortabil în rolul de educator.
Comportamentul şi atitudinea adultului de referinţă au un impact mare asupra copilului.
Exerciţiul 2
Organizaţi un joc similar exerciţiului 1, dar antrenând întregul grup de copii. Pentru
fiecare se deschide „un carneţel de complimente” în care toţi ceilalţi membri ai grupului,
inclusiv educatorul, scriu observaţiile pozitive şi aprecierile pentru comportamentul dintro zi sau o săptămână. Întâlnirile periodice în care se completează carneţelele vor
îmbunătăţii relaţiile educatorului cu copiii şi relaţiile între adolescenţi.
Exerciţiul 3
Organizaţi împreună cu ceilalţi educatori o întâlnire în cadrul căreia să analizaţi
urmatoarea afirmaţie:
„Adolescenţii învaţă din ceea ce trăiesc. Ei au nevoie să exerseze diferite roluri pe care
le presupune viaţa independentă.” Determinaţi care sunt activităţile pe care le puteţi
derula în cadrul serviciului de tip rezidenţial şi care pot susţine copilul în dezvoltarea şi
consolidarea autonomiei personale.

Cap II.

COMUNICAREA CU ADOLESCENTUL

 Capitolul îşi propune să îl familiarizeze pe educator cu elementele de bază ale
comunicării, dată fiind importanţa majoră a comunicării în demersul educativ şi implicit
în integrarea socială a copiilor şi tinerilor. Pentru a facilita aplicarea bunelor practici de
comunicare cu adolescentul, capitolul cuprinde numeroase exemple şi îndrumări,
inspirate din contextul specific al serviciului de tip rezidenţial.

Repere teoretice
II. a Noţiuni fundamentale despre comunicare
Comunicarea constă în transmiterea unui mesaj de la o persoană la alta. Comunicarea
devine efectivă atunci când mesajul transmis este identic cu cel recepţionat, altminteri
avem un mesaj fie incomplet, fie distorsionat. De reţinut că în toate conceptele
aparţinând de teoria nevoilor, comunicarea este inclusă printre nevoile
fundamentale ale unei persoane şi, cu atât mai mult, ale unei persoane care se
află într-un proces de acumulare şi dezvoltare.
Comunicarea interpersonală este cea mai importantă formă de comunicare şi cel mai
des folosită. Oamenii nu pot evita acest tip de comunicare; existenţa lor socială depinde
de abilitatea cu care pot angaja discuţii cu ceilalţi. Viaţa de familie, relaţiile cu prietenii,
activitatea profesională, toate depind de această abilitate.
Pentru ca sistemul comunicării să funcţioneze, ambii parteneri devin succesiv expeditori
şi destinatari.
Ca elemente în cadrul procesului de comunicare amintim:
- transmiţătorul sau sursa (persoana care iniţiază comunicarea, transmite
mesajul)
- receptorul sau destinaţia (persoana care primeşte mesajul).
- între cele două puncte ale comunicării se află mesajul (informaţia) care se
codifică într-un semnal.
Mesajele se pot transmite prin intermediul limbajului verbal (cu ajutorul cuvintelor) şi al
limbajului non-verbal (cu ajutorul corpului, al mediului, al timpului, al obiectelor, etc).
Comunicarea verbala se manifestă prin limbajul vorbit sau scris care reprezintă
codul cel mai folosit de transmitere a mesajelor şi este bine când acest cod este
înţeles de ambele părţi implicate în procesul de comunicare. Nu este suficient că
se vorbeşte aceeaşi limbă, ci este necesar să existe acelaşi înţeles pentru
cuvinte; o condiţie esenţială pentru reuşita comunicării verbale este aceea de a
ne asigura în permanenţă că suntem înţeleşi.
Limbajul non-verbal are la bază alte coduri decât cuvintele şi include: expresia
feţei, mimica, privirea, volumul şi tonul vocii, gesturile. În plus, persoana poate

emite o serie de semne de comunicare care trebuie înregistrate şi interpretate cu
grijă: gemete, oftat, gâfâituri, tuse, plâns, râs, diferite inflexiuni ale vocii, etc. De
remarcat că manifestările non-verbale sunt mai apropiate de realitate, fiind mai
greu de distorsionat, de trucat.
Comunicarea este influenţată de urmatoarele categorii de factori:
A) factorii personali – ţin de structura partenerilor în actul comunicarii şi pot fi:
- emoţionali (psihologici) – timiditate, supărare, teamă, anxietate (teamă
exagerată), resentimente;
- fizici–vârsta, oboseală, defecte de vorbire, hipoacuzie, durere, boală;
- intelectuali – nivel de cunoştinţe , de instruire, limbaj:
- sociali – diferenţe de cultură, clasă socio-economică, origine etnică, origine
rurală sau urbană, accent, s.a.
B) factorii de mediu care pot influenţa pozitiv sau negativ comunicarea, prin creşterea
tensiunii sau disconfortului.
- fizici: zgomot, distanţă; lumină necorespunzătoare
- sociali: prezenţa sau absenţa altor persoane.
Înaintea iniţierii comunicării, a dialogului, se impune evaluarea cu grijă a persoanei cu
care se comunică (factori personali), cât şi a mediului de comunicare (factori de mediu).
“A spune”, “a auzi” şi “ a asculta” nu înseamnă acelaşi lucru cu „a comunica eficient”.
Răspunsul receptorului la mesajul transmis ne demonstrează dacă a fost bine înţeles.
Reacţia respectivă se numeşte feedback şi încheie cercul comunicării deoarece
receptorul, la rândul său, codifică o informaţie (răspunsul la mesaj) şi o comunică
transmiţătorului. Putem deci considera că în procesul comunicării rolurile se schimbă
mereu: receptorul devine transmiţător şi invers.
În procesul de comunicare pot să intervină elemente perturbatoare, numite generic
“zgomote”, care sunt răspunzătoare de distorsionarea mesajului. Prin intermediul
feedback-ului se măsoară reuşita procesului de comunicare.

II.b Comunicarea la vârsta adolescenţei
Un copil la vârstă adolescentă comunică mult mai greu cu adulţii – fapt constatat atât de
parinţi, cât şi de educatori. Această dificultate de a comunica provine din faptul că, în
toată această perioadă, tinerii îşi dezvoltă abilităţile cognitive (acumulează noi
capacităţi mintale) şi îşi doresc să se distanţeze de protecţia adulţilor, să se afirme şi să
devină autonomi. În pofida aerului independent afişat de majoritatea adolescenţilor,
copilul care a crescut are nevoie mai mult ca oricând să fie înţeles, ascultat şi acceptat,
ceea ce se realizează în principal prin comunicare.
Referindu-ne la creşterea, îngrijirea şi educarea adolescentului, se remarcă un şir
nesfârşit de mici incidente, de conflicte periodice, de crize neaşteptate care pretind o
reacţie din partea adultului. Reacţia nu e lipsită de consecinţe: ea influenţează în bine
sau în rău personalitatea şi respectul de sine a adolescentului.
 Adolescenţii se opun adesea dialogurilor cu adulţii. Nu vor să fie criticaţi, să li se
dea sfaturi. Au impresia că adulţii vorbesc prea mult, fără a le cunoaşte nevoile
imediate.

Andrei, de 14 ani, îi spune educatoarei: „degeaba aş vrea să iţi spun eu ceva
despre mine, că tu imi spui că NU trebuie să fac asta, că TU ştii mai bine!”



În această etapă de viaţă este foarte important RESPECTUL pe care adultul îl
arată valorilor adolescentului.
Pentru ca mesajul adultului să ajungă la adolescent, trebuie mai întâi ca adultul
să ştie să îl ASCULTE, acordându-şi timpul necesar înţelegerii adolescentului.
Adultul trebuie apoi să îi răspundă într-o manieră pe care adolescentul o acceptă,
fără a-i fi criticate valorile sau sentimentele.

Implicarea copilului-adolescent în relaţie trebuie stimulată de către adult. Răspunsul dat
de adult la intenţiile sale de comunicare, capacitatea de a-i capta atenţia, de a susţine
dialogul şi de a-l stimula, dar şi timpul pe care îl acordă acestei interacţiuni sunt foarte
importante pentru consolidarea achiziţiilor şi dezvoltarea adolescentului.
Relaţia dintre adult şi adolescent este o relaţie inegală, adultul având o poziţie de
putere. De aceea, adultul trebuie să fie capabil să creeze o relaţie de încredere şi
respect cu adolescentul. O modalitate de a dovedi respect este aprecierea unicităţii
adolescentului, a valorilor sale, a sentimentelor pe care el le are. Acest lucru nu
subminează autoritatea adultului în faţa adolescentului, ci o consolidează!
Dacă adultul reuşeşte să construiască o relaţie bazată pe încredere, în deciziile pe care
le va lua, adolescentul se va raporta la adult ca la o persoană importantă si credibilă.
Părerile adulţilor vor conta în deciziile pe care el începe să şi le asume. Şi aceasta este
ceea ce adulţii îşi doresc: să aibă ocazia de a ghida adolescentul în alegerea celor mai
bune soluţii, nu să hotărască în locul lui!!
O importanţă deosebită în comunicarea cu adolescentul o reprezintă alegerea celui mai
bun canal de comunicare, mijlocul fizic prin care se transmite mesajul.
– Canale scrise: scrisori, afişe, fotografii, cărţi, reviste, pictograme.
– Canale faţă-n faţă : dialoguri şi conversaţii, cursuri, lecturi.
– Canale tehnologice: telefoane, radio, computere, etc.
Este dificil pentru un adult să identifice cel mai bun canal de comunicare directă cu un
adolescent: uneori copilul refuză dialogul, alteori se exprimă cu dificultate şi adultul nu
înţelege practic ce vrea să spună.
Caracteristicile sale de dezvoltare şi nevoile fireşti ale vârstei, îl pun în situaţia de a-şi
exersa independenţa, de a-ţi lua propriile decizii, de a fi ascultat şi înţeles, de a dori să
fie acceptat, „aşa cum este el”.
Cum această situaţie este nouă pentru tânăr, este firesc să nu ştie şi să nu poată să-şi
gestioneze emoţiile, sentimentele, modurile de comunicare. De-a lungul adolescenţei, el
devine din ce în ce mai conştient de sine, de CINE ESTE EL, dar este un proces lung şi
destul de dificil de parcurs de către copilul adolescent.
Adultul autoritar, care nu cunoaşte specificul de dezvoltare al adolescentului, va intra
într-o spirală relaţională conflictuală cu adolescentul:
„Eu îi spun ce-i bine pentru el, iari el nici nu vrea să mă asculte!”.
Este momentul ca adultul să îşi pună câteva întrebări înainte de a exprima o paletă de
lucruri negative despre adolescent: „oare am ştiut să ascult ce anume vrea?”, „oare am
ştiut care-i cel mai bun mod de comunicare cu el?”.

Interlocutorii
Adolescenţii, între ei

Care sunt caracteristicile comunicarii?
- au un limbaj comun, interese comune,
comunicarea fiind facilitată de „coduri”
şi „canale” de comunicare similare.
- Doresc să comunice cu tinerii care au
aceleaşi pasiuni cu ei (se structurează
în grupuri spontane pentru a asculta
muzică, pentru a juca fotbal sau
grupuri organizate „găşti”, „prieteni”, în
funcţie de pasiunile lor) şi îi resping pe
cei din grupările considerate „rivale”;
- comunică fie prea timid, fie prea
îndrăzneţ cu co-vârstnicii de sex opus,
datorită conştientizării sexualităţii;
- se accentuează nevoia „secretelor”
personale (jurnale) sau de grup;
Adolescenţii şi copiii mai mici ca ei
- comunicarea este adesea restrânsă la
viaţa cotidiană, fără a împărtăşi
pasiuni şi interese comune;
- stilul adoptat de adolescent în
comunicarea cu copilul mai mic ca
vârstă poate să fie cel autoritar, de
protecţie sau de ignorare a copilului
mai mic;
Adolescenţii şi adulţii
- adolescentul
evită
adeseori
comunicarea cu adultul;
- raspunde cu dificultate întrebărilor
adulţilor legate de persoana sa sau de
grupul său de prieteni.
- în eventualitatea unui cadru în care se
simte valorizat şi respectat, comunică
deschis
cu
adultul,
subiectele
abordate fiind extrem de diverse,
inclusiv cele legate de pasiuni sau de
viaţa sa sentimentală.
Bariere de comunicare între adolescent şi educator. Cum pot fi depăşite barierele
de comunicare?
Comunicarea cu adolescentul mai poate fi perturbată de:
– Presupuneri subiective, implicare pozitivă sau negativă în comunicare a unuia
dintre participanţi („nu pot să ascult ce-mi spune doamna O., nu-mi place de ea
fiindcă e mereu încruntată”, „ imi place de M;.nu mă bate la cap să îmi fac curat
în cameră”).
– Frica, teama, spaima: (de exemplu, un copil nu aude ceea ce i se spune
deoarece urmează să dea un examen şi nu se poate gândi decât la acest lucru).

– Percepţii diferite asupra subiectului conversaţiei: (de exemplu, educatorul vrea să
discute cu adolescentul despre pregatirea unui mic eveniment în centru pentru
sărbătorirea unui coleg, iar adolescentul se gândeşte că ar prefera să meargă la
un film cu prietenii decât să sărbătorească „un puşti” )
– Lipsa de cunoaştere: este dificil ca un adult să înceapă un dialog cu un
adolescent pentru că nu ştie care-i sunt preocupările, pasiunile (sau nu le
înţelege, sau nu le respectă!).
La această vârstă, copiii încep să îşi definească genul muzical preferat, stilul
vestimentar, pasiunile pentru diverse sporturi etc.
„Barajul” în comunicarea cu adolescentul poate fi înlăturat arătând interes şi respect
pentru preocupările lui preferate, care pot deveni subiecte de discuţii. Începând o
discuţie pe un subiect care îl interesează (ultimul film în care a jucat actorul preferat),
educatorul creează un mediu plăcut de comunicare şi, cu diplomaţie, va putea să
abordeze şi alte teme, mai puţin plăcute, din sfera atribuţiilor, problemelor, dificultăţilor.
Mai mult, adultul va reuşi în acest fel să înţeleagă mai bine modul de gândire pe care îl
are adolescentul, care îi sunt valorile, în ce stadiu se află în determinarea
responsabilităţilor sale, dacă are nevoie de susţinere şi în ce fel.
Barierele în comunicare sunt principalele motive care duc la situaţii conflictuale şi care
sunt destul de des întâlnite în relaţia cu adolescenţii, adesea adulţii afirmând că singurii
„vinovaţi” sunt adolescenţii. Realitatea este că adulţii acordă o importanţă mai mică
menţinerii unei relaţii de respect reciproc, considerând ca esenţială menţinerea
autorităţii asupra copilului-adolescent.

II. c Managementul conflictelor prin intermediul comunicării
Conflictele sunt inevitabile în viaţa individului, şi multe dintre ele pot fi depăşite prin
gasirea unor soluţii. Conflictul este o lupta între motive, tendinţe, interese şi atitudini
opuse, greu sau imposibil de conciliat. Conflictul interpersonal este acea formă a
interacţiunii umane prin care două sau mai multe persoane intră în dezacord parţial sau
total asupra unui subiect.
Diminuarea situaţiilor conflictuale se realizează într-un climat pozitiv, caracterizat prin
satisfacerea nevoilor afective şi materiale.
În serviciul de tip rezidenţial, climatul pozitiv este influenţat de:
1. Factori obiectivi:
 Menţinerea unui mediu de viaţă comun adecvat nevoilor de grup şi nevoilor
individuale;
 Grupul de copii şi adulţi care îşi petrec viaţa în acelaşi mediu trebuie să fie de
talie mică ;
 Asigurarea unui echilibru între tipurile de activităţi zilnice (privitul la televizor,
micul dejun, pregatirea mesei, o excursie);
 Rezultatele bune obţinute de grup (reuşita unei aniversări, rezultate foarte bune
în integrarea şcolară şi socială a copiilor rezidenţi);

2. Factorii subiectivi:
 Consensul afectiv (atât copiii, cât şi profesioniştii care îşi desfăşoară activitatea
în serviciul de tip rezidenţial, sunt mulţumiţi);
 Sentimentul apartenenţei la grup (copiii se simt în siguranţă în serviciul de tip
rezidenţial şi de aceea se consideră un grup de prieteni);
 Prestigiul grupului;
 Atitudinea faţă de norme şi valori (profesioniştii care îşi desfăsoară activitatea în
serviciul de tip rezidenţial conştientizeaza importanţa respectării interesului
superior al copilului în practica profesională);
 Capacitatea de autoorganizare şi autocontrol a grupului (educatorii ştiu care sunt
nevoile copiilor şi organizează activităţi în conformitate cu acestea);
 Gradul de încredere reciprocă existentă între membrii grupului (deoarece
respectă aceleaşi valori, profesioniştii care lucrează în serviciul de tip rezidenţial
simt că fiecare dintre ei este important în cadrul echipei).
O comunicare reala poate duce la soluţionarea constructivă a situaţiilor conflictuale. De
aceea, îmbunătăţirea competenţelor de comunicare este un obiectiv central pentru
creşterea şi îngrijirea copilului, indiferent de vârstă şi gradul de dezvoltare al acestuia.
În activitatea curentă din serviciul de tip rezidenţial, profesionistul este pus în situaţia de
a media diverse tipuri de conflicte: între copii, între copii şi părinţii lor, între profesionişti
şi copii. În munca sa, pe lângă şi împreună cu adolescentul, educatorul trebuie să
adopte o pozitie echidistantă şi binevoitoare, fermă şi caldă în acelaşi timp.
Practic, educatorul trebuie să reuşească să fie:





cunoscător al nevoilor individuale ale fiecărui copil;
purtător de cuvânt al copilului;
mediator obiectiv între mai multi copii;
mediator între adolescenţi şi părinţii acestora sau dintre adolescenţi şi alti adulţi.

Atunci când există un conflict, indiferent care sunt caracteristicile părţilor implicate (copii
sau adulţi), procesul de comunicare este bruiat, afectat sau limitat într-o oarecare
masură.
Pentru a diminua pe cât posibil efectele unui conflict, este important să fie respectate
principiile de management al conflictelor:
1. Menţinerea unei relaţii pozitive pe perioada conflictului prin: ascultare activă,
utilizarea întrebărilor deschise pentru clarificarea mesajelor (este foarte important să se
dorească depăşirea conflictului şi lucrurile să fie corect înţelese de cei implicaţi).
2. Diferenţierea dintre evenimente, comportament şi interpretarea lor, evaluarea
diferitelor opţiuni.
3. Focalizarea pe problemă, nu pe persoane. Atunci când este abordată o situaţie
conflictuală, nu trebuie să se gândească în termenii „eşti rău şi de aceea ne-am certat”,
ci în termeni de „ce ai facut m-a deranjat în această situaţie”. În locul criticii la adresa
adolescentului ar trebui menţionat comportamentul negativ fără acuzaţii şi încercarea de

a îndruma. Când critică, educatorii atacă atributele personalităţii adolescentului şi
caracterul acestuia.
4. Utilizarea comunicării directe, fără a reacţiona cu propriile argumente, clarificarea
întrebărilor, solicitarea informaţiilor pentru înţelegerea situaţiei, evitarea învinovăţirii şi
etichetării interlocutorului, evaluarea impactului conflictului asupra relaţiei.
5. Identificarea barierelor în rezolvarea conflictului (ce anume ne împiedică să privim
evenimentul în mod obiectiv şi să ne asumăm responsabilităţi).
6. Utilizarea deprinderilor de rezolvare de probleme în abordarea conflictului.

II. d Bune practici de comunicare
Dacă dorim ca între copii sau între educatori şi copii să aibă loc o comunicare eficientă
va trebui să învăţăm cum să ascultăm şi să luăm în considerare părerea fiecărui copil,
chiar şi atunci când nu suntem de acord cu el. Abordarea unui comportament de tip
asertiv este determinant în structurarea relaţiei dintre educatori şi copii, dintre educatori
şi părinţii copiilor şi dintre educatori şi colegi.
Prezentăm în cele ce urmează câteva tehnici de îmbunătăţire a comunicării:
1. Utilizarea de mesaje prin care se atrage atenţia asupra comportamentului, şi nu
asupra persoanei
Dacă educatorul îi spune: „Parcă eşti turbat când dai muzica atât de tare!”, adolescentul
se va simţi jignit, va dori să se apere împotriva a ceea ce i s-a spus şi nu va coopera la
rezolvarea problemei.
Dacă educatorul reformulează:”Mă deranjează când dai muzica atât de tare şi-i
deranjează şi pe ceilalţi. Poţi să o asculţi, dar la căşti sau mai încet.”, adolescentul va
înţelege consecinţele faptelor sale, fără a se simţi „personajul cel rău”.
În concluzie, este corect să fie blamat comportamentul, în nici un caz persoana!
2. Utilizarea afirmaţiilor clare, directe, pe înţelesul copilului
Atunci când educatorul este indecis, evaziv, adolescentul (mai ales cel de
nu înţelege ce anume ar trebui să facă. Fie reacţionează pasiv, fie
devalorizat, incapabil să înţeleagă. „Aş dori să mă ajuţi să facem curat,
afirmaţie clară şi concisă, diferită total de replica extrem de vagă şi ironică
cineva să facă curat?”.

vârstă mică)
se va simţi
acum!” este
„Ar trebui ca

Alt exemplu: nu e de nici un folos să i se spună „Nu-ţi mai înghit obrăzniciile !”, dacă nu i
se explică printr-un mesaj clar ce înseamnă un comportament obraznic. Este mai corect
să i se spună:
 nu te uiţi la mine când îţi vorbesc
 vorbeşti urât cu mine
 mă ignori şi pleci în altă parte când îţi vorbesc
 îmi răspunzi pe un ton morocănos

3. Negocierea cu copilul, în funcţie de capacităţile sale şi gradul său de
maturitate.
Copilul se simte valorizat în contextul în care i se cere opinia. Acelaşi demers îl ajută să
se responsabilizeze şi să îşi argumenteze poziţia. Este important pentru copil să poată
simţi că este respectat şi că, în situaţia în care nu îi este respectată opinia, i se aduc
argumente:”Nu poţi merge la film acum, dar o poţi face după ce iţi termini temele”.
4. Verificarea atentă a percepţiei
Educatorul trebuie să se asigure că ceea ce îi este transmis adolescentului este înţeles
cât mai fidel. Reciproc, educatorul trebuie să se asigure că a înţeles bine ce transmite
copilul. Percepţia mesajului este subiectivă şi în actul educativ e necesar să fie evitate/
minimizate greşelile datorate interpretării unui mesaj.
„Eu văd că eşti îngândurat. Nu-mi pot da seama însă dacă eşti supărat sau preocupat
de ceva anume. Poţi să îmi vorbeşti despre ceea ce simţi?”
5. Feed-Back-ul cu scop educativ
Educatorul va răspunde mesajului verbal şi nonverbal transmis de copil, astfel încât să îl
ajute să gândească, să înţeleagă mai bine situaţia, să-şi consolideze un comportament
pozitiv sau să-şi schimbe comportamentul negativ.
Feed-back-ul nu trebuie dat de educator în mod „automat”, ca reacţie spontană la
mesajul copilului, uitând de scopul educativ care reprezintă esenţa activităţii sale în
serviciul rezidenţial. Răspunsul trebuie să fie clar, argumentat, obiectiv, fără a critica
persoana copilului, ci doar fapta/ opinia/ comportamentul.
6. Punerea de întrebări suplimentare
Atunci când informaţia primită de la adolescent nu este suficientă, trebuie utilizate
întrebări pentru a clarifica situaţia.
 Întrebările trebuie formulate clar şi concis. Cu cât întrebarea este mai lungă cu
atat este mai greu de urmărit. La întrebările scurte adolescentul poate răspunde
mult mai usor.
 Adolescenţii au nevoie de un timp de gândire după ce li s-a pus o întrebare. Este
nevoie de timp pentru formularea răspunsurilor şi pentru a se gândi puţin la ceea
ce se va răspunde. Este de evitat ca un adult să îşi ofere singur un răspuns la
întrebarea pe care a adresat-o. Este mai bine ca să fie reformulată întrebarea,
astfel încât ea să poată fii înţeleasă de către copil.
 Întrebările deschise îi permit să răspundă cu mai mare uşurinţă şi autenticitate.
De aceea, este bine să fie utilizate întrebări de tipul:“ce”, “de ce”, “cum”, “când”,
“unde”, “cine”. Întrebările închise („Este adevarat că te-ai certat astăzi cu colegul
de bancă?”) presupun, de obicei, răspunsuri prin „da” şi „nu” influenţează
răspunsul copilului şi nu ajută în aflarea motivelor şi problemelor apărute. Astfel,
aceeaşi întrebare ar putea să sune: ”Imi poţi spune şi mie de ce te-ai certat cu
colegul de bancă, ce s-a întamplat astazi cu tine?”
 În comunicarea cu copilul este importantă nuanţa pozitivă. De aceea, întrebările
pot fi formulate în mod pozitiv, copilul fiind stimulat în acelaşi timp să gândească
asupra unei probleme, să găsească soluţii şi să nu trăiască un eveniment - eşec
cu o potenţială stare de disconfort. În loc de a spune: “De ce nu ai luat notă mai

mare la lucrare?”, este de preferat să fie spus: ”Ce crezi că putem face pentru ca
data viitoare lucrarea ta să fie mult mai bună?”.
7. Ascultarea atentă
A asculta este o componentă importanta a procesului de comunicare. Ascultarea se
bazează în mod evident pe perceperea şi înţelegerea lucrurilor pe care copilul ni le
spune. „A auzi” se transformă în „a asculta” numai atunci când se acordă atenţie celui
care vorbeşte şi este urmărit cu grijă mesajul transmis.
Tipuri de ascultare:


ascultarea pasivă: educatorul este atent la ce spune copilul, dar nu intervine şi îl
lasă să vorbească până termină ce are de spus. Ascultarea pasivă poate fi
susţinută de contactul vizual, gestică (a da aprobator din cap, scuturări din cap,
schimbări bruşte de poziţie), mimică, exprimări de genul: „Aha”, “Hm!”



ascultarea activă: educatorul îl incurajează pe copil să spună ce are de spus,
îşi exprimă din când în când opinia, cere informaţii suplimentare, reformulează
problema etc. Este un adevarat partener de discuţie al copilului.

O tehnică foarte bună de a asculta este parafrazarea sau reformularea informaţiei
obţinută de la adolescent. Parafrazarea dă posibilitatea de a verifica dacă a fost înţeles
corect sensul celor comunicate, dă copilului şansa să judece ceea ce a spus. De
exemplu, când M. spune: „Eu nu sunt în stare să fac nimic la matematică”, educatorul
poate reformula „Ai vrut să spui că vrei să găseşti o soluţie pentru a învăţa mai usor la
matematică?”
Este esenţial ca educatorul să asculte cu responsabilitate şi cu atenţie ce are de spus
adolescentul, dându-i sentimentul că este ascultat.
8. Reacţia corectă faţă de sentimentele adolescentului
De obicei, când nu ştiu să facă faţă unui lucru, adolescenţii devin furioşi şi îi
învinovăţesc pe alţii pentru situaţia lor dificilă. Asta îi irită pe adulţi, care-i învinovăţesc la
răndul lor pe copii şi spun lucruri pe care le regretă mai târziu, fără să rezolve problema.
Adolescenţii nu ştiu să-şi mărturisească sentimentele de teamă, disperare şi
neajutorare, pe care le ascund în crize de furie. În loc să reacţioneze faţă de greşeli,
adulţii ar fi bine să analizeze sentimentele de tulburare ale adolescenţilor deoarece asta
i-ar ajuta să treacă peste situaţie. Numai atunci când se simt liniştiţi adolescenţii pot să
gândească limpede şi să acţioneze corect – în cazul de faţă să se concentreze, să fie
atenţi şi capabili să asculte.
Sentimentele intense ale adolescentului nu dispar când i se spune „nu-i frumos să ţipi în
halul acesta” ori când adultul încearcă să-l convingă „n-ai nici un motiv să ţipi aşa!”.
Sentimentele nu dispar dacă sunt interzise, însă se atenuează atunci când ascultătorul
le acceptă cu simpatie şi înţelegere, lucrul acesta fiind valabil şi în cazul adulţilor.

Concluzii şi îndrumări practice pentru educatori
 Atunci când vorbiţi cu adolescentul tonul vocii trebuie să fie moderat, calm. Priviţi-l
când comunicaţi cu el: în felul acesta puteţi avea controlul asupra comunicării şi veţi
fi sigur că nu omiteţi semnalele nonverbale pe care copilul vi le transmite.
 Ridicarea excesivă a vocii este un semn clar că aveţi de-a face cu un conflict sau
situaţie agresivă. Chiar şi atunci când adolescenţii ţipă în discuţiile dintre ei, nu
trebuie să le vorbiţi tare pentru a-i acoperi. Ţipătul dvs îi va agita şi mai tare. Ideal
este să le vorbiţi calm şi ferm, atrăgându-le atenţia spre dvs.
 Atenţie, râsul batjocoritor exprimă dispreţul, şi poate transmite o ameninţare directă.
 Cand tânărul vrea să vă spună ceva, indiferent de cât de ocupat sunteţi, este bine să
îi răspundeţi. Dacă aveţi o activitate urgentă de făcut, îi puteţi spune: “Mă
interesează ceea ce ai de spus, dar nu pot să mă opresc acum din ceea ce fac.
Dacă vrei, poti veni mai aproape şi vorbim, sau mă aştepţi să termin şi discutăm în
linişte”. Dacă sunteţi ocupat cu un alt copil, îi puteţi spune: “este important ce ai de
spus, te voi asculta de îndată ce termin”.
 Adolescenţii sunt sensibili la tot ce ţine de aspectul lor fizic, la rezultatele pe care le
au, la tot ceea ce ţine de valorile lui şi ale grupului din care face parte, de muzica
care le place, de hainele pe care le au. Dacă îi spuneţi unui adolescent că este slab
pregătit/prost, el ajunge să creadă că aşa este şi să renunte la efortul intelectual pe
care îl face în rezolvarea temelor sau în orice alt domeniu.
 Un alt subiect extrem de sensibil pentru adolescent este familia sa. În comunicarea
cu el aveţi grijă să simtă că îi respectaţi familia, chiar dacă aparent copilul nu are o
relaţie concretă cu membrii familiei. În nici un caz nu vă este permis să aduceţi injurii
membrilor familiei sau să le comentaţi comportamentul, atât în prezenţa copilului, cât
şi în absenţa lui.
 În comunicarea cu adolescentul, respectaţi-i numele. Pentru a striga copilul este bine
să îi folosiţi numele mic, exprimat corect. Nu este indicat să utilizaţi o poreclă decât
în situaţia în care îi este familiară (aşa i se spunea acasă) şi dacă este acceptată de
copil şi dacă nu este jignitoare (“Grasu”, de ex). Atributele peiorative sunt ca nişte
săgeţi otrăvite şi nu trebuie folosite împotriva adolescenţilor. În nici un caz nu trebuie
să fie strigat cu numele de familie: Popescule, Ionescule... deoarece acest fel de
adresare creaza o distanţă între adult şi adolescent.
 Dacă unui adolescent i se spune că este urât, sau prost, sau neîndemanatic se
produce o reactie negativă: apar furia, ura. Atacurile verbale produc reacţii în lanţ
care îi fac nefericiţi atât pe adolescenţi, dar şi pe dvs. ca educatori, căci va trebui să
faceţi faţă situaţiilor conflictuale pe care chiar dvs le-aţi creat.
 Dacă aveţi impresia că utilizând tot felul de porecle de alint (“Puiule”, “Păpusă”) veţi
construi o relaţie de încredere, vă înşelaţi amarnic, căci adolescentul doreşte să fie
tratat că un egal al adultului şi doreşte să îi fie respectat numele.
 Nu uitaţi că limbajul mimico-gestual este foarte important în procesul de
comunicare! Dacă sunteţi nervoşi, încercaţi să vă controlaţi mişcările şi poziţia
corpului, dacă se întamplă să scăpaţi un pahar sau altceva din mână, este bine să-l
asiguraţi pe tânăr că a fost o eroare: “ te rog să mă scuzi, nu am fost atent şi am
scăpat paharul”.
 Evitaţi toate formele de ostilitate verbală! Comportamentul agresiv îmbracă forme de
manifestare variate, de la violenţă până la forma de agresivitate simbolică (arătatul
cu degetul, de ex). Privirea poate transmite semnale nonverbale agresive (“l-a
săgetat cu privirea”). Gesturile trădează şi ele conflictul dintre persoane: braţele












încrucişate, care înseamnă închiderea canalelor de comunicare cu ceilalţi şi
refuzarea dialogului. Mâinile puse în şold sau dezbrăcarea unei haine cu gesturi
bruşte, înainte de a începe să vorbim cu un copil se pot interpreta ca gesturi
agresive. Scrâşnetul dinţilor, rânjetul, mâinile încleştate, întoarcerea spatelui,
încordarea muşchilor gâtului, scânteierea metalică a privirii - sunt tot atâtea semne
de ostilitate nonverbală când vă adresaţi copilului “vorbindu-i printre dinţi” , el simte o
stare de disconfort şi este posibil să se simtă vinovat pentru ceva anume.
Când unul dintre adolescenţi este extrem de abătut sau când riscă să devină puţin
mai agresiv în limbaj, este de preferat să utilizati un ton clar şi ferm (nu ţipat!). Puteţi
spune: “Te rog să încerci să te linişteşti puţin! După ce te linişteşti, este important să
aflu ce te-a supărat. Dacă ţipi, nu pot înţelege ceea ce spui”.
Adolescentul are nevoie de încredere în adult şi este important să păstraţi secretul
dacă el v-a arătat încredere şi v-a dezvăluit ceva important pentru el. Secretul
trebuie să rămână la dvs şi nu trebuie să fie spus şi altora. În situaţia în care cele
spuse de copil îi pun în situaţie de risc dezvoltarea, sau dacă sunt lucruri care îi pot
face rău, este bine să îl anunţăm de la început că suntem obligaţi să vorbim şi cu
altcineva despre acest lucru. De exemplu, un adolescent are curajul să vă
mărturisească că a lipsit de la şcoală astăzi. Ştiţi că trebuie să vă anunţaţi colegii şi
să verificaţi care este situaţia şcolară a copilului, însă primul lucru (şi cel mai
important de altfel) este să încercaţi să vedeţi care sunt motivele pentru care nu s-a
dus la şcoală. Sunt elemente importante pentru siguranţa copilului şi este bine să le
aflaţi şi, mai ales, este important să menţineţi o relaţie de încredere între dvs şi el.
Atunci când doi adolescenţi se ceartă, nu este nevoie neapărat să interveniţi. Este
suficient doar să fiţi în apropierea lor, să preîntâmpinăm amplificarea sau
escaladarea conflictului. Dacă disputa capată proporţii, este bine să o stopaţi: “vă
rog să vorbiţi pe rând” şi în mod automat să ascultaţi cu mare atenţie şi deschidere
ambele variante. Pentru a nu deveni “judecator” al conflictului dintre adolescenţi,
întrebaţi-i: “Ai auzit ce zice Mihai! Tu ce părere ai?” Pentru ca rezolvarea conflictului
să fie recepţionată pozitiv de către tineri, este bine să îi punem în situaţia de a-şi
găsi singuri rezolvările “Deci, cum credeţi că trebuie să rezolvăm această situaţie?”
Adolescentul trebuie laudat mereu pentru iniţiativele pe care le are, atunci când
respectă regulile, găseşte soluţii în unele situaţii dificile şi când face un progres, cât
de mic, în dobândirea abilităţilor de viaţă independentă.
Un alt aspect important în comunicare este spaţiul personal. Este ştiut că apropierea
excesivă de o persoană (la mai puţin de 50 de cm) este resimţită de cele mai multe
ori ca o agresiune. În cazul în care se apropie de noi o persoană care nu ne este
cunoscută, ne retragem instinctiv cu unul-doi pasi. Copiii mai mici care se simt
ameninţaţi de apropierea adultului se feresc instictiv, făcând un pas înapoi şi ridicând
mâinile pentru a se proteja. Cu atât mai mult în situaţia adolescentului, care doreşte
să îi fie respectate independenţa şi intimitatea. Camera adolescentului, spaţiul său
personal trebuie respectat. Cum se transpune acest lucru în comunicare? Simpla
ciocănire în uşă înainte de a intra în camera lui este un element important care
demonstrează respectul dumneavoastră pentru el şi intimitatea sa. Acest lucru nu
înseamnă neapărat că dacă nu vă permite să intraţi în cameră, ar fi o dovada de
lipsă de respect din partea dumneavoastră să intraţi.Trebuie doar să îi daţi
posibilitatea de a avea la dispoziţie puţin timp să îşi aranjeze ţinuta...
Atunci când vorbiţi cu un coleg de serviciu, chiar dacă este sau nu un copil prezent,
tonul şi modul de exprimare trebuie să fie calme şi politicoase. Nu uitaţi că
adolescentul este la perioada în care exersează diverse roluri şi modelele alese sunt
adulţii din preajma lor. Dacă între educatori nu exista respect, nu puteţi avea

pretenţia ca adolescenţii aflaţi în serviciul de tip rezidenţial să fie calmi şi respectuoşi
în relaţia lor cu ceilalţi copii şi nici în relaţie cu dumneavoastră!
Lăsăm lista de recomandări deschisă! Împreună cu colegii dumneavostră puteţi să vă
gandiţi şi să faceţi propria listă de “îndrumări practice pentru educatori în ceea ce
priveşte comunicarea cu adolescentul!” şi de ce nu, să îi întrebaţi şi pe adolescenţi în
legatură cu acest subiect! Suntem siguri că vă vor surprinde cu opiniile lor!

Exerciţii şi întrebări
A. Studii de caz - Posibile situaţii conflictuale din casa de tip familial şi metode de
soluţionare
Deşi reproduce modelul familial, serviciul de tip rezidenţial este un serviciu care oferă
protecţie specială copiilor. Între copii, apar de regulă relaţii conjuncturale (sunt în situaţia
de a fi separaţi de părinţii lor, indiferent de motive). Sunt situaţii în care în serviciul de
tip rezidenţial sunt găzduiţi fraţi, dar şi situaţii în care copiii nu se cunoşteau în prealabil
între ei. Copiii sunt de diferite vârste şi au istorii diferite (situaţii familiale, cultură şi
obiceiuri, nivel de dezvoltare). Dar la fel ca într-o familie, pentru a se dezvolta
corespunzator copiii trebuie să se simtă şi aici confortabil şi în siguranţă. Aminteam
anterior că un climat pozitiv, caracterizat prin satisfacerea nevoilor afective, materiale
determină diminuarea situaţiilor conflictuale, iar un climat perturbat, determină apariţia
unui mare potenţial conflictual interpersonal.
a) Conflicte apărute în relaţia dintre copii
În dezvoltarea firească a copilului sunt etape cu potenţial conflictual. Trebuie să privim
conflictele ca pe ocazii pe care copilul le poate genera doar pentru a-şi încerca puterile
în raport cu ceilalţi, pentru a-şi dezvolta abilităţile, pentru a învăţa să argumenteze,
pentru a putea să experimenteze succesul şi eşecul. Vom încerca în cele ce urmează
să dăm câteva exemple de posibile conflicte ivite între copii, fără a avea pretenţia că
soluţiile propuse sunt singurele metode de aplanare/rezolvare a lor.
Situaţia 1
Victor, 14 ani, îl necăjeşte pe Iulian (9 ani) care îşi face liniştit temele la matematică. Îl
ţine de vorbă şi îi trage de caiet, făcându-l să „greşească”. Iulian este supărat şi începe
să plângă, solicitând ajutorul educatorului.
Ce facem în această situaţie?
Este cert că Victor este cel care are o atitudine conflictuală. De ce? Poate că nu are
nimic de făcut şi se plictiseşte. Poate că se află într-o concurenţă nerecunoscută cu
Iulian, care are mai mult interes pentru şcoală decât Victor şi deci şi rezultate şcolare
mai bune, fapt care face ca Iulian să fie mai des lăudat decăt este el. În momentul
conflictului, educatorul trebuie să găsească o soluţie pentru a-i găsi o preocupare lui
Victor, pentru a-i reorienta atenţia: „Victor, te rog frumos să vii până la mine. Am
neapărată nevoie de ajutorul tău.” Cât timp Victor îl ajută pe educator, acesta îl poate
întreba ce s-a întamplat şi îl poate convinge să meargă la Iulian să îi ceară iertare. Nu
înainte de a-i mulţumi pentru ajutorul pe care i l-a acordat.

Situaţia 2
Manuela, 16 ani, poartă ochelari cu dioptrii mari. Este singurul copil din casa de tip
familial care trebuie să poarte ochelari. Educatorul observă că Manuela nu mai doreşte
să poarte ochelarii, deşi fără ei se descurcă foarte greu. Întrebată de ce nu îi poartă,
aceasta recunoaşte cu mare greutate că ceilalţi copii din casă îi spun adesea
„ochelaristo!” şi evită să o includă în cercul de prieteni.
Ce facem în această situaţie?
Dacă educatorul ar certa copiii pentru comportamentul lor şi le-ar impune să nu o
izoleze pe Manuela, reacţia imediată ar fi de accentuare a rupturii relaţiei dintre Manuela
şi ceilalţi tineri.Mai mult chiar, colegii o vor acuza pe Manuela că „s-a plâns”. Educatorul
trebuie să se gândească asupra motivelor pentru care apar astfel de comportamente la
adolescenţi. Unul dintre aceste motive este acela că le este foarte dificil să înţeleagă
dizabilitatea Manuelei. De aceea, ar putea organiza câteva activităţi de grup, în care
tinerii să fie puşi în situaţia de a experimenta aceste trăiri. Activitatea ar putea fi
completată de cât mai multe informaţii (materiale informative, cărţi, etc.) referitoare la
dizabilitaţile de vedere. O putem încuraja pe Manuela să le vorbească colegilor despre
ce simte ea, în momentul în care simţim că aceştia sunt pregatiţi să asculte povestirea
Manuelei.
b) Conflicte în relaţia cu părinţii adolescenţilor/ cu alţi membri ai familiei
Menţinerea relaţiei cu familia copilului aflat în serviciul de tip rezidenţial este de o
importanţă majoră pentru dezvoltarea copilului. Niciodată nu trebuie să scăpăm din
vedere că „firul conducător” al muncii în serviciul de tip rezidenţial este reîntoarcerea
copilului în familia naturală. Pentru aceasta, trebuie să avem abilităţile necesare pentru
a evita situaţiile conflictuale cu aceştia.
Situatia 4
Dl. X vine să îşi viziteze pe Mihai, baiatul său de 15 ani, în casa de tip familial. Copilul îi
povesteşte ce a făcut în ultima perioadă, ce rezultate şcolare a avut. Deşi s-a străduit
mai mult decât de obicei, Mihai nu a putut să obţină rezultate şcolare cu mult mai bune
decât până acum. Acest lucru îl înfurie pe dl. X, care ţipă la Mihai şi îi dă o palmă.
Ce facem în această situaţie?
Educatorul trebuie să ferească copilul de un alt posibil moment traumatizant pentru
copil. De aceea, îl cheamă pe Mihai în altă cameră, sub un pretext. Rămas singur cu
tatăl copilului, educatorul îl poate întreba :”De ce l-aţi lovit pe Mihai?”. Este foarte util să
îi daţi ocazia să vorbească, să se exprime. Apoi îl întrebaţi dacă consideră că această
lovitură îl va face pe copil să înveţe mai bine. Din toată această situaţie, pozitiv este
interesul pe care tatăl îl arată pentru rezultatele şcolare ale copilului sau, chiar dacă
forma de exprimare a acestuia este deficitară, ca educatori, trebuie să îl ajutăm pe tatăl
acestui copil să găsească singur o formă de exprimare cât mai adecvată pentru
menţinerea unei relaţii echilibrate între ei. Iar tatăl trebuie să fie orientat către efortul
lăudabil al lui Mihai de a obţine rezultate şcolare mai bune şi nu către rezultatul care nu
este în conformitate cu aşteptările acestuia. La reîntoarcerea lui Mihai în cameră,
educatorul îi comunică copilului că în tot acest timp a vorbit cu tatăl său, care acum este

convins că fiul său a făcut tot ce a putut că să aibă rezultate şcolare mai bune. La final,
să nu uităm să cerem şi confirmarea din partea tatălui:”Nu-i aşa, dle. X?”
Situaţia 5
Maria are 13 ani şi se afla în casa de tip familial de 8 luni. În planul individualizat de
protecţie, managerul de caz a stabilit împreună cu părinţii acesteia (dependenţi de
alcool) să vină să o viziteze o dată la 2 săptămâni, între orele 16-19.30. Deşi în primele
luni părinţii Mariei au respectat acest program, în ultima lună au venit în mod constant
după ora 20.30, fiind sub influenţa alcoolului. La această oră, Maria se pregateşte de
culcare.
Ce facem în această situaţie?
Efectul pe care consumul de alcool îl poate avea asupra comportamentului celor doi
părinţi poate dăuna copilului şi vizitarea Mariei s-ar putea solda cu un act violent asupra
ei sau asupra altui copil sau adult din casa de tip familial. Pe de altă parte, nu trebuie să
uităm că este foarte important să menţinem relaţia dintre copil şi familia sa. Educatorul
le poate reaminti acestora care este programul de vizită şi care sunt regulile stabilite
pentru a putea vizita copilul, fără a-i acuza sau blama. Mai mult, este foarte important ca
părinţii să fie incurajaţi să vorbească despre problemele pe care le au şi care i-au
determinat să consume din nou alcool. Îi poate ruga să revină a doua zi. Până atunci
însă, îi poate ruga să lase un bilet scris, un obiect, un semn al vizitei lor, care să poată
ajunge la Maria. Atitudinea şi modul de adresare trebuie să dovedească respect şi
empatie pentru părinte, astfel încât acesta să fie motivat să îşi schimbe atitudinea.
Mariei i se va spune că au venit parinţii ei să o viziteze, însă educatorul nu va comenta
cu aceasta (sau cu alţi copii sau colegi) starea parinţilor ei. Este important să
consolidăm şi să valorizăm imaginea parinţilor săi. De asemenea, aceste situaţii trebuie
aduse la cunoştinţa colegilor, membri ai echipei care îşi desfasoară activitatea în casa
de tip familial.
c) Conflicte în relaţia educator-copil
Deşi este greu de acceptat, sunt situaţii în care un educator are diverse conflicte cu
copiii din casa de tip familial. Acestea pot fi simple controverse, dar pot fi şi conflicte
reale, de care trebuie să ţinem cont în mod obligatoriu.
Adolescentul consideră adesea că nu mai are nevoie de reguli şi autoritate din partea
adultului. El simte că este suficient de matur pentru a urma propriile reguli. Consideră
normal să i se respecte intimitatea şi nu permite nimănui să îi coordoneze viaţa. Cu atât
mai puţin unor persoane care nu sunt părinţii lui. De aceea, educatorul trebuie să aibă
mult tact în ceea ce priveşte relaţia cu un adolescent. Atitudinea trebuie să fie fermă şi
democratică în acelaşi timp, să îi ofere adolescentului ocazia să îşi exprime opinia.
Odată ce o hotărâre este luată de comun acord, adultului îi revine sarcina de a
monitoriza respectarea regulilor cu fermitate. Acest lucru nu inseamnă lipsa de respect
(„eşti un puturos dacă nu iţi faci patul!”) sau atitudine rigidă („Faci patul acum! Nu mă
interesează ce anume faci în acest moment!”). Înseamna să îi spunem: „Dacă iţi mai
aminteşti, am stabilit împreuna că după ce te trezeşti, îţi faci patul. Cred că este cazul
să îl faci acum!”

Cum să evitaţi certurile cu adolescentul:
 Nu îi vorbiţi într-un mod ce încurajează lipsa de respect şi nu îi permiteţi nici lui să
facă acest lucru
 Nu ţipaţi : e o dovadă că nu deţineţi controlul
 Ascultaţi ce are de spus adolescentul, chiar dacă nu vă place ceea ce spune
 Nu cicăliţi. Expuneţi pe scurt punctul vostru de vedere.
 Nu-l bombardaţi cu întrebări
 Nu îi induceţi sentimentul de vinovăţie şi nu îl comparaţi cu alţii
 Nu scormoniţi trecutul cu fiecare ocazie. Învăţaţi să mergeţi mai departe.
d) Conflicte între educator şi alţi membri ai echipei
Oamenii petrec o mare parte din timpul lor la serviciu cu persoane diferite sau cu acelaşi
tip de statut (de aceeaşi profesie). Relaţiile în grupurile de lucru sunt diferite de cele din
familie sau cu prietenii. Ele se bazează pe cooperare în grupuri organizate, în asumarea
rolurilor şi a funcţiilor cu mare acurateţe. Specificitatea muncii de zi cu zi în casa de tip
familial, determină necesitatea şi pentru profesionist a unui mediu confortabil de lucru.
Pentru aceasta, este necesar:
1. să ne asigurăm că ştim organigrama funcţională şi relaţională: cine, ce, în ce termeni
face, până unde, când...
2. să nu ezităm să punem întrebări atunci când avem neclarităţi, să cerem ajutorul când
avem nevoie şi să ni-l oferim, când considerăm că putem ajuta unul dintre colegi.
3. să avem iniţiativă şi să ne argumentăm opiniile.
4. să respectăm confidenţialitatea asupra celor care ne sunt încredinţate de către colegi.

Cap III
INTEGRAREA socială şi ATITUDINILE FUNDAMENTALE
ALE ADOLESCENTULUI PENTRU REUŞITA ACESTUI PROCES
 Capitolul îşi propune să explice procesul de integrare socială, pentru a avea o
perspectivă clară a eforturilor care trebuie făcute de către adolescent, cu sprijinul
educatorului şi al celorlalţi profesionişti din serviciul rezidenţial. Capitolul evidenţiază
atitudinile fundamentale care trebuie formate la fiecare persoană: stima de sine,
responsabilitatea şi atitudinea activă, insistând pe bunele practici care pot fi aplicate de
educator.

Repere teoretice
III. a Procesul de integrare socială. Definiţie şi noţiuni de bază
INTEGRAREA socială este definită în Dicţionarul de Sociologie1 ca fiind
“procesualitatea interacţiunilor dintre individ sau grup şi mediul social, prin intermediul
căreia se realizează un echilibru funcţional al părţilor.”
INTEGRAREA socială îl determină pe individ să aibă propriul loc în societate. Se spune
că individul este «bine» integrat social când, datorită procesului prin care şi-a însuşit
normele şi valorile valabile în comunitatea în care trăieşte, a dobândit cultura şi
împărtăşeşte scopurile comune ale societăţii, împreună cu ceilalţi cetăţeni.
INTEGRAREA socială este un proces dinamic în care persoana interacţionează cu
mediul social. Atât persoana trebuie să facă eforturi, la nivelul său, pentru a se putea
integra în mediul social – dar şi mediul social trebuie să fie “integrator”, să ofere
oportunităţi egale tuturor cetăţenilor săi, inclusiv celor din categorii defavorizate.
Perioada cea mai importantă din viaţă pentru stimularea procesului de integrare socială
este adolescenţa, când se dezvoltă sentimentul apartenenţei la un grup şi la societate în
ansamblul ei. Este o perioadă în care adolescentul, indiferent de mediul în care creşte:
- ia distanţă faţă de adulţii de care a depins în copilărie şi caută cu insistenţă
prezenţa altora, pentru a-şi defini identitatea şi câştigă autonomia;
- trebuie să înveţe regulile sociale, modalităţile corecte de a trăi şi de a se
comporta în comunitate
- se pregăteşte pentru a avea un loc de muncă şi a-şi dobândi autonomia
financiară după majorat sau după finalizarea studiilor
Ariile de dezvoltare personală pentru integrarea socială sunt similare celor de dezvoltare
a abilităţilor de viaţă independentă (practic este vorba de acelaşi proces de dezvoltare,
fiindcă abilităţile de viaţă independentă sunt prezentate din perspectiva unui individ
integrat social), respectiv:
1) viaţă cotidiană
2) viaţă socială
3) şcoală, pregatire profesională şi loc de muncă
4) locuire şi utilizarea resurselor comunităţii
Dicţionar de Sociologie – coordonatori C-tin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu Editura Babel 1993 – pag.
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Este cunoscut faptul că unul dintre obiectivele prioritare ale protecţiei copilului într-un
serviciu de tip rezidenţial este reuşita procesului de integrare socială. Aceasta
presupune ca, după ieşirea din sistemul de protecţie, tânărul adult să dobândească un
loc în comunitatea sa, având şanse egale cu colegii de generaţie care au crescut în
mediul familial să fie angajat la un loc de muncă şi să-şi câştige cu demnitate existenţa,
să aibă o locuinţă şi să-şi întemeieze propria familie, să participe la viaţa comunităţii.
Cum se poate ajunge la această “reuşită”? Sau, mai precis, cum se poate tinde către
această reuşită? în egală măsură, prin eforturi realizate de tânărul însuşi, sprijinit de
echipa serviciului rezidenţial, cât şi prin demersuri de facilitare a integrării sociale
realizate la nivelul comunităţii în care se integrează, concretizate în politici locale de
sprijinire a tinerilor, în general, şi de combatere a marginalizării grupurilor defavorizate,
în special. Iată o propunere de reprezentare schematică a procesului de integrare
socială a tânărului, cu menţionarea demersurilor care trebuie făcute, de tânăr şi
respectiv de comunitate, în fiecare arie de dezvoltare:
Tânăr care se integrează
Autogospodărire
Pregătirea alimentelor
Asigurarea igienei personale
Viaţă sănătoasă
Managementul timpului
Gestiunea banilor
Cunoaşterea şi respectarea legilor
Participarea şi exprimarea opiniei
Dezvoltarea relaţiilor cu familia,
rudele şi prietenii
Evitarea anturajului periculos
Exercitarea dreptului la asociere
Exercitarea dreptului la vot
Întemeierea propriei familii

1) VIAŢĂ
COTIDIANA

Comunitatea integratoare
Condiţii
de
exersare
a
autogospodăririi, inclusiv prin reţele
de voluntariat
Acces la programe de educaţie
pentru sănătate , igienă

Acces la programe de educaţie
juridică şi de prevenire a delincvenţei
Consultarea tinerilor
Sprijinirea tinerilor să-şi înfiinţeze
structuri asociative
Reţele de voluntariat care sprijină
2) VIAŢĂ
reintegrarea familială
SOCIALĂ
Programe de educaţie
pentru
democraţie
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Centre de informare
Fără a minimiza demersurile la nivelul comunităţii integratoare, dat fiind scopul prezentului
manual destinat educatorului, acest capitol abordează cu precădere acele transformări care
trebuie să se producă la nivelul individual al tânărului, pentru a fi cât mai bine pregatit să se
integreze social după părăsirea serviciului. Schimbările se produc pe parcursul anilor de
adolescenţă, prin efortul personal al copilului, încurajat şi susţinut de educatorul său şi de
specialişti (manager de caz, psiholog, asistent social etc).

III. b Persoana care se integrează: atitudini fundamentale în procesul
de integrare
Dezvoltarea personală pentru integrare socială are la bază formarea a trei atitudini
fundamentale:
- Stima de sine
- Responsabilitatea
- Atitudinea activă
Oricât de multe activităţi s-ar desfaşura pentru a-l învăţa pe adolescent să dobândească
abilităţile menţionate în prima coloană a schemei anterioare, educatorii cu experienţă
recunosc că succesul se poate obţine dacă tânărul
-are încredere în el însuşi
-se simte responsabil pentru faptele sale/ prevede consecinţele faptelor sale
viitoare şi acţionează cu responsabilitate
-nu aşteaptă pasiv ca alţii să facă totul pentru el, ci are o atitudine activă, fiind
conştient că viitorul său depinde în primul rând de el însuşi.
Aceste atitudini fundamentale vor fi în continuare definite şi explicate, cu referire la
perioada adolescenţei.

III.c Stima de sine
Fiecare persoană îşi face o idee despre sine. Această percepţie personală, influenţată
puternic de schimbările sociale din mediul de viaţă, se construieşte mereu, de-a lungul
anilor.
Copilul îşi construieşte opinia despre sine în funcţie de părerile persoanelor “importante”
pentru el: parinţii, bunicii, educatorii, asistentul maternal etc. Pe măsură ce creşte, opiniile
prietenilor şi colegilor devin tot mai importante pentru copil /adolescent. Acest proces de
autoevaluare nu se opreşte nici la maturitate – cercetările au demonstrat că imaginea de
sine continuă să se modifice până în apropierea vârstei de 80 de ani.
Adolescenţa este o perioadă crucială pentru dezvoltarea şi consolidarea stimei de sine,
când fiecare individ trebuie să-şi găsească identitatea. În această etapă de mari schimbări,

conflicte şi tensiuni uneori dramatice, tânărul experimentează diferite roluri în relaţia cu
ceilalţi în încercarea de a se descoperi pe sine, de a se auto-defini. Va trebui să găsească
răspunsuri la întrebări de genul: „Cine sunt eu? către ce mă îndrept?”. în prezent este
unanim recunoscut că această perioadă de îndoieli este necesară, chiar obligatorie în
dezvoltarea unei personalităţi sănătoase. În încercarea de a ajunge conceptul de identitate
personală tânărul va experimenta multe comportamente, urmând ca la final, prin
modificare, înlăturare, adăugare şi integrare, să se auto-definească durabil şi sigur. Este
foarte important şi sentimentul de reciprocitate între modul personal în care se percepe
fiecare dar şi modul în care individul este perceput de ceilalţi.
Adolescenţa nu trebuie percepută ca o simplă încheiere a copilăriei şi a preocupărilor
infantile. Preocupările cheie ale adolescentului sunt „cine sunt eu?” (identitatea) şi „care
este valoarea mea?” (stima de sine). Adolescenţii trebuie să fie ajutaţi de adulţi (părinţi,
educatori, profesori) să-şi formeze propria stima de sine. Dar cu toate intenţiile bune, nu
este uşor pentru un adult să intre în universul adolescenţilor, fiindcă tinerii au tendinţa de a
se îndepărta de adulţi manifestându-se într-o manieră binecunoscută: joacă rolul
indiferenţilor sau dau impresia că nu au nimic de învăţat de la cei mai mari. Aşa cum s-a
menţionat şi în capitolul precedent, printr-o buna comunicare
În căutarea propriei identitaţi, copilul puber/adolescent îşi asumă diverse tipuri de
comportament: mai întâi încearcă să eludeze, să escaladeze toate regulile care vin
exclusiv din partea adultului (părinte, educator, profesor, medic,etc), apoi cele care vin
din partea altor copii mai mari ca vârstă decât ei. Ulterior, va integra regulile şi se va
comporta în conformitate cu acestea, ştiind care îi sunt responsabilităţile în raport cu ele
şi care sunt consecinţele nerespectarii lor. Altfel spus, îşi va asuma responsabilităţile,
fapt care este înca o deprindere de viaţă importantă.
Din acelaşi proces, al căutării identităţii mai fac parte şi căutarea lui “Eu” şi diferenţierea
de “Noi” prin identificarea elementelor care îi dau sentimentul de apartenenţă: fie că
este vorba despre apartenenţa la o familie, cu obiceiurile şi valorile sale, fie că este
vorba despre grupuri sociale (prieteni sau colegi, care ascultă un anumit stil de muzică,
care practică anumite sporturi sau frecventează anumite cercuri extrascolare, au un
anumit stil de a se îmbrăca).
Pentru a încuraja adolescentul în asumarea propriei identităţi familiale, educatorul
trebuie să îl încurajaze să îşi amenajeze/reamenajeze spaţiul individual în funcţie de
propria opţiune, obiectele personale sau cele aduse de copil/tânăr de acasă (haine,
fotografii, etc) fiind foarte importante pentru personalizarea spaţiului. Deţinerea unor
obiecte personale contribuie la dezvoltarea unui sentiment de identitate şi autonomie
personală („aceste lucruri sunt ale mele, mă reprezintă!”), contribuind totodată la
valorizarea sentimentului de responsabilitate faţă de proprietatea personală („Dacă ştiu
să am grijă de ele, le voi avea un timp mai îndelungat”). Atunci când îşi reamenajează
camera sau spaţiul individual, este bine să îl încurajăm să vorbească despre ceea ce
face, care sunt motivele pentru care păstrează o fotografie, de ce anume preferă să îşi
aranjeze camera în acel mod. În acest fel va dobândi competenţe de autogospodărire şi
de argumentare a alegerilor făcute.
Povestirile copilului sunt foarte importante şi trebuie transmise membrilor echipei sau
responsabilului de caz. Dacă copilul/tânărul are nevoie de informaţii despre propria
istorie (despre părinţii, fraţii săi), educatorii trebuie să găsească doar acele informaţii
care nu îi pot aduce disconfort psihic, emoţional acestuia. De exemplu, dacă mama sau

tatăl sunt alcoolici, informaţia transmisă copilului nu trebuie să fie în termeni de
judecată. Astfel, îi putem spune copilului:”Mama ta a avut câteva probleme şi a trecut
printr-o perioadă dificilă. Cu ajutor, va reusi să depăşească aceste momente şi va veni
să te viziteze”. Copilul trebuie să cunoască şi să-şi accepte identitatea, ca să ajungă să
dobândească stima de sine.
Cum poate fi dezvoltată stima de sine la adolescenţii instituţionalizaţi?
În încercarea de a găsi răspunsuri pentru această întrebare, facem referire la
elementele cheie care definesc stima de sine la fiecare persoană.
Pentru fiecare persoană, a avea o bună stimă de sine înseamnă:
a) a conştientiza propriile puncte tari şi puncte slabe şi a te accepta aşa cum eşti;
Educatorul trebuie să-l ajute pe copil să se cunoască mai bine. Ajutorul psihologului
este foarte important, fiindcă intervenţia profesională nu poate lipsi în situaţia copiilor
protejaţi în servicii rezidenţiale şi care au trecut prin drame personale care depăşesc,
adesea, micile drame normale ale adolescenţei. Dar dacă întâlnirile cu psihologul sau
cu managerul de caz au loc după un anumit program, educatorul este adultul care
petrece cel mai mult timp cu adolescentul. Astfel, îndrumările psihologului de a încuraja
punctele tari ale copilului şi de a-l ajuta să le accepte pe cele slabe trebuie urmate de
educator pe parcursul activităţilor cotidiene cu adolescentul. Reciproc, educatorul
trebuie să transmită psihologului /managerului de caz observaţiile sale. Munca dificilă de
a-l ajuta pe copil să se cunoască şi să se accepte are succes dacă este o muncă în
echipă.
b) a recunoaşte forţele şi capacitaţile personale şi a crede cu putere în ele
Abordarea pozitivă, centrată pe punctele forte ale beneficiarului, este esenţială în
educaţie şi în asistentă socială. Fiecare copil/tânăr are calităţi, oricât de negativă ar fi
imaginea pe care intenţionat şi-o construieşte şi o arată celorlalţi la vârsta adolescenţei,
în căutarea propriei identităţi. Educatorul trebuie să creadă în potenţialul fiecarui copil şi
să facă eforturi să îl descopere, desigur, cu ajutorul celorlalţi specialişti.
Odată descoperite, forţele şi capacităţile personale trebuie conştientizate de tânărul
însuşi. Treptat îi va face plăcere să vorbească despre ele şi va coopera cu adulţii pentru
a le pune în valoare.
c) a avea încredere în forţele proprii, în cei apropiaţi şi în viaţă
Cu istoricul său personal din care de obicei nu lipsesc dramele, tânărul care a crescut
într-un serviciu de protecţie a copilului are tendinţa de a nu avea încredere în el şi în
ceilalţi. Atitudine justificată poate de faptul că, în copilărie, nici măcar părinţii lui nu l-au
protejat. Este dificil să aibă încredere în ceilalţi, atunci când fiinţele cele mai apropiate
biologic nu şi-au îndeplinit rolul parental şi poate chiar au contribuit la abuzul/ neglijarea
lui.
Aceasta este poate cea mai grea provocare a serviciului rezidenţial: să vindece sau să
amelioreze rănile sufleteşti ale copilului, aducând către normalitate dezvoltarea
personalităţii sale. Educatorul poate să îl încurajeze, cu răbdare şi înţelegere, prin vorbe
şi fapte simple, de zi cu zi, să dobândească încredere atât în el însuşi, cât şi în
profesioniştii serviciului. Îi va încuraja relaţiile de prietenie cu alţi colegi din centru cât şi
cu colegi de la şcoală, îl va ajuta să dezvolte o atitudine optimistă faţă de viaţă.

Un rol important îl pot avea activităţile de grup, în care copiii sunt stimulaţi să vorbească
despre ei, să-şi analizeze calitaţile, şi chiar să-şi recunoască slăbiciunile. Educatorul
poate să-i încurajeze spunându-le că nici o fiinţă umană nu este perfectă, că fiecare
persoană are puncte forte şi puncte slabe şi că recunoscându-le şi pe unele, şi pe
altele, ne cunoaştem mai bine şi acţionăm eficient.

Îndrumări pentru educator:
-

ajutaţi-l pe tânăr să scoată la lumină tot ceea ce are mai bun în el ;
este obligatoriu să aveţi încredere în adolescenţi, atunci când lucraţi pentru
dezvoltarea stimei de sine;
asiguraţi-l pe tânăr că aveţi cele mai bune intenţii şi că poate conta pe
dumneavoastră;
reamintiţi-i că sunteţi încrezător în puterile şi valorile sale;
pentru a-l ajuta pe adolescent să câştige mai multă încredere în el însuşi, trebuie
evitate atât protecţia excesivă, cât şi controlul abuziv; tânărul trebuie încurajat să
înveţe să se descurce singur.

Pentru a transmite sentimentul de încredere adolescentului, educatorul trebuie să simtă
el însuşi această încredere. Lucrând la dezvoltarea stimei de sine a copiilor pe care îi
îngrijeşte, educatorul îşi va consolida şi propria stimă de sine.
Capcane de evitat:




Comparaţii negative. Este foarte enervant pentru adolescent să fie comparat cu
fraţii, colegii sau prietenii lui, cu copiii altor persoane, sau chiar cu părinţii lui. Este
ca şi cum i-aţi arăta o oglindă în care el este întotdeauna prezentat în mod nepotrivit.
Va simţi că aceste comparaţii nu sunt edificatoare şi, ca toţi adolescenţii, va dori să
fie considerat ca persoană de sine stătătoare. Când începeţi cu comparaţiile, nu mai
există empatie. Adolescentul poate simţi etichetarea „cel bun” sau „cel rău” făcută
individual membrilor grupului de copii din SR ca o prejudecată cu care nu este
capabil să se lupte. Tânărul etichetat „cel rău” va suferi, nu-şi va putea dezvolta
stima de sine, iar în cele din urma etichetarea va avea toate şansele să se
adeverească.
Dezgroparea trecutului. Nu răscoliţi după faptele rele sau situaţiile stânjenitoare din
trecut pentru a le folosi ca argumente/probe pentru comportamentul prezent al
adolescentului, mai ales dacă şi-a cerut iertare şi a încercat să-şi repare greşelile.
Cei mai mulţi adolescenţi se înfurie când vă referiţi la fapte din trecut, mai ales dacă
şi-au ispăşit pedeapsa. Dezgroparea aspectelor negative din trecut duce la mari
dificultăţi în demersul de construire a imaginii personale şi a stimei de sine la
adolescent.

III. d Responsabilitatea
Etimologic, cuvântul “responsabilitate” provine din limba latină: “respondere”= răspund de
vorbele şi faptele mele

Conform Dicţionarului Explicativ al limbii române, responsabilitatea este „Obligaţia de a
efectua un lucru, de a răspunde, de a da socoteală de ceva, de a accepta şi suporta
consecinţele, atitudine responsabilă faţă de obligaţiile proprii”.
RESPONSABILITATEA e compusă din mai multe elemente complementare:
- o acţiune concretă de realizat
- un sens dat acestei acţiuni
- un angajament liber consimţit pentru a o realiza
- un control pentru a garanta sensul acţiunii
- o reciprocitate care presupune că acelaşi demers este aşteptat de la ceilalţi
A fi responsabil înseamnă a respecta o promisiune făcută liber altcuiva, a realiza o
acţiune cu un sens dat, acceptând să fii controlat de cei faţă de care ai facut
promisiunea.
În plus, A FI RESPONSABIL înseamnă şi a conştientiza reacţiile provocate celorlalţi prin
personalitatea noastră, prin gândurile şi acţiunile noastre.
A face o promisiune înseamnă a se angaja într-un proces de relaţionare reciprocă.
Promisiunea făcută mă angajează pe mine, dar îl angajează şi pe cel căruia i-am
facut-o. Daca-mi ţin promisiunea, voi putea să am aceleaşi cerinţe la rândul meu.
Pe de altă parte, dacă modul în care mă comport îi afectează pe cei din anturajul meu,
şi pe mine mă afectează comportamentul celor din jurul meu. Aceasta mă obligă să fiu
conştient de sistemul meu de relaţii.
Responsabilitatea este proporţională cu nivelul nostru de conştiinţă. Pe măsură ce
devenim mai conştienţi de efectele acţiunilor şi vorbelor noastre, ne putem angaja în
schimbarea unora din propriile “obiceiuri”.
RESPONSABILITATEA se trăieşte în cadrul unei echipe.
Când fiecare membru al unei echipe acceptă să se angajeze în îndeplinirea unei sarcini,
oricât de mică ar fi aceasta, se ajunge la o muncă în echipă cu dublu impact: de
valorizare a persoanei, deoarece îi pune în lumină calităţile şi de creştere a eficienţei
echipei, prin demultiplicarea responsabilităţilor.
A FI RESPONSABIL înseamnă a deveni conştient de actele sale pentru a se angaja
într-o direcţie determinată. Aceasta presupune o serie de condiţii:
Responsabilitatea este permanentă
- afectează toate sectoarele vieţii noastre personale
o pe plan fizic: îţi canalizezi sau nu forţele; îţi controlezi sau nu apetitul;
respecţi sau nu un regim alimentar de care depinde propria sănătate ;
o pe plan intelectual: accepţi în mod pasiv ideile altuia sau înveţi să
reflectezi
tu-însuţi şi/sau împreună cu alţii;
o pe plan afectiv: te laşi ghidat de instincte sau îţi construieşti relaţii
profunde şi de durată.
- afectează toate sectoarele vieţii noastre sociale
o viaţa familială - relaţia cu părinţii, fraţii, rudele, soţia/soţul

o viaţa profesională – locul de muncă şi relaţia cu colegii, cu partenerii
din alte instituţii/organizaţii
o viaţa politică – în relaţia cu statul şi cu ceilalţi cetăţeni.
Responsabilitatea este universală
- ne priveşte direct, prin acţiunile şi vorbele noastre
- îi priveşte pe ceilalţi, în relaţiile cu noi şi cu alte persoane
- vizează cotidianul: adesea este mai important să ne îndeplinim
responsabilităţile zilnice pe care ceilalţi contează, decât să ne asumăm
responsabilităţi ocazionale
- vizează excepţionalul: ne permite să facem faţă unor situaţii noi, ne obligă să
avem iniţiative pentru a depăşi dificultăţile
Responsabilitatea se împarte
- responsabilitatea nu este o relaţie unilaterală, o ocazie în care eu ofer ceva, ci
şi o ocazie în care eu primesc ceva. Nu sunt singur în îndeplinirea unei
sarcini, sunt şi alte persoane lângă mine care fac eforturi similare.
Responsabilitatea este acţiune
- a fi responsabil înseamna a acţiona. Prin acţiunile mele îmi îndeplinesc
responsabilităţile
„A fi responsabil” este în mod cert o atitudine dobândită – după ce a fost negociată şi
exersată – de-a lungul întregii copilării. Asumarea responsabilităţii este posibilă doar
dacă tânărul a primit din mediul în care creşte ( de la părinţi, bunici, educatori, alţi
profesionişti, colegi, voluntari) repere, norme, reguli care îl încurajează să înveţe ce
înseamnă responsabilitatea.
Asumarea responsabilităţii este un proces îndelungat, începe în primii ani de viaţă ai
copilului şi se întinde pe toată perioada vieţii, însă este un proces care poate exista doar
în măsura în care cei care cresc, îngrijesc şi educă copilul îşi asumă la rându-le
această responsabilitate. Pe masură ce copilul creşte, în funcţie de vârsta şi gradul său
de maturitate adulţii se pot aştepta de la acesta să îşi asume responsabilităţi.

Concluzii şi îndrumări practice pentru educatori
Cum poate fi dezvoltată responsabilitatea la adolescenţii instituţionalizaţi ?
Mediul de viaţă al serviciului rezidenţial este propice pentru educarea copiilor în spiritul
asumării şi dezvoltării responsabilităţii. Aceasta deoarece:
- serviciul are reguli de funcţionare mai clar definite decât în majoritatea
familiilor
- viaţa în grup implică şi asumarea de responsabilităţi de către fiecare membru
şi practicarea conceptului de “muncă în echipă” .
Adolescenţii pot fi stimulaţi să înţeleagă că răspund de faptele lor, de modul cum
respectă obligaţiile ce le revin ca şi beneficiari ai serviciului rezidenţial, de respectarea
promisiunilor făcute educatorului sau colegilor. Mediul serviciului rezidenţial poate fi
folosit ca un “spaţiu de antrenament” pentru a-l ajuta pe tânăr să aibă un comportament

responsabil în societate, după ce va părăsi centrul şi va trebui să trăiască independent,
ca adult. Antrenamentul se poate face în cadrul programului cotidian (aceste aspecte
vor fi detaliate în capitolul IV), dar este necesar să evidenţiem o serie de modalităţi
prin care educatorul îl poate ajuta pe adolescent să-şi dezvolte sentimentul
responsabilităţii.
a) Adolescentul trebuie lăsat să se descurce.
Este suficient ca sarcina pe care o are de îndeplinit să fie bine explicată (ce să facă,
termenul limită, care sunt aşteptările concrete). Educatorul nu trebuie “să-l cicălească”
să-şi îndeplinească angajamentul sau să-l supravegheze insistent, ci să evalueze
realizarea sarcinii când termenul limită a expirat. Adolescentul va înţelege mai bine
care sunt consecinţele acţiunilor sale dacă este lăsat să acţioneze independent. Cu
toate dificultăţile şi cu riscul de a face greşeli, tânărul va conştientiza că el singur este
responsabil de faptele sale.
b) Educatorul oferă feed-back.
Atunci când tânărul îşi onorează obligaţiile, educatorul trebuie să observe îndeplinirea
responsabilităţilor şi să-l laude. Adulţii au tendinţa să nu aprecieze strădaniile tinerilor şi
să observe doar problemele, iar uneori comportamentul bun atrage mai puţină atenţie
decât comportamentul rău. Devine frustrant când un comportament responsabil este
luat ca atare şi numai un comportament iresponsabil primeşte atenţie.
Dacă adolescentul se comportă necorespunzător, educatorul trebuie să-i spună clar
acest lucru. Tânărul trebuie să ştie că acţiunile sale pot avea efecte puternice asupra
adulţilor şi celorlalţi copii din serviciu, deci educatorul îi va oferi feed-back referindu-se la
aceste efecte, fără a încerca să-l manipuleze.
c) Adolescentul trebuie sprijinit în încercarea de a-şi găsi identitatea
Multe dintre comportamentele etichetate drept “iresponsabile” provin de la adolescenţi
care încă nu şi-au dezvoltat o idee clară despre cine sunt şi încotro se îndreaptă în viaţă
şi cu care mai este mult de lucrat pentru formarea stimei de sine. Poate fi de mare ajutor
experimentarea unor situaţii diverse, care îl ajută să se cunoască mai bine şi să
înţeleagă motivaţia faptelor sale.
De exemplu, dacă un tânăr din serviciul rezidenţial considerat “scăpat de sub control”
este încurajat să se implice în organizarea unor întreceri sportive între copiii din clasele
primare, sau va face voluntariat la un serviciu pentru vârstnici, vor fi scoase la iveală şi
alte laturi ale personalităţii sale.
d) Educatorul oferă exemplul personal.
Cu instinctul lor acut pentru corectitudine, adolescenţii sesizează imediat dacă
educatorul le cere să se comporte după nişte reguli pe care el însuşi nu le respectă.
Puterea propriului exemplu nu trebuie subestimată. Chiar dacă adolescentul pare
complet indiferent faţă de adult, în realitate îi observă fiecare mişcare. Atunci când
educatorul se comportă responsabil, tânărul va sesiza avantajele pe care le poate
obţine dacă face alegeri responsabile în propria-i viaţă.
e) Adolescentul trebuie încurajat să-şi recunoască succesele şi eşecurile.
Este foarte important ca educatorul să-l lase pe tânăr să se bucure de reuşitele lui, fără
a le micşora însemnătatea şi mai ales fără a face comentarii negative. Atunci când are
eşecuri, tânărul trebuie lăsat să se confrunte cu ele în mod cinstit; eşecurile nu trebuie
ascunse sau minimizate, ci existenţa lor trebuie recunoscută. În aceste condiţii eşecul

poate fi o buna situaţie de învăţare a unor comportamente mai adaptate. Aceasta nu
echivalează cu retragerea încrederii sau a susţinerii; dimpotrivă, adolescentul poate
simţi nevoia să se asigure de încredere a adultului în el.
Limite şi sanctiuni
Adolescentul are nevoie mai mult ca oricând de reguli pe care să le respecte în mediul
său social şi relaţional, datorită profundelor schimbări prin care trece. Regulile şi limitele,
clar stabilite precum şi o atitudine fermă, calmă şi respectuoasă din partea adultului sunt
“firul rosu” care îl securizează pe copil în această perioadă bulversantă pentru el.
Ce înseamnă acest lucru? Regulile trebuie să fie discutate iar unele din ele stabilite
împreună cu grupul de copii şi adulti; copiilor trebuie să le fie explicate consecinţele
nerespectării acestora, şi chiar de ce anume este nevoie de reguli. Insistăm asupra
obligaţiei adulţilor de a respecta şi ei regulile stabilite!
Câteva reguli simple, care adesea îi sunt impuse copilului şi uneori nu sunt respectate
de adulţi:
 Vorbim încet, astfel încât să menţinem liniştea pentru toţi!(încercând să acoperim
hărmălaia din cameră, ridicăm glasul);
 Suntem politicoşi între noi! (fără să vrem, uneori, jignim un copil “leneş” sau un
coleg “neserios”...);
Aceste încălcări ale regulilor stabilite de către adult şi care nu au consecinţe asupra
acestuia, duc la consolidarea comportamentelor negative ale copiilor: “dacă el, ca adult
are voie, eu de ce nu am voie?” se întreabă adolescentul.
Pe de altă parte, dacă aţi urmărit, în nici o regulă nu am utilizat cuvântul “NU”! în
stabilirea regulilor este mult mai important să stabilim care este comportamentul
aşteptat şi nu cel interzis! Copilul are nevoie în dezvoltarea sa de repere clare, repere
care să-l ajute să înţeleagă şi să îşi asume ce este permis şi aşteptat de la el.
În situaţia în care copilul participă la stabilirea regulilor, are şansa de a-şi argumenta
poziţia, de a găsi soluţii alternative celor găsite de ceilalţi colegi de-ai săi, poate auzi
care sunt opiniile şi argumentele celorlalţi şi poate înţelege cum fiecare înţelege să-i fie
respectate drepturile. Este un demers important prin care fiecare dintre noi trebuie să
treacă pentru a putea înţelege ce înseamnă regula (precum şi norma socială şi legea
din punct de vedere juridic), aceasta fiind una din deprinderile de viaţă independentă
foarte importantă.
Daca regulile nu sunt respectate, trebuie să existe sancţiuni care să se potrivească cu
gravitatea faptelor adolescentului. Atât regulile, cât şi sancţiunile care se aplică la
încălcarea lor, trebuie stabilite cu grupul de copii din SR, şi cunoscute de către toti.
Sancţiunile eficiente trebuie să fie:
 Clare
o Pentru ce sunt aplicate ?
o Cât vor dura ?
 Potrivite
o După faptă, şi răsplată
o importante pentru adolescent
 aplicabile

o nu presupun pedepse fizice, privare de hrană, interzicerea legăturilor cu
propria familie
o pot fi monitorizate/ controlate
Foarte importantă este consecvenţa. Dacă aţi spus că veţi face ceva, este esential să
faceţi acel lucru.
Când adolescentul a acceptat consecinţele, contaţi pe un efect pozitiv, nu pe unul
negativ.

III.e Atitudinea activă
Între tânăr şi mediul în care se află se stabilesc interacţiuni multiple. În formarea
personalităţii intervin mai multe tipuri de factori. Lucrul cel mai important este că
interacţiunile sunt reciproce: nu doar tânărul este influenţat de mediu, dar şi el la rândul
poate influenţa mediul.
Să pornim de la un exemplu, particularizat la situaţia adolescentului aflat într-o instituţie
rezidenţială.
Un copil sociabil va prefera să meargă la film cu prietenii în loc să privească singur la
televizor; chiar dacă în prezent unele condiţii îi sunt potrivnice, personalitatea sa
sociabilă îl va stimula să selecteze şi să construiască ceea ce nu găseşte în mediul
propriu. Dacă nu este invitat la petreceri va organiza el acest eveniment. Pe masură ce
creşte, el va începe să depăşească limitele mediului impus şi să-şi construiască propriul
mediu favorabil.Avem atunci de a face cu o atitudine activă.
Atitudinea activă presupune a conştientiza că poţi influenţa, prin propriul efort, anumite
cauze ale problemelor cu care te confrunţi, astfel încât problemele să fie ameliorate sau
chiar rezolvate. Este opusul atitudinii pasive, prin care soluţiile se aşteaptă exclusiv din
exterior, iar persoana se simte incapabilă să acţioneze şi se limitează la a aştepta
ajutorul celorlalţi.
Astfel, nu se poate realiza integrarea socială a unei persoane dacă ea însăşi nu face
eforturi în acest scop, dacă nu doreşte şi nu se luptă să-şi îndeplinească aspiraţiile
proprii. Copiii educaţi în spirit activ au mult mai multe şanse de integrare.
Copilul trebuie să aibă un rol activ în pregătirea şi aplicarea propriului proiect de
integrare socială. Educarea în spirit activ începe cât mai timpuriu, la aceasta contribuind
organizarea democratică a serviciului de tip rezidenţial. Cadrul legislativ şi metodologic
de promovare a drepturilor copilului pune accentul pe participare, pe exprimarea opiniei,
pe luarea în considerare a opiniei copilului în toate aspectele referitoare la viaţa
cotidiană sau la deciziile ce-l privesc.
Toate etapele de proiectare şi intervenţie -pornind de la evaluarea initială, stabilire
obiective, activităţi şi calendar, trecând prin implementarea propriu-zisă şi implicit prin
evaluările periodice – se realizează împreună cu copilul/tânărul. Principalul responsabil
al PIP (care include şi proiectul de integrare socială) este managerul de caz, dar acesta
lucrează în echipă cu ceilalţi profesionişti ai serviciului rezidenţial, în principal cu
educatorii.
În cele ce urmează, insistăm asupra unor metode de lucru pe care educatorii le pot
aplica.

Concluzii şi indrumări practice pentru educatori
Cum poate fi dezvoltată atitudinea activă la adolescenţii din servicii rezidenţiale?
Esenţa acestui demers, în care educatorul are un rol important, este trecerea de la „ a
face ce este mai bine pentru copil/ tânăr” la „ a face ce este mai bine împreună cu
copilul/ tânărul”.
Iată câteva îndrumări pentru un mod general de lucru cu tânărul:
 Tânărul trebuie încurajat să vorbească despre o situaţie de interes şi să evalueze
opţiunile, asa cum sunt văzute de el, în timp ce educatorul îl ascultă. Acest fel de
discuţii pot avea loc individual, dar şi cu grupul de adolescenţi, dacă tema
discutată este de interes pentru mai mulţi copii.
 Se recomandă ca educatorul să nu transmită sau să impună o anumită soluţie la
rezolvarea unei probleme a tânărului, ci să îl lase pe el să se gândească la mai
multe variante. Educatorul poate să-i pună întrebări relevante, care pot evidenţia
avantajele şi dezavantajele pentru fiecare soluţie gasită de tânăr.
 Din lista cu soluţii viabile, tânărul trebuie încurajat să aleagă el însuşi drumul pe
care îl va urma. Educatorul poate să-i prezinte opiniile şi gândurile sale, fără a-l
obliga să fie de acord cu ele.
 Periodic se evaluează stadiul în care s-a ajuns. Tânărul este încurajat să înveţe
din greşeli şi să gândească alte soluţii posibile, dacă este cazul.
Un exemplu pentru a înţelege diferenţa dintre pasiv-activ:
Daca adultul „hotărăşte” care este cea mai bună profesie pentru tânăr, ţinând cont de
evaluarea psihologului sau de recomandările consilierului şcolar, şi îi comunică
adolescentului că s-a gasit cea mai bună soluţie pentru el, într-o primă fază acesta
poate fi „liniştit” că viitorul lui profesional va fi asigurat, fără să înţeleagă prea mult din
ce-l asteaptă. Mai târziu însă, chiar dacă locul de muncă a fost găsit şi contractul
încheiat, pus în faţa unei realităţi profesionale la construirea căreia nu a participat deloc
tânărul nu are nici motivaţia, nici pregătirea să se adapteze şi să se integreze la acel loc
de muncă.
Dar dacă la stabilirea profesiei decizia ar fi aparţinut în primul rând adolescentului, tot
procesul de pregătire s-ar fi derulat altfel, avându-l ca actor principal pe tânăr. El ar fi
trebuit să gândească mai multe variante, să cântărească avantajele şi dezavantajele
fiecareia, să selecteze o opţiune şi să pornească pe drumul ales. Nu singur, ci sfătuit de
educator şi de ceilalţi profesionişti, însă nu constrâns sau convins de nimeni. Dacă
opţiunea lui se dovedeşte greşită, singur va învăţa din această greşeală şi va încerca
altceva. Important este că nu este dus de altcineva „către capătul tunelului” ci merge el
însuşi, cu forţele proprii, către atingerea obiectivului, învăţând pe parcurs cum să se
protejeze, cum să respecte regulile societăţii, cum să devină mai abil şi mai bine pregătit
pentru viaţă.
Când tânărul care a optat pentru o profesie şi s-a străduit să se califice reuşeşte să
obţină locul de muncă dorit, el se va simţi motivat şi răsplătit pentru eforturile depuse, se
va integra mult mai uşor la locul de muncă; el ştie „pe propria-i piele” cum a fost drumul
până aici, care este preţul pe care l-a plătit pentru reuşită, fiindcă nu a primit nimic de-a
gata. Acest tânăr va risca mult mai puţin să-şi piardă locul de muncă decât tânărul
pasiv, pentru care ceilalţi au aranjat totul. Iar dacă va dori să-şi schimbe locul de muncă,
se va descurca mult mai uşor fiindcă ştie care sunt demersurile.

Atitudinea activă este vizibilă şi în stabilirea şi respectarea regulilor în cadrul serviciului
rezidenţial. Dacă regulile şi implicit recompensele şi pedepsele sunt stabilite cu
implicarea copiilor, ei şi le vor însuşi şi le vor respecta. Adolescenţii vor fi stimulaţi să nu
rămână indiferenţi dacă regulile de viaţă sunt încălcate, ci să ia atitudine şi să găsească
împreună soluţii.

Cap IV
STIMULAREA ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ
PRIN ACOMPANIEREA COTIDIANĂ
 Capitolul îşi propune să evidenţieze importanţa relaţiei cotidiene educator-adolescent
şi modul în care, prin activităţile obişnuite din cadrul serviciului rezidenţial, tânărul se
poate “antrena” să-şi dezvolte abilităţile de viaţă independentă.

Repere teoretice
IV.a Activitatea cotidiană în serviciul de tip rezidenţial
Deşi plasamentul într-un serviciu rezidenţial nu poate înlocui familia, copilul/tânărul
trebuie să treacă prin aceleaşi experienţe şi să aibă acelaşi sprijin pe care un copil le
are în propria familie, într-un mediu care-i conferă siguranţă. Astfel, Serviciul rezidenţial
(fie că este căsuţă de tip familial, modul sau apartament) trebuie să le ofere
copiilor/tinerilor condiţiile favorabile pentru a învăţa, punându-i în situaţii de
experimentare care îi responsabilizează, îi valorizează şi îi pregatesc pentru viaţă
independentă.
Unul dintre cele mai importante obiective pe care un astfel de serviciu trebuie să le aibă
este formarea deprinderilor necesare unei vieţi independente şi asumarea de
responsabilităţi de către copii şi tineri. Acest obiectiv nu poate fi atins decât în măsura în
care copiii/tinerii sunt încurajaţi să fie activi în cadrul derulării propriei vieţi pe perioada
rezidenţei în căsuţa de tip familial/apartament.
Dincolo de aspectele ce ţin de organizarea serviciului (diversele tipuri de regulamente,
norme interne), personalul care lucrează în căsuţa de tip familial/apartament trebuie să
vină în sprijinul copilului/tânărului astfel acesta să poată lua propriile decizii şi să îşi
asume propriile responsabilităţi, într-un cadru de viaţă cu repere clare. Unul dintre
aceste repere este programul zilnic: adolescentul are nevoie să ştie când şi în ce mod
se vor întâmpla anumite activităţi individuale şi de grup în serviciul de tip rezidenţial,
când trebuie să meargă la şcoală sau la activităţile extraşcolare, când are timp liber.
Predictibilitatea programului are un rol esenţial în organizarea mentală a copilului, în
crearea sentimentului de siguranţă şi securitate şi în aderarea lui la ordine şi reguli!
Managementul timpului personal şi adecvarea timpului individual la viaţa în comun (cu
timpul „celorlalţi”) este un element esenţial pentru adaptarea la viaţa socială şi
profesională, pe care copilul trebuie să îl stăpânească de timpuriu. Este o deprindere de
viaţă independentă care nu se poate dobândi decât în contextul în care o exersezi de-a
lungul copilăriei şi, cu atât mai mult, în perioada adolescenţei – perioadă care este
caracterizată de profunde tulburări fireşti şi normale în tranziţia copilului spre viaţa de
adult.

Pentru planificarea unei zile în serviciul de tip rezidenţial trebuie ţinut cont de câteva
aspecte:
 programul trebuie să raspundă nevoilor copilului şi să-i ofere oportunităţi de
experimentare, participare şi învăţare permanentă – să includă în mod echilibrat
timp pentru mişcare în aer liber, pentru contacte sociale în cadrul grupurilor de
prieteni, pentru accesarea mediilor educaţionale, pentru odihnă, igienă şi
alimentaţie;
 programul trebuie să fie adaptat vârstei şi gradului de maturitate al copiilor; să
tină cont de programul şcolar, timpul liber şi preferinţele copilului;
 să asigure un echilibru între perioadele de timp petrecute împreună cu alţi copii,
împreună sau alături de un adult, respectiv singur;
 să asigure un echilibru între activităţile alese de copil (timp liber, vizionare
filme,etc) şi activităţile propuse de adult (de autogospodărire, de igienă,etc) ;
În planificarea activităţilor din serviciul de tip rezidenţial se pot reliefa cateva tipuri de
activităţi:
 Rutinele
 Tranziţiile
 Activităţile de învăţare
Rutinele desemnează activităţile ce se repetă zilnic la intervale aproximativ stabile şi
care au aceleaşi conţinuturi (trezirea, micul dejun, igiena – spălatul şi toaleta, masa de
prânz, somnul de după-amiază, gustările, igiena, somnul de noapte). Activităţile
cuprinse în cadrul rutinei sunt activităţi care acoperă nevoile de bază ale adolescentului
şi sunt importante pentru dezvoltarea echilibrată a acestuia.
Prin intermediul rutinei, copilul:
 anticipează ce urmează să facă, activităţile pe care trebuie să le realizeze sau la
care urmează să participe.
 exersează noţiunile de timp şi spatiu în care se vor derula activităţile (anumite
activităţi sau acţiuni se realizează în anumite momente ale zilei, individual sau în
grup, într-un anumit loc special amenajat pentru o persoană sau pentru mai
multe);
 îsi dezvoltă autonomia (ştie când trebuie să se trezească, când trebuie să
servească masa, când trebuie să se spele,etc) şi se simte confortabil într-un
spaţiu pe care îl cunoaşte şi îl stăpâneşte (ştie unde se serveşte masa, cunoaşte
organizarea bucătăriei, se poate autoservi, ştie care sunt potenţialele pericole
sau riscuri, îşi asumă responsabilităţi referitoare la acest spaţiu – menţine spaţiul
curat,etc).
Tranziţiile sunt activităţile de scurtă durată, care fac trecerea dintre rutine şi activităţile
şcolare , de la momentele de activitate educativă la cele de (auto)îngrijire, între
diversele momente ale zilei (ascultă pentru câteva momente muzică, până îşi bea ceaiul
înainte de a pleca la şcoală sau când se întoarce de la şcoală, până se odihneşte sau
îşi face temele).
Rutinele şi tranziţiile sunt activităţi în cadrul cărora adolescentul învaţă permanent:
autonomia se exersează în cadrul acestor momente, sunt deprinse noţiuni de
autogospodărire şi de igienă personală sau a spaţiului, de sănătate , relaţionarea în

cadrul grupului se realizează prin respectarea unor reguli care ţin cont de necesităţile
fiecărui membru al grupului, etc.
Activităţile de învăţare organizate în Serviciul de tip rezidenţial pot fi acele activităţi care
au o tematică şi un obiectiv clar, care sunt organizate:
 împreună cu şi pentru fiecare copil – realizarea temelor, însoţirea sau orientarea
către activităţile extracurriculare, susţinerea în autogospodărire, orientarea în
stabilirea costurilor individuale necesare vieţii cotidiene, modalităţi de gestionare
a bugetului personal, etc
 împreună cu şi pentru întregul grup de copii - realizarea meniului pentru o
săptămâna, stabilirea regulilor de viaţă cotidiană în serviciul de tip rezidenţial,
stabilirea programelor de curăţenie generală în serviciul de tip rezidenţial şi de
persoanele responsabile cu aceasta, organizarea sărbătorilor şi distribuirea
responsabilităţilor în organizarea acestora, etc.

IV.b Drepturile şi responsabilităţile adolescentului reflectate în
activitatea cotidiană din serviciul rezidenţial
Definiţia “drepturilor” conform Dicţionarului Explicativ al limbii române este: “Drepturile
sunt totalitatea principiilor şi prevederilor general admise pentru realizarea personalităţii
umane”.
Prin legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor sunt determinate
şi garantate drepturile pe care le au toţi copiii. Conform acesteia, drepturile copiilor pot fi
grupate pe trei categorii (*):
1. Drepturile de protecţie
Majoritatea drepturilor copilului au un caracter protectiv. Copiii trebuie protejaţi împotriva
unor situaţii de risc, precum transferul ilegal în străinătate, violenţă, abuz sau neglijare
din partea părinţilor sau a îngrijitorilor săi, abuz sexual sau de altă natură, implicarea în
traficul de substanţe ilicite şi traficul de copii.
Protecţia este necesară şi în cazul unor copii aflaţi în situaţii vulnerabile: copii refugiaţi,
copii cu dizabilităţi, copii aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi copii aflaţi în zone
de conflict armat.
2. Drepturile de dezvoltare
Tuturor copiilor trebuie să li se asigure satisfacerea nevoilor de bază, nu numai pentru
supravieţuire şi protecţie, ci şi pentru a-şi dezvolta personalitatea, talentele, abilităţile
mentale şi fizice.
Ei au nevoie de tot ceea ce îi poate ajuta să crească şi să se dezvolte. De exemplu, ei
au nevoie de prieteni şi de familie, de dragoste şi de distracţie, au nevoie de un mediu
curat şi de locuri de joacă, de poveşti şi muzică, de şcoli şi biblioteci, precum şi de toate
lucrurile care le stimulează mintea şi îi ajută să crească şi să se dezvolte de la an la an.
Toate lucrurile de care au nevoie copiii pentru dezvoltare trebuie să corespundă fiecărui
stadiu de dezvoltare în parte.
Prin urmare, copiii au drepturi de dezvoltare, precum dreptul la educaţie, dreptul la
îngrijiri medicale, dreptul la asistenţă socială şi dreptul la joacă.
3. Drepturile de participare – care se referă la dreptul copilului de a fi implicat în deciziile
care îl privesc

Acestea sunt drepturile care permit copiilor să aibă un cuvânt de spus în ceea ce
priveşte vieţile lor. Ele oferă copiilor posibilitatea de a-şi exprima părerile, de a discuta
problemele pe care ei le consideră importante, precum şi de a căuta şi de a primi
informaţii relevante pentru ei. În unele cazuri, legislaţia românească permite în mod
explicit copiilor să aibe un cuvânt de spus după o anumită vârstă. De exemplu, copiii pot
să-şi aleagă propria religie la vârsta de 16 ani, însă religia lor nu poate fi schimbată fără
consimţământul lor nici înainte de vârsta de 14 ani.
(*cf.”Rolul şi responsabilităţile, personalului medical,în protecţia şi promovarea
drepturilor copilului” – ANPDC,2006)
Copiii protejaţi în serviciul rezidenţial au doua lecţii principale de învăţat :
au drepturi dar, au şi responsabilităţi ;
trebuie să respecte drepturile şi responsabilităţile celorlalţi, ale grupului de egali şi
ale personalului.
Revenim asupra temei responsabilităţii din capitolul precedent, insistând asupra modulul
în care această atitudine se dezvoltă pe parcursul activităţilor cotidiene.
-

În termeni concreţi, ce înseamnă responsabilitatea la vârsta adolescenţei, reflectată în
activitatile cotidiene obişnuite?
Responsabilitatea adolescentului începe cu adolescentul însuşi! dacă a fost susţinut
până la această vârstă de responsabilitatea adultului în actul de educaţie şi îngrijire,
adolescentul ar trebui:
 să ştie să se trezească singur dimineaţa,
 să ştie să respecte propria igiena corporală, a hainelor sale, a spaţiului în care
locuieşte, a somnului său,
 să ştie să îşi prepare micul dejun şi să igienizeze spaţiul în care a mâncat,
 să ştie că trebuie să îşi organizeze timpul atât pentru relaxare, cât şi pentru
obligaţiile şcolare sau de alt gen,
 să se deplaseze în siguranţă pe stradă.
Responsabilitatea adolescentului se răsfrânge aspupra acţiunilor sale pe care le
realizează în mediul social. El trebuie să stie:
 care îi sunt rolurile în diferitele grupuri din care face parte (în serviciul de tip
rezidenţial, la şcoală, în cercurile de prieteni),
 ce responsabilităţi presupun acestea (să participe la procesul de educaţie
formală, să îşi facă temele, să depună eforturi pentru a trece câteva examene,
să se autogospodarească, etc)
 care sunt regulile şi normele care coordonează fiecare tip de grup din care face
parte,
 care sunt normele şi valorile sociale general acceptate (respectul faţă de lege,
comportamentele prosociale).
În serviciul de tip rezidenţial, adolescentul are aceleaşi responsabilităţi ca şi ceilalti copii,
aflaţi în familie. De exemplu, aceştia au (*):
- dreptul de a nu fi trataţi necorespunzător, dar şi responsabilitatea de a nu trata
necorespunzător alte persoane;
- dreptul de a nu fi expuşi unor situaţii de risc, dar şi responsabilitatea de a nu expune
alte persoane la situaţii de risc;
- dreptul de a fi ascultaţi, dar şi responsabilitatea de a-i asculta pe ceilalţi;
- dreptul de a nu fi discriminaţi, dar şi responsabilitatea de a nu discrimina pe alţii;

- dreptul la protecţia proprietăţii, dar şi responsabilitatea de a respecta proprietatea
altora;
- dreptul la educaţie, dar şi responsabilitatea de a merge la şcoală;
- dreptul la intimitate, dar şi responsabilitatea de a respecta intimitatea celorlalţi;
- dreptul de a fi protejaţi împotriva oricărei forme de intimidare verbală sau fizică,
împotriva oricărui abuz sau formă de exploatare, dar şi responsabilitatea de a nu
intimida, abuza sau teroriza pe ceilalţi.
(*cf.”Rolul şi responsabilităţile,personalului medical,în protecţia şi promovarea
drepturilor copilului” – ANPDC,2006)
Drepturile şi responsabilitaţile se învaţă pe tot parcursul şederii în serviciul rezidenţial.
Cele 8 drepturi şi responsabilităţi menţionate mai sus sunt valabile atât în cadrul
serviciului rezidenţial, dar şi în societate. Ele pot constitui subiecte de dezbatere de
grup, atât în cadrul unor activităţi planificate, cât şi punctual, în urma unor situaţii
neprevăzute din care copiii au ce învăţa.
Pentru promovarea dreptului la participare, când sunt stabilite regulile de funcţionare
ale serviciului rezidenţial, ele trebuiesc negociate cu toţi copiii. Chiar dacă nu vor fi de
acord cu o parte dintre aceste reguli, faptul că au putut participa efectiv la ceea ce
înseamnă procesul de stabilire a unor reguli, îi va determina pe adolescenţi să şi le
asume şi să le respecte cu mult mai multă responsabilitate. Deîndată ce au fost stabilite
regulile de funcţionare, toţi cei care trăiesc şi muncesc în acel spaţiu trebuie să le
respecte! Când regulile sunt explicate fiecarui copil în parte, este important ca să fie
prezentat argumentul pentru care există această regulă („am stabilit că nu se ascultă
muzică tare, seara târziu pentru că trebuie să respectăm programul de somn al tuturor
copiilor”, „am stabilit că fiecare copil îşi strânge masa după ce manâncă, pentru că e
sănătos să păstrăm igiena în bucatarie şi trebuie să învăţăm să ne autogospodărim”).
În procesul de luare a deciziei asupra obiectelor ce trebuie cumpărate pentru
funcţionarea serviciului rezidenţial, adolescenţii trebuie implicaţi şi consultaţi, cu atât mai
mult cu cât aceste obiecte li se adresează: haine, rechizite, mobilier. în acest fel, copilul
va dobândi informaţii despre bugetele individuale şi cele generale, despre costurile
fiecărui obiect în parte, ce presupune achiziţionarea lor (mersul la piaţă, care este
cantitatea necesară de detergent pentru igienizarea hainelor şi a spaţiilor,etc). Nu în
ultimul rând, adolescentul va învăţa să îşi adecveze aşteptările şi dorinţele la un buget
existent şi va învăţa să amâne satisfacerea unei dorinţe imediate (va învăţa că poate să
facă economii din banii de alocaţie pentru a-si cumpăra, în doua-trei luni, o pereche de
blugi, de exemplu).
Adolescenţii au nevoie să se poată constitui în grupuri “de decizie”, în care pot decide
cum îşi programează timpul liber, cum îşi pot organiza programul de auto-gospodărire
sau modul în care doresc să îşi sărbatorească zilele de naştere sau sărbătorile. Este
important pentru ei să îşi exprime individual opinia, să fie în situaţii de controversă, de
argumentare. La fel de importantă este prezenţa educatorului alături de ei pentru a
media discuţiile din cadrul grupului, nu pentru a-i controla sau decide în locul
adolescenţilor. În felul acesta , adolescenţii înţeleg şi exersează atitudinile pe care
trebuie să le aibă în situaţii de autonomie, învaţă să îşi tempereze reacţiile în raport cu
opiniile celorlaţi copii, învaţă să îşi exprime drepturile, fără a le leza pe ale celorlalţi, în
condiţii de respect.
Li se pot încredinţa sarcini cotidiene, conforme vârstei, abilităţilor şi intereselor fiecăruia,
ca oportunităţi de a-şi exercita responsabilităţile şi de a obţine recunoaşterea celorlalţi.

Sarcinile încredinţate vor fi similare cu cele pe care le au copiii aflaţi în familie şi nu îi vor
pune în dificultate (să şteargă praful, să îşi facă curat în camera sa, etc).
Tabelul următor prezintă exemple de activităţi cere se pot desfăşura în serviciul
rezidenţial la fiecare arie de dezvoltare:
Arie de dezvoltare

1) VIAŢA COTIDIANĂ
Autogospodărire
Pregatirea alimentelor
Asigurarea igienei personale
Viaţă sănătoasă
Managementul timpului
Gestiunea banilor

2) VIAŢA SOCIALĂ
Cunoaşterea şi respectarea legilor
Participare şi exprimarea opiniei
Dezvoltarea relaţiilor cu familia, rudele şi
prietenii
Evitarea anturajului periculos
Exercitarea dreptului la asociere
Exercitarea dreptului la vot
Întemeierea propriei familii
3)
ŞCOALĂ,
PREGATIRE
PROFESIONALĂ ŞI LOC DE MUNCĂ
Participarea şcolară şi finalizarea studiilor
obligatorii
Reducerea absenteismului şcolar
Orientare şcolară şi profesională
Formarea unei atitudini pozitive faţă de
muncă
Pregatire profesională
Pregatire pentru angajare
Integrare la locul de muncă
4)
LOCUIRE
ŞI
UTILIZAREA
RESURSELOR
COMUNITAŢII
Cunoaşterea specificului modului de viaţă în
propria locuinţă
Deprinderi de întretinere a locuinţei
Relaţia cu vecinii
Deplasarea în localitate şi în afara ei
Instituţiile şi serviciile comunităţii

Exemple de activităţi desfăşurate în cadrul
serviciului rezidenţial

Activităţi cotidiene de autogospodărire,
referitoare la spatiul de locuit, bucătarie,
baie, spălatul rufelor, pregătirea hranei
Exerciţii de planificare a cumpărăturilor
Activităti de educaţie pentru sănătate
(igiena personală, igiena locuinţei, igiena
alimentaţiei, educaţie sexuală, primul
ajutor, prevenirea consumului de alcool
/droguri/ tutun etc)
Efectuare de cumpărături împreună cu
educatorul
Exerciţii de planificare a timpului
ATELIERE şi JOCURI
ORGANIZAREA CONSILIULUI COPIILOR
ACTIVITĂŢI DE INFORMARE

Pregatirea temelor şi a examenelor
Activităţi de informare şi dezbateri pentru
formarea unei atitudini pozitive faţă de
muncă
Discuţii individuale pentru orientare
profesională

Exerciţii de utilizare a transportului în
comun
Activităti de relaţionare cu vecinii serviciului
rezidenţial
Activitaţi de informare şi dezbateri despre
ce presupune a locui independent

Concluzii şi îndrumări practice pentru educatori
 Ca educatori în serviciul de tip rezidenţial, nu uitaţi că misiunea dvs. principală
este educaţia copilului şi crearea unui mediu de viaţă care să îi stimuleze
dezvoltarea. Când spunem “educaţie” ne referim la faptul că orice facem
împreună cu şi pentru copii se va regăsi în comportamentele copiilor şi în
dezvoltarea lor.
 Ca educatori, sunteţi agenţi ai transformării lor, fiecare gest de îngrijire sau de
relaţionare cu fiecare copil fiind purtătorul unui model pe care copilul îl integrează
şi îl va reproduce. Chiar dacă adolescentul este într-o perioadă de refuz al
autorităţii adultului şi în căutarea identitaţii sale, modelul său este adultul!
 Aveţi responsabilitatea de a-l susţine pe adolescent să dobândească toate
deprinderile necesare unei vieţi independente. A fi alături de adolescent în viaţa
cotidiană, de la prima oră a dimineţii şi până seara (uneori şi pe timpul nopţii),
presupune transfer de competenţe de la adult la copil, observarea evoluţiei
copilului, organizarea activitaţii cu respectarea nevoilor individuale şi de grup ale
copiilor.
 Tot ceea ce faceţi poate fi un model pentru copil: cum mâncaţi, cum vorbiţi, cum
vă îmbrăcaţi.
 Când sunteţi “persoană de referinţă” pentru copil, aceasta înseamnă că sunteţi o
persoană care îl va susţine pe toată perioada în care se află în serviciul
rezidenţial. Chiar dacă sunteţi persoană de referinţă pentru mai mulţi copii aflaţi
în serviciul de tip rezidenţial, nu trebuie să uitaţi că fiecare copil este unic, cu
nevoi individuale.
 Nu întotdeauna adolescenţii din serviciul de tip rezidenţial au avut şansa unui
mediu de viaţă echilibrat sau a unei familii care să le permită dezvoltarea
integrată şi dobândirea tuturor abilităţilor de viaţă independentă. Este important
să ştiţi unde se află fiecare adolescent ca nivel de dezvoltare, care-i sunt
abilităţile, deprinderile, valorile, astfel încât să ţineţi cont de toate acestea în
intervenţia educativă. Astfel, veţi organiza activităţi care se adresează acelui copil
şi nu activităţi care se adresează copilului pe care noi ni-l imaginăm ca fiind
“normal” la aceea vârstă.
 Activitatea cotidiană nu este doar importantă, ci extrem de sensibilă şi presupune
profesionalism din parte educatorului. De multe ori, vă este dificil să realizaţi
importanţa intervenţiei dvs. educative deoarece rezultatele sunt greu măsurabile
şi se regăsesc în dezvoltarea copilului mult mai târziu.
 Actul educativ necesită timp îndelungat de intervenţie (clară, fermă, calmă, caldă
şi bine organizată) din partea educatorului, rezultatele anticipate nefiind neapărat
imediate, ci în timp (uneori în ani)!
 Dacă vă simţiţi depăşiţi şi nu ştiţi cum să procedaţi în anumite situaţii, cereţi
sprijinul celorlalţi profesionişti.
Relaţia cotidiană a adultului cu adolescentul contribuie în mod esenţial la exersarea
deprinderilor de viaţă independentă şi implicit la integrarea socială a tânărului după
părăsirea serviciului rezidenţial.
Câteva practici nerecomandate...
 a râde de opinia exprimată de un copil/tânăr sau de reprezentantul
copiilor/tinerilor. A minimaliza importanţa opiniei copiilor înseamnă să îl
devalorizăm şi să generăm situaţii de insecuritate şi neîncredere. Atunci când un







adult râde de părerea unui copil, atrage după sine şi dificultatea de exprimare a
copilului şi sentimentul de devalorizare.
stabilirea programului de viaţă (programul de zi cu zi) al copiilor fară a ţine cont
de preferinţele lor şi de obligaţiile lor şcolare , sau de programele lor de recreere.
obligarea copiilor să participe la activităţi extraşcolare care nu îi fac plăcere
copilului (diverse activităţi interne sau externe serviciului rezidenţial, de exemplu,
cercul de traforaj, croitorie...).
crearea de situaţii conflictuale între copii pe baza preferinţelor lor (Nu este
permisă o adresare de genul: „Ştiu că vrei să asculţi muzică, dar Mihai a zis că
pe el îl deranjează. Eu te-aş lăsa, dar nu vrea Mihai să te lase”). Trebuie să ne
asumăm responsabilitatea hotărârilor luate, în conformitate cu nevoile fiecărui
copil în parte şi să evităm generarea conflictelor.
autoritatea de dragul autorităţii! Niciodată argumentele unei decizii nu vor fi de
genul „facem asta pentru că asa am hotarât eu!”. Adolescentul nu le va accepta
niciodată. Întodeauna trebuie să explicăm logica unei decizii, expusă pe înţelesul
copilului/tânărului.

Exerciţii şi întrebări
Exerciţiul 1:
Realizaţi împreună cu adolescenţii o fişă cu lista activităţilor zilnice pe care trebuie să le
facă orice tânăr, indiferent dacă locuieşte cu părinţii sau în serviciul rezidenţial.
Realizaţi o auto-evaluare a situaţiei generale din apartament/ căsuţă/ modul, identificând
punctele forte şi cele slabe.
Treceţi-le într-un tabel de genul:
Lista de activităţi
autogospodărire
...

cotidiene

de Aspecte forte

Aspecte slabe

...

Punctele forte trebuie apreciate, iar cele slabe vor fi considerate probleme care trebuie
ameliorate.
Explicaţi-le adolescenţilor că în viaţa independentă, le va fi mult mai usor să se
autogospodărească dacă se antrenează împreună cu colegii, sub îndrumarea
educatorului.
Pentru ameliorarea problemelor, adolescenţii vor fi încurajaţi să recunoască deschis ce
nu ştiu şi să stabilească ei singuri nişte soluţii. Va fi stimulată întrajutorarea – de
exemplu un tânăr care se descurcă foarte bine la călcatul rufelor, va fi rugat să îi ajute
pe cei care au dificultaţi; tinerii învaţă mult mai uşor unii de la alţii.
Această evaluare de grup se poate face periodic, pentru a aprecia progresele.

Cap V.

COMUNITATEA şi INTEGRAREA socială A TÂNĂRULUI

 Capitolul îşi

propune să evidenţieze faptul că demersul educativ pentru integrarea socială a
tânărului nu se limitează doar la activităţile din cadrul serviciului rezidenţial. Activităţile în
comunitate, în relaţie cu şcoala, cu organizaţii neguvernamentale, cu potenţiali angajatori, cu
instituţii comunitare precum Biserica, Poliţia, Casa de Cultură, sunt complementare celor
cotidiene, crescând şansele de integrare şcolară şi ulterior profesională pentru copiilor
instituţionalizaţi.

Repere teoretice
Va. Activităţi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă în
legatură cu alţi actori comunitari
Planul individualizat de protecţie al copilului protejat în serviciul rezidenţial are drept
ţintă integrarea socio-profesională, cu tot ce implică aceasta din punct de vedere
emoţional, social şi profesional. Pregătirea eficientă reduce teama tinerilor de a părăsi
serviciul de tip rezidenţial, sentimentul de nesiguranţă şi de marginalizare. Personalul
trebuie să susţină permanent copiii/tinerii întrucât, această teamă este firească şi nu
poate fi depăşită uşor, dar nici ignorată, ea întâlnindu-se în mod firesc şi la tinerii care
trăiesc în propriile familii.
La fel ca oricare alt membru al comunităţii, şi copilul/tânărul care beneficiază de o
masură de protecţie în serviciul de tip rezidenţial este nevoit să intre în contact cu
diferite instituţii sau servicii pentru a-şi obţine drepturile sau pentru a răspunde în mod
autonom diferitelor sale nevoi (de sănătate, educaţionale, asistenţă de orice fel,
transport etc.).
Pentru aceasta este nevoie ca tinerii:
 să cunoască reţeaua de instituţii şi servicii existente la nivelul comunitătii,
 să cunoască modul de organizare şi funcţionare a acestora,
 să-şi formeze şi dezvolte deprinderi specifice de relaţie cu diversele servicii aflate
în comunitate (să formuleze o cerere, să se adreseze adecvat, să utilizeze
formulare tec.)
 să-şi formeze şi dezvolte competenţa socială, care reprezintă capacitatea
persoanei:
o de a stabili şi menţine relaţii sociale pozitive,
o de a nu recurge la acţiuni în dauna celorlalţi /de a evita comportamentele
cu consecinţe negative,
o de a colabora pentru a contribui constructiv la viaţa şi dezvoltarea
comunităţii,
o de a adopta comportamente specifice pentru protejarea şi promovarea
sănătăţii;
Pentru o vedere de ansamblu, reluăm tabelul cu ariile de dezvoltare pentru integrarea
socială a tânărului, evidenţiind activităţile desfăşurate în afara serviciului rezidenţial, cu
colaborarea altor actori comunitari:

Arie de dezvoltare

Exemple de activităţi desfaşurate în comunitate

1) VIAŢA COTIDIANĂ
Autogospodărire
Pregatirea alimentelor
Asigurarea igienei personale
Viaţă sănătoasă
Managementul timpului
Gestiunea banilor

Vizite şi minivacanţe în familii (la colegii de
şcoală, voluntari, vârstnici, la bunici/familia
lărgită)
Activităţi de educaţie pentru sănătate
organizate în şcoală sau cluburi, pentru toţi
tinerii
Activităţi de voluntariat la familii de vârstnici
(activităti de îngrijire la domiciliu, cumpărarea
de medicamente şi alimente împreună cu
profesionişti şi/sau voluntari adulţi)
“Peer-education” – activităţi de întrajutorare
între colegii de clasă/ de şcoală
Activităţi de educaţie pentru cunoasterea şi
2) VIAŢA SOCIALĂ
respectarea legilor/ de prevenire a delincvenţei
Cunoaşterea şi respectarea legilor
şi/sau a traficului de persoane etc. organizate
Participarea şi exprimarea opiniei
Dezvoltarea relaţiilor cu familia, rudele şi de poliţie, ONGuri
Vizite şi minivacanţe în familii
prietenii
Înscrierea în asociaţii de tineret/ înfiinţarea de
Evitarea anturajului periculos
asociaţii ale tinerilor
Exercitarea dreptului la asociere
Participarea la evenimentele culturale şi
Exercitarea dreptului la vot
sportive ale comunităţii
Întemeierea propriei familii
Participarea la vot, după împlinirea vârstei de
18 ani
Întâlniri cu autorităţile locale
Elaborarea şi implementarea de proiecte,
împreună cu organizaţii neguvernamentale
3)
ŞCOALĂ,
PREGATIRE
PROFESIONALĂ ŞI LOC DE MUNCĂ
Participarea şcolară şi finalizarea studiilor
obligatorii
Reducerea absenteismului şcolar
Orientare şcolară şi profesională
Formarea unei atitudini pozitive faţă de
muncă
Pregatire profesională
Pregatire pentru angajare
Integrare la locul de muncă

Pregătirea temelor şi a examenelor cu sprijinul
voluntarilor (profesori pensionari, ONGuri)
Consiliere şi orientare şcolară
Consiliere şi orientare profesională
Activitaţi de informare şi dezbateri pentru
formarea unei atitudini pozitive faţă de muncă.
Vizite la diferite locuri de muncă
Discuţii individuale cu potenţialii angajatori

4)
LOCUIRE
ŞI
UTILIZAREA
RESURSELOR
COMUNITAŢII
Cunoaşterea specificului modului de viaţă în
propria locuinţă
Deprinderi de întreţinere a locuinţei
Relaţia cu vecinii
Deplasarea în localitate şi în afara ei
Instituţiile şi serviciile comunităţii

Deplasări în comunitate şi în afara ei, excursii
cu utilizarea transportului în comun
Vizite la tineri care au părăsit serviciul
rezidenţial şi locuiesc independent
Minivacanţe în familii de voluntari
Activităţi de voluntariat pentru ajutorarea
vârstnicilor la întreţinerea locuinţei
Mici job-uri de vacanţă pentru câştigarea
banilor de buzunar pentru adolescenţi peste 16
ani, funcţie de aptitudini şi preferinţe

Copiii care se află în serviciul rezidenţial trebuie să aibă acelaşi tip de relaţii cu mediul
social ca orice copil care se află în familie. Astfel, el trebuie să aibă un grup de prieteni,
activităţi şcolare şi extraşcolare, să îşi poată vizita prietenii şi să poată fi vizitat de
aceştia. Pentru el este important să înţeleagă că este în situaţie de separare de familie
sau de apropiaţi pentru o perioadă determinată de timp (pentru puţin timp), drept pentru
care este important ca personalul să îi încurajeze să îşi stabilească un grup de prieteni
şi în afara serviciului rezidenţial (să meargă la film împreună cu colegii de clasă, să îşi
facă temele împreună cu un coleg de clasă, de ex).
Serviciul de tip rezidenţial este deschis către comunitate, asigurând accesul şi condiţiile
pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată contacta şi implica în viaţa
lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate, conform propriilor
dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de organizare şi funcţionare şi
planul individualizat de protecţie.
Copiii trebuie să fie învăţaţi să participe la viaţa comunităţii, să observe şi să intervină
în folosul celorlalţi. Astfel, personalul va discuta cu copii pentru a le cunoaşte opiniile în
acest sens şi îi va încuraja să-şi facă prieteni în comunitate, să menţină legăturile cu
foştii prieteni, să efectueze vizite reciproce, să devină voluntari în diferite proiecte etc.
La rândul ei, comunitatea poate şi trebuie să se implice în activităţile SR. Se recomandă
organizarea unor vizite în SR a reprezentanţilor unităţilor de învăţământ, a celor
culturale, organizaţiilor neguvernamentale etc.
Existenţa unei persoane de contact din comunitate pentru fiecare copil este de
asemenea un indicator eficient în aprecierea activităţii personalului. Această persoană
ar trebui să fie altă decât părinţii copilului, să fie o persoană adultă importantă şi
apropiată faţă de copil şi care să poată fi contactată atunci când copilul are nevoie de
prezenţa acesteia. Este important ca să fie încheiat un contract de voluntariat cu orice
persoană din afara serviciului care ar putea ajuta copilul în dezvoltarea abilităţilor de
viaţă independentă (managerul de caz al copilului este responsabil de acest contract).
Deşi dorinţele copilului sunt luate în consideraţie, nu sunt de neglijat potenţialele riscuri
la care este supus copilul într-un anturaj necorespunzator sau/şi în relaţie cu o persoană
adultă necunoscută care poate sa-l influenţeze negativ sau chiar să-i provoace un rău
(prieteni care consumă alcool sau droguri, persoane adulte care sunt agresive sau au
un vocabular vulgar, de exemplu). Atunci când se încheie un contract de voluntariat sunt
clar specificate responsabilitaţile fiecarei părţi, iar activitatea se încadrează în proiectul
individualizat al copilului respectând programul şi regulamentul serviciului rezidenţial.

Regulile se stabilesc (la fel ca în familie) în funcţie de vârsta copilului şi explicarea lor se
concentrează pe:
 prezentarea importanţei comunitătii pentru copil şi a copilului pentru comunitate
 pe lămurirea potenţialelor pericole la care copilul se expune în relaţiile cu
persoane necunoscute. Copilul va fi lămurit că prin controlul acestor relaţii,
echipa din serviciul rezidenţial se asigură de bunele intenţii ale persoanelor din
comunitate şi îl protejează.
Subiectul relaţionării cu actorii comunitari este vast, dar în cele ce urmează vom insista
asupra a doua teme prioritare, care trebuie cunoscute de fiecare educator care
lucrează cu adolescenţii – integrarea scolară şi integrarea profesională.

Vb. Integrarea şcolară
Fiecare copil aflat în sistemul de protecţie trebuie încurajat şi sprijinit să-şi finalizeze
studiile, cel puţin cele obligatorii. Aceasta deoarece nefinalizarea studiilor sau o
pregătire şcolară precară vor accentua riscurile de marginalizare a viitorului adult; iar
cercul excluderii va continua, din păcate...
Demersul de susţinere a integrării şcolare a copiilor protejaţi în sistemul rezidenţial
trebuie să fie realizat atât de conducerea serviciului, de managerul de caz, dar şi de
educatorii aflaţi în relaţie directă cu copiii.
Realitatea confirmă, din păcate, numeroase situaţii în care copiii din sistemul de
protecţie suferă situaţii de discriminare la şcoală. Mai sunt încă multe de făcut pentru ca
şcoala să devină cu adevărat „Şcoala pentru Toţi” şi ne confruntăm cu probleme la
nivelul sistemului de învăţământ – dar există şi situaţii pozitive în care şcoala şi dascălii
ei acordă atenţia cuvenită acestor copii, îi stimulează şi îi ajută să se dezvolte conform
potenţialului lor.
Paşi pentru asigurarea integrării şcolare a adolescentului:


Educatorul are relaţii de colaborare cu profesorii fiecărui copil din grupa sa. In
comparaţie cu relaţia părinte-cadru didactic, relaţia educator- cadru didactic este
mai intensă datorită caracterului său profesional, fiind o obligaţie în fişa de post a
educatorului. Toată munca de educare, socializare şi de pregătire pentru
integrare familială şi socială pe care personalul serviciului rezidenţial şi în
principal educatorul o desfăşoră în beneficiul adolescentului este continuată şi
completată prin ceea ce se realizează în mediul şcolar.



Educatorul participă la şedinţele cu părinţii organizate de către unitatea de
învăţământ şi poate solicita participarea părinţilor adolescentului. Se vor solicita
şi nota opiniile cadrului didactic în legătură cu evolutia copilului.



Adolescentul este încurajat să-şi exprime orice sentimente faţă de mediul şcolar
(program, colegi, cadru didactic) pentru a fi mereu la curent cu starea să
sufletească şi să intervină prompt pentru remedierea situaţiilor care se pot agrava
(daca este etichetat şi se simte respins, există pericolul ca elevul să refuze să
mai frecventeze şcoala).



Situaţiile de absenteism şcolar nemotivat sunt considerate probleme grave, pe
care educatorul le comunică şefului serviciului şi celorlalti profesionişti, în
vederea unui plan de intervenţie comun.



Obiectivele şi asteptaările în ceea ce priveşte rezultatele la învăţătură ale
copilului trebuie să fie realiste, adaptate fiecarui copil în parte. În puţine cazuri
copiii din servicii rezidenţiale au rezultate excepţionale la învăţătură, fiindcă
„drama personală” îşi lasă amprenta asupra dezvoltării lor şi, oricâte eforturi se
fac de către specialişti, educatori, comunitate, tânărul însuşi, aceste suferinţe se
atenuează în ani şi poate nu dispar niciodată. Educatorul nu trebuie să fie în
poziţia părintelui care cere de la copilul său exclusiv note maxime şi premii de
excelenţă (nici aceşti părinţi nu au o atitudine corectă!).



Pentru copiii protejaţi în sistem este important
o să nu abandoneze şcoala
o să facă progrese individuale, care să fie recunoscute şi încurajate chiar şi
atunci când sunt mici
o să se adapteze cerinţelor regulamentului şcolar şi să-şi dezvolte relaţiile
cu colegii
o să finalizeze studiile şi să obţină certificatele de absolvire
o să fie orientaţi către şcoli vocaţionale sau către instituţii de învăţământ
superior, în funcţie de capacitatea şi opţiunile tânărului şi cu deplinul acord
al acestuia.



Nu doar personalul serviciului rezidenţial trebuie să se deplaseze în unitatile de
învăţământ unde studiază copiii, ci şi profesorii vor fi invitaţi la activităţi ale
serviciului. Educatorul împreună cu copiii şi cu sprijinul conducerii serviciului
rezidenţial ar trebui să organizeze mici evenimente la care să invite cadre
didactice şi colegi ai copiilor din SR, deschiderea către comunitate fiind o
preocupare permanentă a echipei SR. Pentru ca un copil din serviciul rezidenţial
să fie integrat de comunitatea şcolară, este necesar ca profesorii, elevii şi parinţii
acestora să-l înţeleagă mai bine, să-i cunoască mediul său de viaţă (există din
păcate în mentalitatea multor adulţi impresia că serviciul rezidenţial este vechea
„casă de copii” cu aspect cazon şi conditii grele de viaţă).



Educatorul are în vedere implicarea adolescenţilor protejaţi în serviciul rezidenţial
în cât mai multe programe/proiecte ale şcolii (proiecte cultural artistice, sportive,
de educaţie pentru sănătate , de prevenire a delincvenţei, de voluntariat, de
învăţare limbi străine, schimburi de tineri în proiecte internaţionale, etc).
Participarea la programe extraşcolare creşte şansele de integrare ale copiilor şi
favorizeaza dezvoltarea personalităţii lor, descoperirea de talente şi domenii de
interes.



Un rol important în sprijinirea copiilor pentru progres şcolar şi absolvirea de
examene îl pot avea voluntarii din organizaţii neguvernamentale (profesori
pensionari, studenţi, etc) şi colegii copiilor, care pot fi încurajaţi să înveţe
împreună. Programul de studiu împreună cu voluntarii sau colegii trebuie inclus
de educator în programul zilnic/săptamânal al copilului.

Vc. Integrarea profesională
Componenta integrării profesionale a tânărului, respectiv a pregătirii tânărului pentru a
învăţa o meserie, a găsi un loc de muncă şi a se integra la acel loc de muncă, este o
componentă cheie a oricărui serviciu care se ocupă de aceasta categorie de vârstă.
După părăsirea sistemului de protecţie, găsirea şi păstrarea locului de muncă permite
adevărata independenţă a tânărului.
Pregătirea individuală a adolescentului pentru integrare profesională se face conform
PIS (care conţine un capitol dedicat orientării şcolare şi profesionale şi pregătirii
integrării profesionale) sub coordonarea managerului de caz, implicând în special
activităţi care au loc în afara serviciului rezidenţial. Aceasta presupune relaţionarea cu
centre de orientare profesională sau/şi a altor servicii de mediere a integrării pe piaţa
muncii din comunitate.
Deşi educatorul este mai puţin implicat în procesul de pregătire a integrării profesionale,
în calitate de persoană de referinţă pentru tânăr, el poate să-l ajute in dobandirea unor
competenţe de bază pentru integrarea pe piaţa muncii. Iata o listă utilă si usor de aplicat
cu ceea ce educatorul ar trebui sa aibă în vedere:
Competenţe

Educatorul va avea în vedere ca tânărul să fie capabil ...

Înţelegerea
importanţei unui loc
de muncă.

.... să compare modul în care nevoile şi dorinţele umane
individuale relaţionează cu locul de muncă.
... să enumere motive pentru care oamenii muncesc.
....să explice modalităţi prin care munca, respectiv lipsa acesteia,
afectează modul de viaţă al unei persoane.

Înţelegerea
diferenţei dintre o
slujbă şi o carieră
profesională.

...să poată da exemple de slujbe şi de cariere profesionale.

Capacitatea de a
identifica interesele
privind cariera
profesională.

...să identifice arii de cunoştinţe, capacităţi şi abilităţi legate de
carieră.

Cunoasterea şi
înţelegerea
drepturilor şi
responsabilităţilor
referitoare la locul
de muncă.

...să înţeleagă aspectele de bază ale legislaţiei muncii

...să obţină informaţii despre opţiuni de carieră.
...să explice de ce sunt necesare educaţia, calificarea şi
experienţa pentru a reuşi în aceste cariere
...să înţeleagă importanţa impozitării veniturilor şi a platii taxelor.
...să identifice beneficiile angajatului: asigurări de sănătate,
vacanţă, dizabilităţi şi planul pentru pensionare.
...să descrie paşii pentru angajare / pentru terminarea unei
angajări.

Completarea unui
curriculum vitae.

...să identifice diferitele variante de C.V.-uri.

Capacitatea de a-şi
căuta un loc de
muncă.

...să citească ofertele de muncă din ziar şi să înţeleagă cerinţele
ofertei de muncă.

...să elaboreze cu supervizare un C.V. eficient, cu scopuri
specifice.

...să elaboreze o scrisoare de intenţie adaptată cerinţelor ofertei
de muncă.
...să descrie paşii care trebuie urmaţi după găsirea unui loc de
muncă.
...să raspundă la o ofertă de muncă prin telefon sau prin poştă

Capacitatea de a
simula interviu

...să descrie întrebările standard pentru un interviu.
...să demonstreze cunoaşterea răspunsurilor adecvate pentru
întrebările interviului.
...să se prezinte la un interviu (îmbrăcămintea adecvată)
...să explice importanţa punctualităţii la interviu

Capacitatea de a
respecta
regulamentul interior
la locul de muncă
pentru a-şi menţine
locul de muncă.

...să ştie că există reguli şi regulamente la locul de muncă.
...să ştie să anunţe angajatorul atunci când nu se poate prezenta
la locul de muncă.
...să descrie îmbrăcămintea adecvată locului de muncă.
...să descrie comportamentul adecvat la locul de muncă.
...să descrie strategii de răspuns la criticile de la locul de muncă.
....să demonstreze abilităţi de colaborare şi de lucru ca membru
într-o echipă.

Îndrumări practice pentru educator
 Nu uitaţi că modelul dvs este foarte important pentru adolescent! O atitudine
pozitivă faţă de muncă se formează în primul rând prin exemplul personal. Faceţi
din când în când referire la frumuseţea muncii de educator, în discuţiile pe care le
aveţi cu copiii. Chiar dacă este o muncă grea, există şi bucurii specifice acestei
munci. Atunci când vă confruntaţi cu probleme şi vă este greu în anumite situaţii,
apelaţi la ajutorul specialiştilor din echipă şi “nu răbufniţi” în faţa copilului.
 Învăţaţi-i că orice muncă poate fi frumoasă şi onorabilă, iar cel care o
îndeplineşte poate fi apreciat şi poate fi promovat, dacă munceşte bine.
 Aveţi în vedere aşteptări realiste de la fiecare copil, conforme cu potenţialul său
de dezvoltare. Informaţi managerul de caz despre eventualele nepotriviri pe care
le observaţi între obiectivele referitoare la pregătirea pentru angajare şi
comportamentul cotidian al adolescentului.
 Străduiţi-vă să combateţi “opiniile” tinerilor referitoare la alte căi de câştig,
aparent avantajoase– munca la negru, activităţi periculoase, activităţi ilegale etc.

Este specific adolescenţilor să “braveze” şi să-şi imagineze situaţii “ca în filme”.
Ei trebuie să înţeleagă consecinţele acestor fapte. Aveţi grijă că, uneori, dincolo
de simple vorbe sau situaţii imaginate de tineri, se pot ascunde adevărate situaţii
de risc: adolescenţii, fete sau băieţi, pot fi o pradă uşoară pentru reţelele de trafic
de persoane sau grupuri de delincvenţi. Ori de cate ori simţiţi un astfel de risc,
anunţaţi conducerea serviciului rezidenţial.

In loc de încheiere
Acest manual a fost elaborat pentru a fi utilizat în cursuri intensive de formare a
educatorilor pe tema integrării sociale active a tinerilor din sistemul de protecţie a
copilului, dar şi pentru a servi ca ghid de lucru şi material de studiu pentru educatorii
care nu au posibilitatea sa urmeze un curs.
Dată fiind complexitatea temei abordate, suntem constienţi că mai sunt incă multe de
spus, mai ales din punct de vedere al îndrumărilor practice. De aceea continuăm
obiceiul CRIPS-ului de a considera fiecare lucrare adresată profesioniştilor o invitaţie la
dialog şi schimb de experienţă.
In concluzie, dragi educatori, va dăruim aceasta lucrare cu entuziasm si cu
aprecierea pentru eforturile dumneavoastră de zi de zi, în relaţia cu copiii si tinerii.
...Dacă sfaturile noastre sunt deja în concordanţă cu ceea ce faceţi, bucuraţi-va că stiţi
să aplicaţi bunele practici în relatia cu adolescentul si mergeţi mai departe în acelaşi
sens!
...Daca identificaţi idei si practici noi, încercaţi să le aplicaţi!
...Daca stiţi şi alte metode care completează propunerile noastre, nu ezitaţi sa ne scrieţi,
pentru a le transmite mai departe colegilor, cu prilejul viitoarelor lucrări!
Si nu uitaţi, în nici un caz, de atitudinea ACTIN!

Cu mulţumiri,
Echipa CRIPS

Contact:
Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS
Bd Maresal Averescu 17 sect 1 Bucuresti
Tel/fax 021 225 00 84
Email: crips1@crips.ro
www.crips.ro

