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Prefaţă

Abilităţile sociale şi emoţionale dezvoltate până la vârsta de 6-7 ani sunt
principalul predictor pentru performanţa şi adaptarea şcolară până la 10 ani.
Ghidul de faţă scris cu acurateţe ştiinţifică, într-un stil limpede şi explicit, este
un bun instrument în mâna educatorilor şi părinţilor, prin care aceştia pot
contribui substanţial la dezvoltarea socio-emoţională a copiilor.
Sunt sintetizate, în această lucrare, principalele consecinţe practice ale
cercetărilor recente din psihologia dezvoltării, astfel încât intervenţiile în
dezvoltarea socio-emoţională să nu mai fie doar rapsodice, o colecţie de
„înţelepciune populară”, ci procedee eficiente şi valide. O atenţie specială este
acordată diferenţelor de gen în dezvoltarea personală.
Demersul autoarelor este cu atât mai lăudabil cu cât el constituie o
contribuţie importantă la reforma educaţiei timpurii.
Mircea Miclea
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Introducere
Diferenţe de gen şi dezvoltarea socio-emoţională a
copiilor

Problematica diferenţelor de gen apare din ce în ce mai frecvent atunci când vorbim
de dezvoltarea adecvată a copiilor, ea având un rol decisiv în modul în care se formează
abilităţile emoţionale şi sociale ale acestora.
Educaţia în funcţie de nevoile de dezvoltare specifice genului se realizează de către
părinţi şi educatori încă de la începutul formării identităţii de gen, în jurul vârstei de 2-3 ani
când copilul realizează că sunt două categorii: băieţi şi fetiţe, iar ei aparţin uneia dintre ele.
Dezvoltarea identităţii de gen este puternic influenţată de rolurile de gen existente
într-o societate, adică roluri prestabilite social, atribuite oamenilor, în baza faptului că sunt
bărbaţi sau femei.
Copiii învaţă încă de la vârste foarte mici ce înseamnă să fii băiat sau fată în
societatea noastră, ei fiind expuşi la mulţi factori care le influenţează atitudinile şi
comportamentele cu privire la rolurile de gen. Acestea sunt învăţate pentru prima oară în
mediul de acasă şi apoi întărite şi menţinute de grupul de prieteni, de mediul grădiniţei şi de
emisiunile TV.
Într-o societate plină de roluri copiii încercă să le adopte pentru a se adapta la viaţă
socială, deşi ele nu sunt neapărat cele mai potrivite, de cele mai multe ori luând forma unor
convingeri nesănătoase de gen, denumite şi stereotipuri.
De exemplu, stereotipul masculin încurajează un nivel ridicat de activare, jocuri
fizice, dominare, iar stereotipul feminin se referă la preocupare faţă de ceilalţi şi pasivitate.
Astfel, uneori fetele şi băieţii ajung să îşi dezvolte doar acele abilităţi emoţionale şi sociale
care sunt conforme cu normele de gen acceptate de către un grup.
Acest lucru este însă în detrimentul copiilor, ei fiind privaţi de oportunităţi în
dezvoltarea socio-emoţională. De asemenea, cercetările arată că stereotipurile de gen
favorizează indirect dezvoltarea anumitor probleme psihologice în mod diferit la fete şi
băieţi: de exemplu, băieţii manifestă mai frecvent probleme de externalizare (ex. probleme
de comportament), iar fetele probleme de internalizare (ex. anxietate şi depresie).
7

De-a lungul timpului oamenii de ştiinţă au observat că principalul predictor care
asigură adaptarea la viaţa adultă nu sunt notele şcolare sau un potenţial cognitiv ridicat ci
abilitatea copiilor de a stabili relaţii cu cei din jur. Aceste observaţii contravin credinţei
majorităţii că un copil „deştept” va reuşi în viaţă.
Prietenii sunt resurse emoţionale pentru petrecerea într-un mod plăcut a timpului liber.
Cercetătorii arată că perioada de timp în care o persoană râde, zâmbeşte, vorbeşte
cu cei din jur este mult mai mare între prieteni decât între persoane care se cunosc mai
puţin. În aceste momente de relaxare se descarcă în organism anumite substanţe chimice
„endorfine„ care întăresc sistemul imunitar. De asemenea, prietenii reprezintă o resursătampon faţă de efectele negative a unor evenimente precum conflicte în familie, divorţ,
probleme şcolare. În aceste situaţii copiii se distanţează puţin de familie şi apelează la
prieteni pentru a obţine suportul emoţional necesar. Astfel, ei sunt o resursă de învăţare în
situaţii pe care un copil nu ştie cum să le rezolve. Copiii pot imita comportamentul
prietenului atunci când el nu ştie ce să facă sau pot cere în mod direct ajutorul (ex. Cum să
construiesc castelul?). Studiile arată că schimbul de informaţii şi deprinderi se face mult mai
eficient între prieteni decât între copii care nu se cunosc deoarece au mult mai multă
încredere unul în celălalt şi se simt mai puţin vulnerabili atunci când îşi exprimă dificultăţile
într-un domeniu.
Deoarece abilităţile emoţionale şi sociale au un rol atât de important în viaţa
noastră, părinţii şi celelalte persoane implicate în educarea copiilor trebuie să fie informaţi
despre problematica diferenţelor de gen şi despre necesitatea valorificării sau compensării
acestor diferenţe în perioada preşcolară, perioadă care este optimă din punctul de vedere al
achiziţiilor socio-emoţionale.
Prin urmare, scopul acestui ghid este de a promova şi valoriza potenţialul abordării
diferenţelor de gen în dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale la preşcolari. Părinţii şi
educatorii, prin activităţile pe care le desfăşoară, pot sprijini şi oferi copiilor oportunităţi
care să ajute dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale în mod adecvat, fără ca ea să fie
limitată de stereotipurile de gen.
Autoarele
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Partea I

Abilităţi emoţionale
Capitolul 1
Despre emoţii şi despre dezvoltarea competenţelor emoţionale ale copiilor

Capitolul 2
Etape în dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor cu vârsta până în
7 ani

Capitolul 3
Abilităţi emoţionale – Informaţii teoretice şi recomandări practice pentru
dezvoltarea acestora la copii, fete şi băieţi

Despre emoţii şi despre
competenţelor emoţionale ale copiilor

dezvoltarea

Despre emoţii
Emoţia este o trăire a unei persoane faţă de un eveniment important pentru
aceasta.
Emoţiile pot fi pozitive şi negative.
Emoţiile pozitive

Emoţiile negative

Apar atunci când ceea ce o persoană îşi
doreşte corespunde cu ceea ce i se
întâmplă.
Ex.: bucurie, mulţumire etc.

Apar atunci când există o contradicţie între
ceea ce i se întâmplă sau ceea ce obţine o
persoană şi aşteptările ei.
Ex.: tristeţe, nemulţumire, dezamăgire, îngrijorare,
furie etc.

Emoţiile unei persoane apar ca urmare a modului în care interpretează un anumit
eveniment.
În viaţa noastră emoţiile îndeplinesc două funcţii:
1. De comunicare a unei nevoi
Copiii îşi exprimă emoţiile pentru a-i determina pe
ceilalţi să răspundă la stresul şi nevoile lor.
Ex.: când un copil nu reuşeşte să facă un desen el plânge
pentru că are nevoie de ajutorul educatoarei.
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2. De ghidare a comportamentului
Ex.: un copil va aborda un nou fenomen dacă nu îl
interpretează ca fiind ameninţător, dacă în schimb
interpretarea este asociată cu ameninţarea, copilul va evita
situaţia.
Emoţia unei persoane este însoţită de schimbări:
- biologice / fiziologice (ex. creşterea ritmului cardiac, accentuarea respiraţiei);
- cognitive / de gândire („Colegul meu m-a lovit intenţionat!”);
- comportamentale (modul în care se comportă ca urmare a emoţiei resimţite, cu alte
cuvinte expresivitatea emoţională. În cazul exemplului anterior - îl loveşte şi el pe
coleg).
Pentru a recunoaşte şi înţelege emoţiile, copiii trebuie să le experimenteze în mediul
lor social.

Despre dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor
Abilităţile emoţionale înseamnă:
 a înţelege;
 a exprima;
 a regla emoţiile.
Dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor este importantă din următoarele motive:
- Pentru că ajută la formarea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi.
Ex.: Interacţiunea de succes a copilului cu celelalte persoane depinde atât de abilitatea lui de a
înţelege ce se întâmplă, cât şi de abilitatea de a reacţiona adecvat la aceasta.
- Pentru că ajută copiii să se adapteze la grădiniţă şi la şcoală.
Ex.: Copiii care înţeleg emoţiile şi modul în care acestea sunt exprimate vor fi capabili să
empatizeze cu ceilalţi copii şi să-i sprijine. Apoi, copiii care înţeleg emoţiile celorlalţi sunt priviţi de
colegi ca fiind parteneri de joc mai buni şi mai distractivi, sunt capabili să utilizeze expresivitatea
lor pentru a atinge scopuri sociale, să răspundă adecvat emoţiilor colegilor în timpul jocului şi să se
adapteze mai uşor la mediul preşcolar.
- Pentru că previne apariţia problemelor emoţionale şi de comportament.
Problemele în dezvoltarea emoţională a copiilor pot conduce către dificultăţi de
comportament, în copilăria timpurie şi cea mijlocie.
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Principalele competenţe emoţionale sunt:
Abilităţi emoţionale

Exemple de comportament

Recunoaşterea şi
exprimarea emoţiilor

Să identifice propriile emoţii în diverse situaţii.
Să identifice emoţiile altor persoane în diverse situaţii.
Să identifice emoţiile asociate unui context specific.
Să recunoască emoţiile pe baza componentei nonverbale:
expresia facială, postura, modificări fiziologice.
Să transmită verbal şi nonverbal mesajele afective.
Să diferenţieze starea emoţională de exprimarea ei externă.
Să exprime empatie faţă de alte persoane.
Să exprime emoţii complexe precum ruşine, vinovăţie,
mândrie.
Să recunoască regulile de exprimare a emoţiilor.

Înţelegerea emoţiilor

Să identifice cauza emoţiilor.
Să numească consecinţele emoţiilor într-o situaţie.

Reglarea emoţională

Să folosească strategii de reglare emoţională.

Cum îşi dezvoltă copiii abilităţile emoţionale?
Adulţii (părinţi, educatori) sunt cei care contribuie la dezvoltarea abilităţilor emoţionale
ale copiilor prin trei modalităţi:
1. prin reacţiile avute la emoţiile exprimate de copii;
2. prin discuţiile despre emoţii;
3. prin exprimarea propriilor emoţii.

1. Reacţiile adulţilor la emoţiile exprimate de copii
Modul în care adulţii reacţionează la exprimarea emoţională a copiilor lor determină
exprimarea sau inhibarea emoţiilor viitoare ale acestora.
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2. Exprimarea propriilor emoţii de către adulţi
Expresivitatea emoţională a adulţilor devine un model pentru copii, în ceea ce
priveşte exprimarea emoţională.
Exemplu: dacă adultul exprimă în mod frecvent emoţii negative, copilul va exprima şi el aceste
emoţii, datorită expunerii repetate la acestea.
3. Discuţiile despre emoţii
Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite şi discuţiile cu părinţii ajută copii în
înţelegerea situaţiilor emoţionale şi în reacţionarea adecvată în astfel de situaţii.
Modul în care adulţii discută problemele legate de emoţii poate transmite sprijinul şi
acceptarea lor şi poate contribui la conştientizarea de către copil a diferitelor stări
emoţionale pe care le experimentează.
Exemplu: copiii crescuţi de părinţi ce promovează discuţii despre experienţele relaţionate
cu emoţii este mai probabil că îşi vor comunica propriile emoţii şi vor manifesta o mai bună
înţelegere a emoţiilor celorlalţi.
Exemplu: copiii crescuţi de părinţi care sunt adepţii ideii că emoţiile, în special cele negative, nu
trebuie discutate deschis, pot induce copiilor ideea că emoţiile nu trebuie exprimate, ceea ce afectează
capacitatea de reglare emoţională a acestora.

Există diferenţe de gen în dezvoltarea abilităţilor emoţionale?
-

-

-

Studiile de specialitate arată că:
Unele studii arată că mamele şi taţii răspund diferit la comportamentul
emoţional al copiilor, adică răspunsul lor diferă în exprimarea diferitelor emoţiilor
(ex.: tristeţe sau furie). Taţii tind să manifeste mai mult interes faţă de furia copiilor,
iar mamele sunt mai preocupate de tristeţea copiilor. Se pare că mamele sunt mai
tolerante în ceea ce priveşte exprimarea de către copii a unor emoţii negative, aşa se
explică de ce băieţii aşteaptă mai degrabă de la mame un răspuns pozitiv decât de la
taţi, când e vorba de comunicarea tristeţii.
Alte studii arată că părinţi:
- răspund în mod diferit copilului (ex.: fetele sunt încurajate să exprime
tristeţea, iar băieţii furia);
- au aşteptări diferite privind exprimările emoţionale;
- discută diferit despre emoţii, în funcţie de genul copilului (ex.: părinţii tind
să vorbească mai mult despre emoţii cu fetele decât cu băieţii).
copiii aşteaptă reacţii diferite de la mamă şi tată ca răspuns la exprimarea furiei.
Băieţii au mai puţine aşteptări favorabile în general şi o probabilitate mai mică
de a-şi exprima tristeţea decât fetele. Mamele şi taţii acceptă mai bine exprimarea
furiei la băieţi decât la fete.
Exemplu: Radke-Yarrow şi Kochanska (1990) au observat că mamele întăresc exprimarea furiei
la băieţii de 2 - 4 ani prin manifestarea îngrijorării, în timp ce nu iau în considerare sau încearcă
să restricţioneze exprimarea furiei de către fetele de aceeaşi vârstă.
Manifestarea stereotipurilor de gen apare destul de timpuriu în viaţa copiilor.
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Astfel:
- fetele sunt învăţate să manifeste mai puţin comportament activ, furie şi agresiune
fizică decât băieţii;
- fetele sunt încurajate spre frică şi renunţare mai des decât băieţii;
- multe fete primesc mesaje culturale ce le interzic exprimarea emoţiilor negative (ex.:
furia);
- fetele sunt adesea încurajate să fie pasive şi să se focalizeze pe nevoile celorlalţi;
- mamele vorbesc mai frecvent despre emoţii (în special cele negative) şi utilizează
mai multe cuvinte despre emoţii cu fetele decât cu băieţii;
- mamele tind să discute cu fetele despre stările emoţionale, în timp ce cu băieţii ele
se axează mai ales pe antecedentele şi consecinţele emoţiilor mai degrabă decât pe
experimentarea stărilor emoţionale în sine;
- părinţii răspund mai puţin negativ la exprimările de furie ale băieţilor decât în cazul
fetelor;
- fetele sunt mai mult încurajate de părinţi în exprimarea emoţiilor internalizate sau
vulnerabile, prin faptul că parinţii au mai multe discuţii despre tristeţe cu fetele
decât cu băieţii.

-

-

Consecinţe:
Aceste stereotipuri de gen influenţează repertoriul emoţional al fetelor şi băieţilor.
Inhibare furiei şi agresivităţii la fete poate limita în mod indirect dezvoltarea unui
repertoriu flexibil de strategii emoţionale pe care acestea să le poată utiliza pentru aşi regla şi exprima diferite emoţii negative (ex.: furia); de asemenea, determină
încărcarea resurselor atenţionale şi comportamentale necesare pentru reglarea
emoţională ceea ce conduce la relaţii agresive. Cu alte cuvinte, efortul fetelor de a-şi
inhiba furia poate determina descreşterea capacităţii de distragere a atenţiei şi
abilităţilor de focalizare care stau la baza reglării emoţionale şi care sunt asociate cu
rezultate comportamentale optime.
Măsura în care părinţii utilizează anumite strategii de socializare a emoţiilor şi măsura
în care ei le utilizează în moduri complet diferite în funcţie de genul copiilor are
implicaţii pentru dezvoltarea diferitelor tipuri de psihopatologie pentru fete şi băieţi.
Exemplu: recompensarea de către taţi a fetelor şi pedepsirea băieţilor în exprimarea
tristeţii poate face ca, odată internalizat acest model, fetele să insiste sau să mediteze
asupra tristeţii ceea ce conduce la tulburări de internalizare, precum depresia. Băieţii
în schimb sunt învăţaţi să îşi exprime furia ceea ce poate duce la manifestarea
acesteia în moduri alternative (ex.: ca tulburări de externalizare).

Cum aplică părinţii stereotipurile de gen în funcţie de genul
copiilor?
1. Teoria despre diferenţele de gen a lui Chodorow ne poate ajuta să înţelegem de
ce stereotipurile de gen ale părinţilor influenţează dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale
copiilor. Ea afirmă că:
15

-

-

mamele tind să privească fetele ca „extensie” a lor, în timp ce băieţii sunt priviţi
diferit şi ca urmare băieţii vor fi mai mult încurajaţi comparativ cu fetele să
întărească legătura cu mamele şi să-şi reprime capacităţile de relaţionare cu ceilalţi;
fetele, în schimb sunt în general mai conectate şi relaţionate cu ceilalţi comparativ
cu băieţii;
e mai probabil ca mamele să acţioneze în funcţie de stereotipurile de gen ce
încurajează „înrudirea” cu fetele şi o descurajează cu băieţii.

2. În ceea ce priveşte emoţiile internalizate (ex.: frică sau tristeţe), părinţii îşi
modifică modul de a reacţiona la aceste emoţii în funcţie de genul copiilor.
Astfel:
- taţii recompensează fetele şi pedepsesc băieţii pentru exprimarea tristeţii şi a fricii;
- mamele utilizează metode mai subtile şi mai puţin punitive pentru descurajarea
exprimării tristeţii de către băieţi. Ele distrag sau minimalizează mai mult
exprimarea tristeţii în cazul băieţilor decât al fetelor.
O explicaţie posibilă pentru răspunsurile diferite ale mamelor şi taţilor la tristeţea
băieţilor este datorată faptului că bărbaţii au mai multe stereotipii privind emoţiile şi genul
decât femeile. Măsura în care bărbatul asociază anumite emoţii ca aparţinând femeilor (ex.:
tristeţe, frică) şi altele bărbaţilor (ex.: furie), va influenţa strategiile lui de socializare a
emoţiilor, care vor reflecta aceste stereotipii.
Unele studii arată că băieţii manifestă mai frecvent furie. Mamele pedepsesc şi
recompensează mai mult furia decât taţii, dar băieţii sunt pedepsiţi mai mult decât fetele
care exprimă furie. Se pare că băieţii sunt mai mult pedepsiţi de părinţi, deoarece ei exprimă
mai frecvent furia decât fetele sau exprimă furia în moduri mai provocative, evidente şi
agresive fizic (mai ales că studiile indică că băieţii sunt mai agresivi fizic şi mai confruntativi
când exprimă furia comparativ cu fetele).

De unde începem atunci când dorim să îmbunătăţim abilităţile
emoţionale ale copiilor?
Dacă doriţi să îmbunătăţiţi abilităţile emoţionale ale copiilor este important ca mai
întâi să vedeţi care sunt punctele lor tari şi ce comportamente pot fi dezvoltate. În acest
sens, puteţi completa tabelul de mai jos.
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Cum se comportă copilul?
√

Se separă de părinţi fără dificultate.
Se agaţă în mod excesiv de adulţi.
Îşi apără drepturile.
Manifestă entuziasm atunci când face lucruri plăcute pentru el.
Îi lasă pe ceilalţi să îl liniştească atunci când trece prin momente
stresante.
Mănâncă, doarme, merge la toaletă fără probleme atunci când e
departe de casă.
Se adaptează uşor la modificările bruşte din mediu.
Îşi exprimă furia mai degrabă în cuvinte decât în acţiuni.
Acceptă redirecţionarea adultului atunci când copilul manifestă
comportamente agresive.
Nu se retrage excesiv din colectivitate.
Manifestă interes pentru activităţile de la grădiniţă.
Zâmbeşte şi pare fericit majoritatea timpului.
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Etape în dezvoltarea abilităţilor emoţionale
ale copiilor cu vârsta până în 7 ani

Etape în achiziţionarea competenţelor emoţionale
Studiile arată că preşcolarii pot fi surprinzător de pricepuţi în gestionarea abilităţilor
emoţionale.
Exemplu: ei pot înţelege emoţiile exprimate de copiii de aceeaşi vârstă cu ei în timpul unui contact
social, ceea ce îi ajută în rezolvarea conflictelor. Apoi, preşcolarii sunt capabili de implicare empatică în
emoţiile celorlalţi şi îşi pot regla propriile emoţii în diferite situaţii sociale pentru a minimaliza efectele
nesănătoase ale emoţiilor negative şi pentru a împărtăşi emoţiile pozitive cu ceilalţi.
În perioada preşcolară, copiii parcurg câteva etape specifice în achiziţionarea
competenţelor emoţionale:
Înainte de
2 ani

 Copiii exprimă încă de la naştere emoţii, de exemplu, un zâmbet
spontan care la 3-6 săptămâni se transformă în zâmbet social.
 În această perioadă exprimarea emoţională se realizează cel mai
frecvent prin plâns.
 Principala achiziţie din punct de vedere emoţional în primele 6 luni de
viaţă este sentimentul de frică; aceasta se manifestă prin frica de persoane
străine. La 5-6 luni, copilul e capabil să distingă persoanele cunoscute
de cele necunoscute şi pe acestea din urmă le respinge întorcând
privirea sau refuzând să fie luat în braţe.
 În primele 24 de luni, reglarea emoţională se realizează prin
comportamente de genul suptul degetului sau căutarea suportului din
partea adultului (ex. privire, suport fizic).

De la 2 la
4 ani

 Între 2 şi 4 ani, copiii încep să vorbească despre propriile emoţii.
 La această vârstă identifică şi diferenţiază expresiile faciale ale
emoţiilor de bază (furie, tristeţe, frică şi bucurie).
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 Tot acum copiii manifestă frecvent accese violente de furie şi teama
de separare.
 Copiii de 2-4 ani se angajează în “lupte pentru putere”, ceea ce duce,
de cele mai multe ori, la apariţia acceselor violente de furie.
 În această perioadă, copiii încep să înţeleagă cauzele emoţiilor de
bază.
 La vârsta de 2 – 4 ani, copiii nu reuşesc să înţeleagă că ceea ce
cauzează o emoţie este interpretarea şi evaluarea unui eveniment sau
situaţii de către persoană şi nu situaţia în sine. Ei pot înţelege doar că
evenimentele sunt cele care cauzează emoţii.
 De asemenea, copiii pot face inferenţe de genul “dacă…atunci”.
 Tot în această perioadă, copiii apelează şi la strategii comportamentale
de autoreglaj emoţional precum căutarea suportului adulţilor şi
căutarea proximităţii (apropierii) fizice a adulţilor.
De la 4 la
5 ani

 Identifică şi diferenţiază expresiile faciale ale mai multor emoţii,
precum furie, tristeţe, frică, bucurie, ruşine, mândrie, vină.
 La această vârstă identifică şi diferenţiază emoţiile şi pe baza altor
indici decât expresiile faciale (ex. tonul vocii).
 După vârsta de 3 ani, copiii încep să se simtă din ce în ce mai
confortabil când sunt separaţi de persoane, locuri sau lucruri
familiare.
 În această perioadă pot categoriza emoţiile în emoţii pozitive
(“bune”) şi emoţii negative (“rele”).
 Între 4 şi 5 ani, copiii manifestă interes în explorarea emoţiilor
celorlalţi (“Mamă, de ce plângi?” sau „De ce eşti trist, tată?”).
 Copiii utilizează etichete verbale pentru diverse trăiri emoţionale care
se diferenţiază mai greu între ele. (ex. “Nu sunt supărat, sunt
îngrijorat”)
 Evaluează corect majoritatea emoţiilor, însă atribuie cauza emoţiilor
unor factori externi mai degrabă decât unor factori interni (de
exemplu, gândurilor unei persoane); nu înţeleg încă faptul că emoţiile
sunt cauzate nu de situaţiile de viaţă, ci de interpretarea cognitivă a
situaţiilor de viaţă.
 La această vârstă nu pot înţelege faptul că o persoană poate simţi
două emoţii în acelaşi timp (de exemplu, o persoana poate fi tristă şi
furioasă).
 Între 4 şi 5 ani, copiii încep să înţeleagă impactul pozitiv şi/sau
negativ al exprimării diverselor emoţii.
 Acum încep să înţeleagă şi că acelaşi eveniment poate fi o sursă de
emoţii diferite pentru persoane diferite (de exemplu, câştigătorul
concursului e fericit, iar cel care a pierdut e trist);
19

 Sunt capabili să amâne o recompensă imediată, dar mică, pentru o
recompensă ulterioară unei activităţi, dar mai substanţială (de
exemplu, “decât o bomboană acum, mai bine o felie de tort după ce
aranjez toate jucăriile la locul lor”).
 Copiii de 4-5 ani tolerează trăirile de frustrare care nu au o soluţie
imediată (de exemplu, dacă sunt în autobuz şi le este foame pot
aştepta fără să se enerveze până la oprirea autobuzului).
 E perioada în care interiorizează regulile (regulile de comportament în
diverse situaţii sociale sau pe cele legate de ritualuri în familie) şi se
supun cu uşurinţă lor, ceea ce înseamnă că reglarea emoţională se
realizează mai uşor.
 Copiii încep să aplice singuri strategii eficiente de reglare emoţională
precum: identificarea de soluţii adecvate la problemele cu care se
confruntă, raţionalizarea sau minimizarea.
De la 5 la
7 ani

 În identificarea emoţiilor, copiii de 5-7 ani pot lua în calcul şi factorii
situaţionali, nu doar expresiile faciale pentru a descifra un “zâmbet
amar”;
 Datorită dezvoltării intense a limbajului, în jurul vârstei de 5- 7 ani,
copiii pot identifica şi denumi majoritatea emoţiilor.
 Copiilor de 5 – 7 ani nu le plac eşecurile şi devin critici cu ei înşişi;
este recomandată stimularea competitivităţii cu ei înşişi şi nu cu alţi
copii.
 Copiii de această vârstă pot manifesta teama de separare când sunt
separaţi de persoanele semnificative din viaţa lor în situaţii critice (de
exemplu când schimbă grădiniţa sau când dorm în altă parte decât
acasă);
 Cea mai importantă achiziţie în această perioadă este dezvoltarea
empatiei, adică a abilităţii de a fi interesat şi de a înţelege emoţiile
celorlalţi.
 Copiii de 5 – 7 ani încep să îşi formeze simţul moralităţii şi înţeleg
termeni abstracţi ca: onestitate, corectitudine, moralitate.
 În această perioadă înţeleg că emoţiile sunt cauzate NU de
evenimentele externe sau de situaţii în sine, CI de interpretarea
cognitivă a acestora, adică de ceea ce gândim noi despre ele.
 Copiii de 5 – 7 ani sunt capabili să îşi elaboreze propriile reguli de
reglaj emoţional în diverse situaţii de joc, de interacţiuni sociale şi
uneori aceste reguli sunt complexe.
 Deşi la această vârstă copiii apreciază prietenii de aceeaşi vârstă cu ei,
continuă să apeleze la adulţi (mai ales la părinţi) pentru ajutor şi ghidaj
emoţional.

20

Abilităţi emoţionale – Informaţii teoretice şi
recomandări practice pentru dezvoltarea acestora la
copii, fete şi băieţi

1. Recunoaşterea şi exprimarea emoţiilor
Abilitatea de a recunoaşte expresiile emoţionale reprezintă un fundament pentru
achiziţia ulterioară a unor informaţii suplimentare despre emoţii, precum cauzele şi
consecinţele emoţiilor, manifestările lor cele mai subtile, regulile sociale privind emoţiile şi
etichetele emoţionale utilizate în limbajul la care copilul este expus.
Exemplu: Copilul vede o persoană într-o anumită situaţie şi apoi se bazează pe expresiile faciale
ale persoanei pentru a determina ce emoţie i-a provocat situaţia respectivă.
Recunoaşterea greşită a mesajului emoţional atrage după sine apariţia unor
dificultăţi în relaţiile sociale.
Exemplu: Un copil poate avea probleme dacă nu recunoaşte furia de pe faţa educatoarei şi o
ignoră continuând să arunce jucăriile pe jos.
Persoanele pot identifica o anumită emoţie datorită unor indici precum tonul vocii
şi expresia facială. Deşi aceşti indici sunt influenţaţi de cultură, există câteva repere generale
care pot fi regăsite în majoritatea culturilor şi care sunt prezentate în tabelul de mai jos
(repere pentru emoţiile de bază):
Emoţia

Indici ai expresiei emoţionale
faciale

Bucurie

Zâmbet, ochii larg deschişi, irisul îşi Ton relaxat, prietenos sau ton
măreşte diametrul;
exaltat;

Tristeţe

Ochii şi gura au colţurile lăsate în Voce joasă, înceată, abia auzită, ton
jos, privirea e orientată în jos;
“plângăcios”;
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Tonul vocii ca indicator al trăirii
emoţionale

Furie

Sprâncenele lăsate în jos, încrun- Ton ridicat, aspru; unii copii vorbesc
tate, buzele încleştate, privire grea, foarte repede când sunt furioşi, alţii
fulgerătoare, ameninţătoare; unii nu reuşesc să se exprime coerent;
copii care trăiesc stări intense de
furie au lacrimi în ochi;

Frică

Ochii larg deschişi, gura deschisă şi Voce subţiată şi întretăiată; unii copii
rotunjită, privirea perplexă, rece;
ţipă, urlă sau plâng, iar alţii nu
reuşesc să vorbească deloc.

Exprimarea emoţională reprezintă abilitatea copiilor de a-şi exprima în mod
adecvat emoţiile şi este de o importanţă covârşitoare pentru stabilirea interacţiunilor sociale.
Ca urmare, competenţa socială a copilului este exprimată în funcţie de tipul, frecvenţa şi
durata emoţiilor exprimate.
Exemplu: Dacă un copil manifestă în mod constant furie o perioadă îndelungată, atunci partenerii
lui potenţiali nu vor iniţia interacţiuni cu el.
Deci, modul de experimentare şi exprimare a emoţiilor afectează comportamentul
copilului prin care se vor furniza informaţii potenţialilor parteneri sociali (va influenţa
măsura implicării celorlalţi copii sau dimpotrivă a retragerii din interacţiunea ulterioară cu
copilul respectiv).
Datorită propriilor experienţe sau receptivităţii sociale crescute, copiii îşi dezvoltă
abilitatea de a evalua emoţiile celorlalţi când indicii contextuali sunt mai puţin evidenţi, de a
recunoaşte diferite experienţe emoţionale şi de a experimenta mai multe emoţii simultan.
Cercetările în această sferă indică faptul că:
- La vârsta de 2 ani, în condiţiile în care au un ataşament securizant şi au
experimentat emoţii în mediul în care au crescut, copiii sunt capabili să interpreteze
emoţiile celorlalţi, să exprime şi ei aceste emoţii ca răspuns la necazurile celorlalţi,
încercând să aline disconfortul emoţional al acestora;
- La 3 ani, contextul şi identităţile partenerilor sociali devin determinante pentru tipul
de emoţie exprimată. Astfel, copiii sunt capabili să alterneze moduri şi intensităţi ale
expresivităţii emoţionale în funcţie de cerinţele situaţiei. Copiii învaţă de asemenea,
să folosească reguli de exprimare (moduri adecvate cultural de exprimare a
emoţiilor) pentru a substitui, masca, minimiza sau maximiza expresivitatea lor
emoţională în concordanţă cu anumite situaţii şi în scopul autoconservării (ex.: un
copil îşi exagerează exprimările afective plângând pentru a câştiga atenţie sau a
primi răspuns din partea adulţilor).

Importanţa exprimării adecvate a emoţiilor
Exprimarea adecvată a emoţiilor este foarte importantă în cadrul interacţiunilor
sociale, deoarece contribuie la menţinerea lor.
Exprimarea neadecvată de către copii a emoţiilor negative (ex. furie, frică, tristeţe), prin
agresivitate fizică sau verbală, determină apariţia unui comportament de izolare a acestora.
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Dacă acei copii care manifestă frecvent emoţii pozitive au mai mulţi prieteni şi sunt
mai îndrăgiţi de ceilalţi, copiii care se comportă agresiv au dificultăţi în a recunoaşte şi a
înţelege emoţiile exprimate de ceilalţi într-o situaţie specifică.
În continuare vom detalia câteva dintre comportamentele specifice competenţei
numită recunoaşterea şi exprimarea emoţională.

Recunoaşterea propriilor emoţii
Abilitatea copiilor de a-şi identifica şi monitoriza propriile emoţii sporeşte nivelul
de autoconştientizare a emoţiilor şi de monitorizare şi control a propriei vieţi.
Conform lui Shapiro abilitatea copilului de a-şi recunoaşte şi exprima propriile
emoţii prin cuvinte constituie o parte esenţială a îndeplinirii propriilor nevoi. Apoi,
identificarea şi exprimarea emoţiilor sunt importante în realizarea comunicării şi în
controlul emoţional, ceea ce contribuie la dezvoltarea şi desăvârşirea relaţiilor sociale ale
copiilor.
Studiile arată că:
- La vârsta de 3 ani, majoritatea copiilor pot identifica emoţii individuale şi situaţiile
în care au apărut, iar la 4 ani pot asocia în mod corect termenii emoţiilor de bază
(fericire, furie, supărare, mirare/surpriză) cu expresiile faciale corespunzătoare;
- Acei copii care la vârsta de 3 ani interpretează corect propriile emoţii vor continua
să fie buni în interpretarea emoţiilor şi la vârsta de 6 ani spre deosebire de acei copii
care nu prezintă o conştientizare timpurie a emoţiilor.
Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
-

În faza în care copiii învaţă despre emoţii şi încă nu le ştiu denumirea folosiţi
reflectarea sentimentelor, adică în loc să întrebaţi copilul cum se simte, întrebare
la care un răspuns firesc ar fi „nu ştiu”, încercaţi să identificaţi emoţia copilului şi
apoi să o transmiteţi acestuia sub formă de întrebare sau afirmaţie.
Exemplu, dacă un copil spune “Nu pot să îmi leg şiretul!”, puteţi răspunde reflectiv
astfel: “Pare să-ţi fie greu!” sau „Îţi este greu?”.
Un răspuns de genul “Nu vorbi aşa! De-abia ai început!” este un răspuns închis care
blochează comunicarea şi îl va face pe copil să se simtă neînţeles.

-

Pentru a-i ajuta pe copii să-şi identifice propriile emoţii, adresaţi-le întrebări de
genul: „Cum te simţi?”, „Cum te face acest lucru să te simţi?”, „Cum te simţi
atunci când...?”
Comentaţi împreună cu copiii emoţiile exprimate de ei în cadrul conversaţiilor
avute sau a unor activităţi, precizând ceea ce gândiţi despre ceea ce simt şi despre
modul de exprimare a ceea ce simt.
Utilizaţi mesajele la persoana întâi pentru exprimarea propriilor emoţii, păreri,
speranţe.

-

-
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Exemplu: în loc de „Tu m-ai supărat” puteţi spune „M-am supărat când m-ai
ignorat”, astfel îi veţi învăţa pe copiii să se exprime şi ei în acelaşi mod.

Recunoaşterea emoţiilor pe baza componentei nonverbale
De cele mai multe ori, copiii se bazează pe expresiile faciale când comunică emoţii
celorlalţi, dar şi când le recunosc. Deoarece emoţiile sunt semnalizate ca şi secvenţe
continue ale schimbărilor în musculatura facială, recunoaşterea rapidă şi acurată a
expresiilor faciale ale emoţiilor prezintă o achiziţie semnificativă în capacitatea de procesare
emoţională a copiilor.
Pentru a identifica corect o emoţie, copiii trebuie:
- să utilizeze informaţiile parţiale obţinute din expresia facială pentru a genera ipoteze
despre emoţia care e prezentată;
- să traseze caracteristicile fizice observate în categorii pentru a denumi, categoriza şi
prezice comportamentul celorlalţi.
Deci reprezentarea unei emoţii începe cu recunoaşterea detaliilor privind variaţiile
musculaturii faciale şi se încheie cu alegerea unei etichete verbale referitoare la emoţii.
Când preşcolarilor li se prezintă expresii faciale şi situaţii conflictuale (ex.: cineva
primeşte un cadou, dar manifestă o expresie facială de tristeţe) şi li se cere să denumească
emoţia protagonistului, ei se focalizează mai mult pe expresia facială decât pe situaţie.
De asemenea, preşcolarii denumesc expresiile faciale cu mai multă precizie decât
descriu cauzele şi consecinţele emoţiilor.

Exprimarea verbală a emoţiilor
Preşcolarii pot denumi expresiile faciale ale emoţiilor de bază (tristeţe, fericire, furie,
frică) cu mare acurateţe.
Etichetarea de către cineva a emoţiei pe care o persoană o exprimă (ex.: furie) poate fi
mecanismul ce determină procesul de formare al conceptului de furie şi a învăţării despre el.
Cercetările indică faptul că în mod surprinzător, copiii sunt mai precişi în
denumirea emoţiilor cu ajutorul etichetelor verbale decât cu ajutorul expresiilor faciale, în
mod special pentru frică şi dezgust.
Când copiilor de 4-5 ani li s-a prezentat o expresie facială sau o etichetă şi apoi li s-a
cerut să descrie cauza emoţiei, etichetele au fost din nou un indiciu mai puternic decât
expresiile faciale în general, dar în special pentru frică şi dezgust.
Denumirea emoţiilor are mai multe funcţii printre care şi faptul că ea contribuie la
reamintirea unor evenimente. În general, comportamentele asociate cu emoţii care sunt
denumite vor fi mai bine reamintite decât aceleaşi comportamente care sunt asociate cu
emoţii dar nu sunt denumite.
Fără o etichetă verbală a emoţiilor, copiii pot să nu realizeze că acel comportament
provoacă o emoţie.
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Exemplu: Copiii pot presupune că oferirea unui creion sau aruncarea unei jucării nu provoacă nici
o emoţie celorlalţi dacă ea nu este exprimată ceea ce arată că adesea copiii nu înţeleg şirul de emoţii pe care
cineva le poate simţi în situaţii ambigue.
Uneori însă, cuvintele ce denumesc emoţii pun probleme copiilor, deoarece ele se
referă în parte la stări emoţionale interne, neobservabile. Pentru a uşura înţelegerea lor,
adulţii trebuie să se axeze pe expresiile faciale şi comportamente emoţionale (ex. plânsul).
Acestea le permit adulţilor de exemplu să indice un reper extern cum ar fi „lacrimile” atunci
când vorbesc despre eticheta verbală “trist”.
Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
-

Încurajaţi în permanenţă copiii să utilizeze cuvinte şi expresii ce denumesc stări
emoţionale. Când observaţi că un copil trăieşte o emoţie puternică întrebaţi
copilul cum se simte (Cum te simţi când colegul te jigneşte?, Eşti bucuroasă când te joci cu
păpuşile?). Copiii vor învăţa astfel că este normal să experimenteze diverse emoţii
şi să vorbească despre ele.

-

În conversaţiile zilnice cu copiii nu faceţi doar referiri directe la emoţii, ci şi
interpretări ale emoţiilor apărute în interacţiunile sociale. Oferiţi explicaţii pentru
aceste interpretări ale emoţiilor, deoarece ele oferă copiilor o teorie cauzală
implicită şi împărtăşită social.

-

Încurajaţi copiii, oferind întăriri pozitive ori de câte ori aceştia au făcut faţă
unei situaţii frustrante, precizându-le exact ceea ce au făcut, în acest fel veţi
promova realizarea a cât mai multe comportamente pozitive de către copii.

-

Implicaţi copiii în diferite activităţi artistice (pictură, colorat) şi întrebaţi-i ce fac şi
cum anume se simt. Dacă încep să vă descrie un eveniment, un vis sau o emoţie
simţită, ascultaţi-i cu atenţie şi oferiţi-le feedback prin utilizarea unor cuvinte
precum “îhî”, “înţeleg” sau “şi apoi?”.

-

Insistaţi pe exprimarea verbală şi nonverbală a emoţiilor trăite mai ales în cazul
copiilor care sunt frustraţi, furioşi sau iritabili.

Diferenţierea stării emoţionale de exprimarea ei externă
Trăirea emoţională şi exprimarea emoţională sunt destul de dificil de separat. Se
presupune că exprimarea unei emoţii implică manifestări exterioare care se pot măsura,
cum ar fi schimbări în presiunea sângelui sau muşchii faciali, în timp ce trăirea unei emoţii
este o stare cunoscută doar de persoană.
În copilăria timpurie, poate exista o corespondenţă 1 la 1 între trăirea emoţională şi
exprimarea emoţională, în sensul că majoritatea copiilor exprimă exact ceea ce simt. Pe de
altă parte, în această perioadă pot apărea diferenţe individuale datorate temperamentului
copilului.
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Pe măsură ce copiii cresc, exprimarea lor emoţională este din ce în ce mai tare
afectată de valorile culturale, stereotipurile de gen şi ca urmare cele două aspecte devin mai
disparate. Deseori, separarea dintre trăirea şi exprimarea emoţională se datorează folosirii
conştiente a strategiilor de reglare emoţională prin care se monitorizează şi controlează
calitatea şi intensitatea emoţiilor exprimate, în special a celor pe care le comunicăm
celorlalţi.
Cercetătorii au descoperit faptul că în jurul vârstei de 4 ani, copiii sunt capabili să
realizeze distincţia dintre starea emoţională şi exprimarea emoţională a stării respective.
Acest aspect reflectă faptul că la vârsta de 4 ani, copiii înţeleg că oamenii sunt capabili să îşi
inhibe (oprească) exprimarea emoţiilor.
Există o evidenţă clară a faptului că cei mici achiziţionează treptat cunoştinţe despre
factorii ce contribuie la inhibarea exprimării emoţiilor. Cercetările indică faptul că însuşirea
de către copii a regulilor sociale ce reglează inhibarea exprimării emoţionale creşte
semnificativ între 4 şi 10 ani. Înţelegerea de către copii a inhibării (controlului) exprimării
emoţionale variază în funcţie de tipul de reguli manifestate şi de vârsta copilului. Astfel,
cunoaşterea regulilor referitoare la relaţiile sociale (exemplu, evitarea rănirii celorlalţi) se
realizează mai devreme în dezvoltarea copiilor, spre deosebire de cunoaşterea regulilor
referitoare la autoprotejare (exemplu, evită să se facă de ruşine) care apar mai târziu.

Există diferenţe între fete şi băieţi la nivelul exprimării
emoţionale?
Studiile de specialitate spun că:
- Unele studii arată că băieţii exprimă mai multe emoţii negative decât fetele
în primii doi ani de viaţă.
Exemplu: Un studiu asupra părinţilor olandezi a arătat că băieţii între 5 şi 22 luni sunt mai
plângăcioşi decât fetele de aceeaşi vârstă.
În mod similar, un alt studiu ce a vizat observarea copiilor atât acasă, cât şi la grădiniţă a
descoperit că de la 3 la 5 ani, băieţii plâng mai frecvent acasă, dar nu şi la grădiniţă şi mai des din cauza
unor evenimente frustrante.
- Alte studii însă nu indică nici o diferenţă de gen în expresivitatea emoţională a
copiilor, una dintre explicaţii constă în faptul că expresivitate este măsurată diferit. Alte motive
pentru aceste date contradictorii pot fi legate de faptul că diferenţele de gen în ceea ce priveşte
expresivitatea emoţională la copii sunt determinate de contextul social.
- Un tipar mai clar apare în studiile referitoare la modul în care exprimarea
emoţiilor se schimbă o dată cu dezvoltarea identităţii de gen la copii.
Expresia de tristeţe şi afecţiune a băieţilor devine din ce în ce mai puţin uşor de
recunoscut pe măsură ce ei cresc.
Exemplu: Într-un studiu s-a observat că băieţii mai mici au exprimat mai multă tristeţe în
expresia facială, în timp ce priveau filme triste decât cei mai mari decât ei. În mod similar, după cum au
arătat jurnalele mamelor, e mai puţin probabil ca băieţii să se deschidă din punct de vedere emoţional pe
măsură ce cresc sau în ceea ce priveşte utilizarea expresiilor faciale, asta datorită stereotipului de gen
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conform căruia „un băiat nu plânge niciodată, băieţii sunt puternici”.
Mai multe studii au sugerat faptul că fetele îşi pot schimba expresia facială mult mai
uşor decât băieţii pentru a fi adecvată diferitelor contexte sociale. Ele pot învăţa să-şi
regleze expresia emoţională pentru a fi percepute ca “bune”. Băieţii preşcolari au exprimat
mai multe emoţii negative decât fetele (incluzând expresii faciale şi comportamente) când
au primit un cadou neatractiv. Fetele preşcolare au manifestat şi tendinţa de a substitui
emoţiile negative cu zâmbetul, în timp ce băieţii au avut tendinţa de a minimaliza expresiile
negative fără a utiliza zâmbetul. Cu alte cuvinte, fetele au exprimat o emoţie pozitivă pe
care nu au simţit-o, simulând că sunt fericite, în timp ce băieţii au căutat să rămână sinceri.
Chiar şi când au fost motivaţi să îşi ascundă emoţiile negative prin oferirea unui premiu,
băieţii nu au putut să îşi suprime expresiile negative.
Aprobarea socială poate fi un scop mult mai important pentru fete decât pentru
băieţi: fetele au precizat că pentru ele este important a nu intra în probleme, băieţii însă s-au
dovedit a nu fi preocupaţi de acest aspect. Ca urmare, fetele îşi ascund emoţiile negative
mai mult în prezenţa unui adult care le urmăreşte decât atunci când sunt singure, ceea ce
sugerează că aprobarea socială reprezintă motivaţia lor pentru a-şi masca expresivitatea
emoţională.
Dovada că băieţilor le pasă mai puţin de consecinţele unui comportament
nepotrivit decât fetelor este oferită şi de un studiu ce indică faptul că băieţii de 3 ani au
recunoscut mai repede decât fetele că l-au înşelat pe examinator. În acest studiu copiilor li
s-a cerut să nu privească pe furiş la o jucărie în timp ce examinatorul părăsea camera.
Majoritatea copiilor într-adevăr s-au uitat, dar au negat când au fost întrebaţi, iar fetele mai
puternic decât băieţii.
Dacă aprobarea societăţii pare a fi importantă pentru fete, controlul pare a fi un
scop mai important pentru băieţi. Băieţii aprobă importanţa unor afirmaţii de genul: “Este
important pentru mine să am jucăriile/spaţiul meu” mai mult decât fetele. De fapt, această
cercetare indică faptul că doar băieţii, nu şi fetele, manifestă emoţii negative mai intense
când nu pot controla o jucărie înspăimântătoare decât atunci când pot, sugerând astfel
importanţa controlului pentru băieţi încă de la o vârstă fragedă. Scopurile băieţilor în ceea
ce priveşte controlul pot să îi motiveze în a-şi ascunde emoţiile în locuri publice, de
exemplu prin minimalizarea emoţiilor negative când primesc un cadou care îi dezamăgeşte
sau prin exprimarea bucuriei sau a lipsei de încordare în timpul unei situaţii
înspăimântătoare sau stresante.

Care este relaţia dintre stilul parental şi exprimarea emoţională a
copilului?
Înţelegerea factorilor care contribuie la expresivitatea emoţională a copiilor este
importantă deoarece abilitatea copiilor de a experimenta şi exprima emoţii în moduri
adecvate cultural şi social prezice funcţionarea lor socială.
Exemplu: Expresiile pozitive ale copiilor sunt însoţite de aprecieri în relaţiile cu colegii şi de
percepţia unui nivel ridicat de adaptare, iar preşcolarii care exprimă niveluri ridicate de furie şi supărare
sunt văzuţi ca dificili şi neadaptaţi.
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Datorită rolului central al exprimării emoţionale a copiilor în dezvoltarea emoţională şi socială,
trebuie înţelese modurile în care părinţii promovează sau inhibă aceste răspunsuri.
În ceea ce priveşte practicile parentale asociate cu exprimarea emoţională a copiilor,
cercetările indică faptul că de cele mai multe ori copiii se simt mai liberi să îşi exprime
emoţiile ca reacţie la emoţiile celorlalţi, mai ales emoţiile negative, dacă părinţii
sunt mai calzi, receptivi şi expresivi.
Deoarece discutarea emoţiilor de către părinţi îi ajută pe copii să înţeleagă emoţiile
celorlalţi şi dezvoltă abilităţile sociale, este de aşteptat ca acestea să fie asociate cu niveluri
scăzute de comportamente insensibile şi periculoase faţă de ceilalţi. De asemenea, aceste
discuţii cu părinţii pot spori înţelegerea perspectivelor celorlalţi, pot promova empatia şi
recunoaşterea stărilor emoţionale exprimate de ceilalţi. Discuţiile despre emoţii pot fi
benefice copiilor preşcolari dacă părinţii utilizează tehnici adecvate vârstei lor.
Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
-

-

Încercaţi să utilizaţi următoarele strategii pentru a ajuta copiii să îşi exprime în
mod adecvat emoţiile:
1. încurajaţi exprimarea emoţională a copilului
- consolaţi copilului când e trist, empatizaţi cu copilul când e furios,
ajutaţi-l când îi este frică;
- permiteţi copiilor să experimenteze emoţii, încurajând exprimarea
emoţiilor pozitive şi ajutându-i în controlul emoţiilor negative în
moduri acceptabile din punct de vedere social;
2. ascultaţi copilul şi evitaţi exprimarea dezaprobării când copilul este
trist, transmiterea mesajului că ar trebui să se simtă ruşinat când exprimă
furie sau a ironizării când copilul exprimă frică, deoarece în acest mod îl
pedepsiţi;
3. evitaţi să minimalizaţi emoţiile copiilor – de exemplu, dacă copilul
exprimă tristeţe nu îi spuneţi să încerce să se înveselească, dacă copilul
exprimă furie nu îi spuneţi că lucrurile nu sunt aşa de grave precum par,
iar dacă exprimă frică nu îi spuneţi să nu îi fie frică;
4. acordaţi atenţie emoţiilor exprimate de copii;
- organizaţi un „moment al recunoaşterii” prin stabilirea unui timp
special în care copiii să-şi exprime emoţiile. Acest timp al expresivităţii
emoţionale implică vorbirea despre emoţii şi controlul lor şi permite
copiilor să-şi manifeste aprecierea şi consideraţia pentru cei care sunt
drăguţi cu ei, deci să îşi exprime afecţiunea faţă de ceilalţi;
5. reacţionaţi moderat la emoţiile exprimate de copil, deoarece veţi
intensifica trăirea lui emoţională (de ex. nu fiţi speriaţi când copilului îi e
frică);
Ajutaţi copiii să ataşeze etichete verbale emoţiilor lor, să înţeleagă emoţiile altora
şi modul în care fiecare emoţie afectează gândirea celorlalţi.
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Identificarea emoţiilor celorlalţi în diferite contexte
Abilitatea de a înţelege şi face inferenţe privind emoţiile celorlalţi este o abilitate
importantă care are influenţe asupra comportamentului social al copiilor. Astfel, înţelegerea
emoţiilor celorlalţi este importantă, deoarece copiii se bazează pe ea pentru a-şi ghida
comportamentul lor în interacţiunile sociale şi a discuta despre propriile emoţii şi despre
emoţiile celorlalţi.
În plus, abilitatea de a înţelege şi discerne emoţiile celorlalţi este necesară pentru
manifestarea empatiei. Presupunerile copiilor privind stările emoţionale ale celorlalţi vor fi
ghidate de aşteptările copiilor, de sensibilitatea lor perceptuală şi nivelul reprezentărilor
mentale privind cunoştinţele emoţionale, de care dispun.

Există diferenţe între fete şi băieţi la nivelul identificării
emoţiilor?
-

Cercetările susţin că:
Fetele prezintă un avantaj faţă de băieţi în decodarea expresiilor emoţionale, iar ca
adulţi, femeile sunt mai înclinate decât bărbaţii să-şi exprime şi discute emoţiile.
Mamele şi fetele vorbesc mai mult despre aspectele emoţionale ale evenimentelor
anterioare decât se întâmplă în cazul discuţiilor dintre mame şi băieţi.
Fetele pun un accent mai mare decât băieţii pe aspectele interpersonale ale
situaţiilor când explică experienţele emoţionale ale celorlalţi.

Exprimarea empatiei faţă de alte persoane
Deoarece am menţionat anterior efectele pe care discuţiile despre emoţii dintre
părinţi şi copii le pot avea asupra empatiei, în continuare vom încerca să detaliem puţin
acest concept.
Deşi există numeroase definiţii pentru empatie, cea mai reprezentativă este
următoarea:
„Empatia este un răspuns afectiv ce apare din înţelegerea stării emoţionale a
celorlalţi şi care este identică sau foarte asemănătoare cu ceea ce simte cealaltă persoană sau
ceea ce se crede că simte”.
Exemplu: Dacă o persoană vede un copil care se simte trist şi în consecinţă este şi ea tristă
înseamnă că acea persoană experimentează empatia.
În plus, empatia este asociată frecvent cu două răspunsuri: simpatie şi distres personal.
Simpatia a fost definită ca un răspuns emoţional moderat rezultând din înţelegerea
trăirii emoţionale a celorlalţi. Când empatia este experimentată la un nivel moderat, ea
conduce la simpatie, în timp ce o empatie intensă determină apariţia distresului personal.
Batson defineşte distresul personal ca o reacţie aversivă la stresul altei persoane şi care
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se manifestă sub forma disconfortului sau a anxietăţii. Copiii diferă în ceea ce priveşte
răspunsul fiziologic la situaţiile care necesită empatie, iar acest răspuns depinde din cel
puţin două motive, de abilităţile de reglare, de emoţionalitatea (temperamentul) şi adaptarea
acestora. Primul motiv se referă la faptul că acei copii care nu îşi pot regla în mod adecvat
reactivitatea empatică (reacţionează exagerat la situaţii care necesită empatia) riscă să
experimenteze un distres personal ce poate compromite funcţionarea lor socială.
Cercetătorii au arătat că empatia contribuie la reducerea sau inhibarea
comportamentelor antisociale îndreptate împotriva celorlalţi. De asemenea, s-a demonstrat
că empatia este legată de expresivitatea emoţională a copiilor, de exprimarea furiei, de
frecvenţa cu care ei neagă emoţiile negative (tristeţe, frică, supărare) şi de congruenţa dintre
emoţiile exprimate facial şi cele exprimate verbal.

Care este relaţia dintre expresivitatea parentală şi empatia
copiilor?
Expresivitatea părinţilor este relaţionată cu răspunsul empatic, dar şi cu reglarea,
emoţionalitatea şi funcţionarea socială a copiilor.
Expresivitatea poate fi definită ca un mod persistent de manifestare a expresiilor
verbale sau nonverbale care adesea, dar nu întotdeauna, sunt legate de emoţii.
Expresivitatea părinţilor reflectă tendinţa acestora de a exprima emoţii în prezenţa copiilor,
dar nu neapărat orientate spre ei.
Expresivitatea poate fi pozitivă sau negativă. Cea pozitivă se referă la expresii
emoţionale pozitive precum recompensarea celorlalţi, exprimarea admiraţiei sau mulţumirii
pentru o favoare făcută. Expresivitatea negativă poate fi dominantă (implică manifestarea
unor emoţii agresive precum furie sau ostilitate) sau docilă/supusă (implică manifestarea
unor emoţii mai puţin agresive precum supărare, regret, plâns).
Există o serie de motive pentru care expresivitatea părinţilor este în mod direct sau
indirect legată de răspunsul empatic al copiilor. Astfel, expresivitatea parentală pozitivă
dezvoltă sentimentele de securitate ale copiilor, de control şi încredere în mediu ceea ce
minimizează preocuparea sau îngrijorarea copiilor şi creşte probabilitatea ca aceştia să ia în
considerare şi să răspundă la emoţiile celorlalţi.
Copiii care prezintă niveluri ridicate ale emoţiilor negative sunt nesiguri din punct de vedere
emoţional şi se focalizează pe propriile nevoi mai degrabă decât pe cele ale celorlalţi.
Conform acestor argumente, expresivitatea parentală pozitivă este legată de adaptarea
copiilor şi de performanţe sociale ridicate.
Copiii din familii expresive vor învăţa că este acceptabil să experimentezi şi să
exprimi emoţii, inclusiv emoţii substituite (exemplu, empatia) provocate de bucuria sau de
emoţiile negative ale altor persoane. În timp ce expunerea copiilor la niveluri scăzute sau
moderate ale emoţiilor negative ale părinţilor poate spori înţelegerea emoţiilor celorlalţi şi
abilitatea de a le experimenta, nivelurile mari ale emoţiilor negative parentale pot împiedica
dezvoltarea empatiei prin întreruperea învăţării despre emoţiile celorlalţi şi abilităţilor de
management al conflictului.
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Lipsa empatiei - semnul unor agresiuni serioase şi a altor forme de comportament
antisocial - poate să-şi aibă originea în dezvoltarea timpurie a copiilor ce nu manifestă
receptivitate faţă de emoţiile celorlalţi, fapt care împiedică exprimarea lor empatică. De
aceea, dacă un copil este puţin receptiv, acest semn poate fi un indicator timpuriu al
comportamentelor întâlnite la copiii mai mari, la adolescenţii sau adulţii care sunt
indiferenţi sau insensibili la suferinţele celorlalţi.
Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
-

Sprijiniţi copiii pentru a recunoaşte emoţiile celorlalţi şi încurajaţi-i să încerce
să înţeleagă ceea ce simte un alt copil, adresându-i întrebări de genul: „Cum crezi că
se simte acum Adina?”

-

Oferiţi explicaţii simple referitoare la comportamentul celorlalţi copii, deoarece
când copiii sunt capabili să recunoască indicii verbali şi fizici ai emoţiilor
celorlalţi, ei îşi pot dezvolta empatia şi compasiunea faţă de ceilalţi.

Exprimarea unor emoţii complexe (ruşine, vinovăţie, mândrie)
Vina, ruşinea şi mândria sunt emoţii complexe care au un rol important în
dezvoltarea socială a copilului. Experimentarea de către copii a sentimentului de vină
promovează comportamentul social şi inhibă comportamentele agresive ale acestora, iar
ruşinea serveşte la creşterea conformităţii sau a respectului acordat de copii standardelor
de comportament valorizate de un grup.
Studiile de specialitate indică:
- Pentru a înţelege vina, copiii trebuie să creadă că aderarea la anumite standarde de
comportament este importantă, indiferent dacă sunt sau nu urmăriţi de persoane din afară.
Pentru a simţi vină sau ruşine, moralitatea copiilor trebuie să treacă de la respectul
unilateral pentru aprobarea sau dezaprobarea autorităţii la o moralitate bazată pe respectul
reciproc al sinelui şi al celorlalţi. Această schimbare are loc undeva în jurul vârstei de 7- 8
ani.
- Atribuirea internă făcută de persoane este foarte importantă în cazul ruşinii. Deci,
atribuirea unui eveniment nefericit unor cauze interne de natură controlabilă (efort scăzut)
sau necontrolabilă (abilitatea scăzută) este asociată cu raportări ridicate ale ruşinii la adulţi.
Vina este raportată de adulţi când cauzele interne sunt mai degrabă controlabile
decât necontrolabile.
- Copiii văd cauzele interne (abilitate scăzută sau efort scăzut) ca fiind controlabile
cel puţin până la vârsta 10 ani, ceea ce înseamnă că până la acea vârstă ei nu diferenţiază
analiza atribuţională între vină şi ruşine.
- Vina este asociată de copiii de 7-12 ani cu a face ceva greşit, cu regret, furie
autodirecţionată şi a încerca să compenseze răul provocat.
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- Preocuparea copiilor pentru ceea ce alţii fac sau cum reacţionează este asociată
atât cu ruşinea, cât şi cu vina, cu dorinţa ca acel comportament să nu fie detectat. De
asemenea, copiii asociază ruşinea cu frica de ridicol şi cu emoţii sau expresii faciale ce
exprimă jenă.
- Copiii nu sunt de acord că ruşinea şi vina pot apărea în aceeaşi situaţie, ceea ce
reflectă faptul că aceştia nu sunt capabili să realizeze că cele două emoţii pot apărea
simultan.
Cunoaşterea celor două emoţii pune copilul în situaţia de a anticipa modul în
care un copil sau altul se simte, ceea ce îi oferă posibilitatea de a-şi inhiba sau manifesta
comportamentul.
Apoi, copiii vor înţelege că este dezirabil să evite situaţiile ce provoacă ruşinea (ex.:
să evite situaţiile în care gradul scăzut al abilităţii de a realiza o sarcină îl face să se simtă
trist).
Oricum la vârste mai mici, copiii percep cele două emoţii mai mult în termeni de posibile
reacţii comportamentale ale celorlalţi, ceea ce nu e surprinzător având în vedere dependenţa
lor de adulţi.
Mândria, ruşinea şi vina sunt considerate a fi mai complexe din punct de vedere
cognitiv decât emoţiile de bază, deoarece ele necesită capacitatea copilului de a forma
reprezentări despre sine stabile, de a reflecta asupra propriilor reprezentări, de a evalua
sinele în comparaţie cu standardele sociale şi de a face atribuiri despre cum sinele e
responsabil pentru rezultat.
În ceea ce priveşte mândria, studiile indică faptul că:
- La 3 ani, copiii încep să manifeste expresii asemănătoare cu mândria, şi anume o
postură deschisă, ridicarea braţelor, privirea în sus. Prezenţa acestor manifestări sunt un
indiciu al faptului că la 3 ani, copiii sunt capabili să experimenteze mândrie şi să aibă o
înţelegere conceptuală a ei.
- Analiza lingvistică indică faptul că achiziţia a cuvântului „mândrie” este ulterior
cuvintelor ce exprimă emoţii de bază şi copiii încep să vorbească despre mândrie mai târziu
decât vorbesc despre emoţii precum fericire şi tristeţe.

2. Înţelegerea emoţiilor
Înţelegerea emoţiilor se bazează pe teorii implicite şi social împărtăşite ale stărilor
mentale - credinţe, dorinţe, intenţii şi scopuri – şi legătura lor cu comportamentele.
Aceste semnificaţii cauzale care stau la baza discutării şi reflectării asupra
experienţelor emoţionale se dezvoltă în perioada preşcolară.
Copiii de 2 ani de obicei caută şi oferă explicaţii emoţiilor în cadrul conversaţiilor de
zi cu zi avute cu membrii familiei, mai ales în situaţii ce implică rezolvarea nevoilor urgente.
De la vârsta de 3 ani, explicaţiile cauzale ale emoţiilor încep să apară în discuţii
caracterizate de reflectare, adică discuţii care depăşesc evenimentele emoţionale în sine şi
atingerea imediată a propriilor nevoi. Ca urmare, copiii de trei ani pot oferi cauze şi
consecinţe relevante emoţiilor de bază, precum şi scopurilor emoţionale şi rezultatelor unor
situaţii.
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La vârsta de 2 – 4 ani, copiii nu reuşesc să înţeleagă că ceea ce cauzează o emoţie
este interpretarea şi evaluarea unui eveniment sau situaţii de către persoană şi nu situaţia în
sine. La această vârstă, copiii pot înţelege doar că evenimentele sunt cele care cauzează
emoţii.
Exemplu: Dacă un copil se loveşte de colţul mesei, responsabilă pentru disconfortul simţit este
masa şi nu faptul că el interpretează situaţia ca fiind supărătoare.
De asemenea, este important ca preşcolarii să înţeleagă emoţiile partenerilor lor de
joacă, deoarece acest lucru le permite să perceapă ce mesaj comunică emoţiile pe care ei sau
o altă persoană le simte.
Subiectivitatea şi semnificaţia sunt elemente importante în înţelegerea emoţiilor,
deoarece ele explică de ce în situaţii similare este exprimată o emoţie şi nu alta, precum şi
diferenţele individuale apărute în expresivitatea emoţională.
Comportamentele emoţionale specifice înţelegerii emoţionale sunt:

a. Identificarea cauzei emoţiilor
Înţelegerea cauzalităţii emoţiilor este un proces destul de dificil datorită tendinţei
oamenilor de a considera cauza emoţiei ca fiind un eveniment.
De fapt, emoţia nu este determinată de eveniment în sine, ci de modul în care
copilul interpretează la nivel mental evenimentul respectiv.
Dacă emoţia ar fi determinată de evenimentul sau situaţia în sine, atunci într-un
anumit context toţi oamenii ar trebui să simtă la fel (ex. toţi copiii care sunt la grădiniţă şi
modelează din plastilină un animal ar trebui să simtă la fel, să aibă aceleaşi emoţii).
Analizând exemplul următor se poate vedea şi mai clar faptul că emoţiile sunt
determinate de modul în care interpretăm o situaţie:
„Doi copii trec pe lângă un câine; unul se gândeşte: Uite ce câine frumos, seamănă cu al
meu! şi se va simţi încântat, iar celălalt îşi va spune Uite un câine dezlegat care sigur va veni la mine
să mă muşte! şi va simţi frică.”
Concluzie: gândurile sunt cele care ne provoacă diferite stări emoţionale, nu
evenimentele în sine (prezenţa câinelui pe stradă).
Înţelegerea factorilor cauzali în situaţiile emoţionale se îmbunătăţeşte în timpul
preşcolarităţii.
Copiii încep să utilizeze informaţiile contextuale în experienţele de zi cu zi pentru a
înţelege emoţiile de bază – frică, furie, tristeţe, fericire – şi de ce anume ele apar.
De asemenea, copiii sunt capabili să vorbească despre emoţiile lor şi încep să
înţeleagă complexitatea cauzală a emoţiilor, adică faptul că emoţiile pot fi provocate de mai
mulţi factori.
Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
Înţelegerea cauzalităţii emoţiilor poate fi educată la copii prin discuţii despre situaţiile în
care o persoană are o anumită reacţie emoţională.
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Exemplu:
- Un copil poate spune “Sunt supărat pentru că mi s-a stricat jucăria!” (reacţie
emoţională), dar de fapt el s-a supărat deoarece s-a stricat jucăria cea mai importantă
pentru el (înţelegerea reacţiei emoţionale ca o consecinţă a cogniţiilor/gândurilor
relaţionate evenimentului: “Jucăria care era cea mai importantă pentru mine”). În
cazul în care cogniţia relaţionată evenimentului ar fi fost alta - “jucăria care îmi
plăcea cel mai puţin” – reacţia emoţională a copilului ar fi fost diferită (ex.
indiferenţă).

b. Numirea consecinţelor emoţiilor într-o situaţie
Înţelegerea consecinţelor unei emoţii se referă la capacitatea unui copil de a-şi
imagina ce se va întâmpla după exprimarea unei emoţii. Identificarea consecinţelor
exprimării emoţiilor este extrem de utilă în situaţiile sociale.
Studiile de specialitate arată că:
Încă de la vârsta de 3 sau 4 ani, copiii sunt capabili să precizeze antecedentele şi
consecinţele propriilor emoţii şi ale celorlalţi.
În ceea ce priveşte diferenţele de gen, se pare că băieţii determină cu mai multă
precizie antecedentele cauzale ale emoţiilor.
În explicarea evenimentelor emoţionale, fetele dau răspunsuri calitativ diferite faţă
de băieţi şi e mai probabil să sublinieze aspectele interpersonale ale situaţiei când
explică un eveniment emoţional.

-

Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
-

Discutaţi cu copiii despre emoţiile celorlalte persoane în anumite situaţii sau a
personajelor din poveşti, punând accent pe consecinţele comportamentale ale
acestora în plan social (Cum credeţi că s-a simţit Andrei când i-a fost dărâmat castelul?
Dar când a venit Vlad să îl ajute? Vor mai fi ei prieteni?).

-

Pentru a întări comportamentele respective ale copiilor este important să-i
recompensaţi verbal când le observaţi, astfel copiii vor învăţa la care tip de
mesaje emoţionale prezente în mediu să fie atenţi.

-

Sprijiniţi copiii în realizarea legăturilor între acţiuni şi emoţii prin adresarea unor
întrebări specifice şi directe şi prin interpretarea emoţiilor care se află la baza
comportamentelor, în acest fel veţi putea dezvolta capacitatea copiilor de a
anticipa consecinţele anumitor acţiuni, fapt ce contribuie la rezolvarea eficientă a
problemelor şi la dezvoltarea empatiei acestora.
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Există diferenţe între fete şi băieţi în înţelegerea emoţională?
Studiile spun că:
- Prin participarea lor în conversaţii ce implică schimbări de genul tachinări sau
încurajări, copiii învaţă nu doar să înţeleagă semnificaţia cuvintelor ce exprimă emoţii, dar
învaţă şi să recunoască situaţiile care sunt ataşate acelor emoţii, să anticipeze consecinţele
emoţiilor şi exprimării lor şi să utilizeze limbajul emoţional pentru a-şi regla propriile emoţii
sau pe cele ale celorlalţi. În cadrul acestor conversaţii ce contribuie la dezvoltarea
înţelegerii emoţiilor, un rol important îl au conversaţiile cu părinţii. Cercetările indică că
vorbirea despre emoţii a părinţilor este în concordanţă cu genul copiilor.
- Astfel unele studii au observat că mamele vorbesc despre emoţii mai frecvent cu
fetele de 1 an şi jumătate decât cu băieţii de aceeaşi vârstă. De asemenea, acest studiu relevă
faptul că fetele cuprinse în studiu au vorbit peste câţiva ani mai mult despre emoţii decât
băieţii.
- În afară de frecvenţa discuţiilor care diferă în funcţie de genul copilului, s-au
descoperit diferenţe şi în utilizarea explicaţiilor cauzale în timpul discuţiilor despre emoţii.
Exemplu: Când mamele discută despre emoţii cu copiii de 3 ani, ele utilizează mai multe
explicaţii decât etichete cu băieţii şi mai multe etichete decât explicaţii cu fetele. Aceste rezultate indică
faptul că încă de timpuriu copiii învaţă să discute şi să gândească despre emoţii în moduri specifice
diferenţelor de gen.

Care este rolul părinţilor în înţelegerea emoţională?
În primul rând părinţii trebuie să îi ajute pe copii să înţeleagă cuvintele care exprimă
emoţii. Cuvintele referitoare la emoţii pun probleme copiilor, deoarece se referă în parte la
stări emoţionale neobservabile.
Aceste stări interne au uneori caracteristici perceptuale (expresii faciale) sau
comportamente emoţionale (plânsul) ceea ce permite adulţilor să menţioneze lacrimile când
prezintă unui copil eticheta verbală „trist”. Oricum achiziţia sensului cuvintelor ce exprimă
emoţii nu implică doar învăţarea caracteristicilor perceptuale, ci şi învăţarea proceselor
interpretative ce presupun legarea stărilor emoţionale interne de situaţii.
Cu alte cuvinte, în conversaţiile zilnice copilul aude nu doar referirile directe la
emoţii, ci şi interpretările acestora prin conectarea emoţiilor cu interacţiunile sociale. Aceste
interpretări apar când se utilizează propoziţii explicative de către copii şi sunt foarte
importante deoarece prezintă teoria implicită şi împărtăşită social pe care o are copilul
despre cauzele emoţiilor.
Din perspectiva socializării limbajului, dezvoltarea şi utilizarea limbajului emoţiilor
în conversaţii zilnice este legată şi întăreşte organizarea relaţiilor interpersonale, a reglării şi
exprimării emoţionale.
Mai târziu, socializarea emoţiilor se combină cu socializarea genului, adică
socializarea fetelor pune accent pe relaţiile interpersonale şi expresivitatea emoţională, iar
socializarea băieţilor pe autonomie şi putere.
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Aceste orientări diferite sunt legate de modalităţile de conversaţie ale părinţilor cu
copiii şi de modurile diferite de interacţiune dintre genuri.
Congruent cu aceste rezultate, se propune - pentru sublinierea consecinţelor şi a
cauzelor emoţiilor la băieţi - ca mamele să îi orienteze spre rezolvarea problemelor
emoţionale şi spre controlul emoţiilor. În schimb, mamele trebuie să încurajeze fetele să se
focalizeze pe stările şi reacţiile emoţionale în sine şi să manifeste o abordare interpersonală
ce implică receptivitate emoţională.
Trebuie menţionat că nu toate studiile au găsit diferenţe în socializarea părinţilor cu
fetele şi băieţii, în frecvenţa conversaţiilor dintre părinţi şi copii despre emoţii, sau în
utilizarea etichetelor şi a explicaţiilor în aceste conversaţii.
Oricum se pare că tratamentele diferite ale părinţilor faţă de băieţi şi fete descresc o
dată cu creşterea copiilor, ceea ce înseamnă că o mare presiune pentru socializarea genului
şi emoţiilor are loc în copilăria timpurie.
Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
-

Ajutaţi copiii să experimenteze niveluri moderate ale emoţiilor pentru a fi capabili
să construiască scenarii sociale despre emoţii, deoarece la început ei reflectă şi fac
judecăţi despre propriile emoţii şi apoi generalizează aceste judecăţi şi pentru
emoţiile celorlalţi.

-

Organizaţi un moment numit „timpul simţirii” care va implica discutarea despre
legătura dintre emoţiile primare. Scopul acestui moment este de a-i lăsa pe copii
să vorbească despre cauzele emoţiilor, despre ce anume fac când exprimă aceste
emoţii, care sunt consecinţele acelor emoţii, cum cred ei că pot depăşi aceste
emoţii şi ce cred ei că poate face celălalt copil. Când copiii realizează legăturile
dintre emoţii şi gândire, ei înţeleg că modul în care se simt se datorează într-o
mare măsură gândurilor pe care le au.

-

Lăsaţi-i pe copii să înţeleagă că toate emoţiile sunt acceptabile şi valide, ajutându-i
să distingă între emoţii şi modul lor de exprimare (ex.: „e normal să fii trist când
cineva te loveşte”). Validând emoţiile copiilor creşte încrederea acestora în a se
exprima în acelaşi mod în situaţii similare.

3. Reglarea emoţională
Reglarea emoţională a fost definită în mai multe feluri, dar o definiţie reprezentativă
este „procesul de iniţiere, menţinere, adaptare şi modificare a apariţiei, intensităţii sau
duratei stărilor emoţionale interne, a proceselor fiziologice legate de emoţii şi a
comportamentelor care însoţesc emoţiile în scopul atingerii propriilor scopuri”.
Un aspect important al reglării emoţionale este controlul voluntar definit ca
„abilitatea de a inhiba un răspuns dominant pentru a da un răspuns subdominant”. Controlul
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voluntar include reglarea atenţiei (abilitatea de a-şi controla atenţia voluntar când este nevoie)
şi controlul inhibiţiei şi activării (abilitatea de a inhiba sau activa comportamentul specific
anumitor contexte, mai ales când persoana nu doreşte să facă acel lucru).
Reglarea comportamentului este definită ca procesul de iniţiere, menţinere,
inhibare, adaptare sau schimbare a apariţiei, formei, duratei comportamentelor relaţionate
cu emoţiile. Comportamentele care acompaniază emoţiile includ reacţii faciale, gesturi şi
alte comportamente care apar ca o consecinţă sau sunt asociate cu emoţiile, stările
fiziologice sau psihologice şi scopurile legate de emoţiile interne. Acest tip de reglare
implică exprimarea emoţiilor, adesea vizează inhibarea sau activarea comportamentului
legat de emoţii, iar uneori încearcă să schimbe contextul care produce emoţiile.
Reglarea emoţională şi cea comportamentală sunt asociate, uneori neputând fi
disociate mai ales în perioada copilăriei. Nu doar reglarea comportamentală este afectată de
stările emoţionale interne, dar şi consecinţele reglării emoţionale pot influenţa cursul
stărilor emoţionale interne şi pot servi la modificarea actuală sau viitoare a proceselor
fiziologice şi cognitive legate de emoţii.
Controlul voluntar (include elemente atenţionale şi comportamentale) este
relaţionat cu niveluri scăzute de emoţionalitate negativă, niveluri ridicate ale
empatiei/simpatiei, comportament prosocial, cu competenţă socială şi niveluri scăzute ale
problemelor de exernalizare. Mai mult, nivelurile scăzute de control al atenţiei sunt legate
de timiditate şi probleme de internalizare –supărare, anxietate, depresie, frică.
Pe lângă reglare şi control voluntar, variaţiile în intensitatea şi valoarea
emoţionalităţii sunt asociate cu calitatea funcţionării sociale şi a adaptării. Dacă persoanele
experimentează emoţii negative puternice şi nu îşi pot regla/adapta emoţiile sau modul de
exprimare a lor, acestea se vor comporta într-un mod neadecvat prin externalizarea
emoţiilor negative (furia, iritarea exprimate prin acte agresive). Mai mult, copiii care sunt
„capricioşi” sau înclinaţi spre emoţii negative precum furie sunt mai puţin legaţi de
perechile lor decât copiii care nu au această caracteristică.
Emoţionalitatea pozitivă este asociată cu tendinţa de a simpatiza cu ceilalţi în timp ce
emoţionalitatea negativă (mai ales furia) este relaţionată negativ cu simpatia.
Reglarea emoţională este în primul an de viaţă un proces de coreglare realizat de
copil şi de cel care îl îngrijeşte, ajungându-se la vârsta de 2-3 ani la o autoreglare
independentă a copilului cu ajutorul ghidării din partea adultului, iar în perioada
preşcolarităţii la o interiorizare a controlului emoţional. Autoreglarea reflectă capacitatea
copilului de a manevra acţiuni, gânduri şi emoţii într-o manieră adaptativă şi flexibilă, într-o
varietate de contexte sociale şi fizice.
Dacă este eficientă, reglarea emoţională permite flexibilitatea emoţională,
reevaluarea rapidă a situaţiilor care provoacă emoţii, accesul la o gamă largă de emoţii şi
atingerea scopurilor propuse. Oricum trebuie reţinut faptul că reglarea într-un mediu social
normal diferă de tipul reglării emoţionale solicitată de adaptarea la medii dificile sau
stresante (exemplu, copiii expuşi la violenţă domestică sau în comunitate, care trăiesc cu
părinţi depresivi, care au o vulnerabilitate temperamentală la stres).
Diferenţele individuale în intensitatea şi valoarea emoţiilor şi în modul de utilizare a
tipurilor de reglare emoţională joacă un rol important în funcţionarea socială la parametri
normali. Exprimarea şi reglarea emoţională afectează reacţiile noastre la ceilalţi oameni şi
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vice-versa; deci, în timp, competenţa socială şi adaptarea socială.
Multe dintre problemele de comportament se datorează unei emoţionalităţi negative
şi lipsei de reglare emoţională. Ca urmare putem afirma că reglarea emoţională este asociată
cu o competenţă socială sporită, operaţionalizată astfel: comportament adecvat din punct
de vedere social, popularitate, comportament prosocial şi puţine probleme de
comportament sau comportamenent agresiv.

Strategiile de reglare emoţională
Pot fi clasificate în trei tipuri:
1. strategii de rezolvare a problemelor;
2. strategii emoţionale;
3. strategii cognitive.

1. Strategiile de rezolvare a problemelor
Presupun găsirea de soluţii la problemele cu care se confruntă o persoană şi care
provoacă emoţii negative, precum şi aplicarea soluţiei optime.
Exemplu de strategie de rezolvare a problemelor:
- Implicarea copiilor în diferite activităţi. De exemplu, când un copil sparge un pahar,
pentru a rezolva problema el/ea este implicat/ă în curăţarea cioburilor de pe jos, în aducerea măturii şi a
făraşului.
- Distragerea atenţiei de la sursa de stres. Exemplu: Copiii pot fi duşi în altă cameră
pentru a se juca cu altceva sau li se pot arăta anumite obiecte în scopul distragerii atenţiei de la sursa care le
provoacă o emoţie negativă.

Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
-

Rezolvaţi împreună cu copiii o serie de probleme sociale, scopul fiind acela de a-i
ajuta pe copii să gândească şi să rezolve problemele interpersonale în mod
eficient, ceea ce implică empatie (copiii înţeleg cum îi afectează pe ceilalţi
acţiunile lor).

Utilizaţi conflictele pe care copiii le experimentează pentru a-i învăţa despre
emoţii, despre cum să comunice, să negocieze, să facă compromisuri şi să
interacţioneze. Pentru început utilizaţi păpuşi sau jocul de rol pentru a-i învăţa pe
copii cum să rezolve anumite probleme interpersonale fără a recurge la violenţă.
Exemplu: Dacă aveţi de a face cu o situaţie asemănătoare: „Alin a distrus din greşeală castelul din
cuburi construit de Marcel. Marcel s-a înfuriat foarte tare şi a început să strige, să plângă şi să arunce cu
cuburi în Alin”, puteţi interveni în această situaţie pentru a-l ajuta pe Marcel să îşi dea seama de
emoţia trăită (furie) ca apoi, după ce aţi reuşit să îl liniştiţi, să discutaţi împreună cu el despre situaţia
în care a apărut furia.
-
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Utilizaţi următoarele întrebări:
- „Ce s-a întâmplat înainte să te înfurii pe Alin?
- Ai făcut tu ceva care l-a supărat pe Alin înainte ca acesta să îţi strice castelul? I-ai vorbit urât?
L-ai lovit?
- Mai era cineva cu voi când aţi construit castelul?
- Poţi să îmi spui ce s-a întâmplat imediat după ce tu te-ai înfuriat? Ce ai făcut tu când te-ai
înfuriat?
- Ce a făcut Alin după ce ai aruncat cu cuburi în el?
- Ce crezi că au spus colegii tăi de la grădiniţă despre tine când ţi-ai manifestat furia astfel?”

2. Strategiile emoţionale
Au ca scop nu atât rezolvarea problemei care declanşează emoţia negativă, cât mai
ales ameliorarea acestei trăirii emoţionale negative. În cazul în care problema nu poate fi
rezolvată, fie pentru că nu există soluţii aplicabile, fie pentru că persoana implicată nu are
resursele sau instrumentele necesare, sunt eficiente strategiile emoţionale.
Exemplu: Copiii de până la un an nu pot să rezolve situaţiile de viaţă, nu pot interveni în mediul
înconjurător pentru a face anumite modificări care să înlăture emoţiile negative şi în acest caz funcţionează
strategii emoţionale aplicate de părinţi precum mângâieri, acordarea atenţiei, luarea în braţe etc.
Aceste comportamente realizate de părinţi anulează emoţia negativă (tristeţea sau
furia) şi o înlocuiesc cu una pozitivă (starea de calm, de relaxare).
Alt exemplu de strategie emoţională prin care se modifică emoţia negativă şi nu
problema care a contribuit la declanşarea ei se referă la implicarea copiilor în activităţi
recreative sau activităţi preferate.
O altă strategie de reglare emoţională este angajarea în activităţi domestice. Copiii
învaţă de la adulţi că atunci când sunt supăraţi pot face curat în casă, pot aranja hainele în
dulap, pot aranja jucăriile în cutii sau pe rafturi etc.

Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
-

La copiii de 2-3 ani strategiile de control emoţional pot fi aplicate şi învăţate prin
ghidajul oferit în unele situaţii de către adulţi. Ca urmare oferiţi o ghidare punctuală şi
consecventă, astfel încât copiii să interiorizeze aceste strategii de reglare
emoţională şi ulterior să le folosească singuri.
Exemplu: Un băiat care este furios pentru că fetiţa de lângă el i-a luat jucăria preferată poate
fi ajutat să găsească o soluţie la problema aceasta. Învăţaţi-i pe cei doi copii să decidă, de comun
acord, cui îi va rămâne maşinuţa şi care dintre ei se va juca cu altă jucărie (aceasta este metoda
rezolvării de probleme). Dacă această metodă nu funcţionează, îi puteţi distrage atenţia
copilului supărat, arătându-i alte jucării.
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-

Pentru ca cei mici să fie siguri că pot apela la dvs. ori de câte ori sunt supăraţi,
trebuie să lăudaţi iniţiativa lor de a apela la dvs., să îi mângâiaţi şi îmbrăţişaţi
pentru a le arăta dragostea necondiţionată şi să căutaţi soluţii optime pentru o
anumită problemă împreună cu ei.

-

În situaţiile în care copiii sunt supăraţi pentru o faptă făcută de ei, dvs. trebuie să
blocaţi orice gând moralizator sau critic şi să îi lăudaţi pentru curajul de a spune
adevărul.
Exemplu:
Când un copil vine şi spune: “Sunt tare trist pentru că am spart o farfurie”, dvs.
trebuie să evitaţi criticarea copilului, în ciuda tentaţiei de a vă exprima furia
pentru distrugerea vazei preferate şi, împreună cu cel mic, să găsiţi soluţii pentru
remedierea problemei (copilul poate mătura cioburile de pe jos).

3. Strategiile cognitive
Reprezintă metode de neutralizare a emoţiilor negative prin evaluarea cognitivă a
situaţiei dintr-o altă perspectivă. Situaţiile ce contribuie la declanşarea emoţiilor negative şi
care nu pot fi rezolvate comportamental pot fi evaluate sau interpretate diferit.
Astfel, un copil de 3 ani şi 7 luni căruia îi este frică de apă poate justifica refuzul de
a intra în apă prin faptul că “i se udă slipul” (această strategie se numeşte raţionalizare şi
implică oferirea de argumente raţionale pentru anularea emoţiilor).
Copiii cărora le este frică de injecţii îşi pot spune atunci când trebuie să primească o
injecţie “nu poate să doară chiar atât de tare” (această strategie se numeşte minimizarea
deoarece prin implementarea ei este micşorat efectul sau impactul evenimentului neplăcut).
În situaţii de competiţie (de exemplu o competiţie sportivă), copilul poate fi învăţat
de adulţi să redefinească situaţia supărătoare de a se afla “pe locul doi”, spunându-şi, de
exemplu, că deşi s-a clasat doar pe locul doi, a fost singurul care nu a trişat în timpul cursei
sau că a fost primul dintre copiii de aceeaşi vârstă cu el care au participat la concurs.
Această strategie cognitivă presupune insistarea şi scoaterea în evidenţă a altor aspecte
decât cele care declanşează emoţii negative.

Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
-

Dvs. sunteţi un exemplu pentru copii referitor la ceea ce înseamnă reglarea
propriilor emoţii. Astfel, încercaţi să exprimaţi cu voce tare ceea ce gândiţi într-o
situaţie neplăcută.
Exemplu: Dacă sunteţi blocaţi în trafic împreună cu copilul, spuneţi cu voce tare: “Nu-i nici o
problemă, o sa ajungem cât de repede putem. Acum este aglomeraţie deoarece toată lumea vrea
să ajungă la serviciu”.
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-

Încercaţi să nu reacţionaţi într-o manieră negativă sau chiar agresivă. Copiii imită
de multe ori comportamente pe care le observă la adulţi, de aceea, controlânduvă propriile emoţii şi comportamente sau utilizând o serie de strategii cognitive
puteţi modela pentru copilul dvs. modalităţi mai eficiente de a reacţiona în situaţii
dificile, stresante.

-

Încurajaţi copiii să analizeze cât mai critic situaţia care i-a determinat să-şi piardă
controlul. De multe ori situaţiile cu care se confruntă nu sunt atât de
"îngrozitoare" pe cât le par lor şi le va fi mai uşor să le facă faţă dacă le analizează
mai întâi. De multe ori după o analiză “la rece“ a situaţiei, aceasta nu ne mai pare
chiar atât de dificilă sau de gravă ca la început.

Există diferenţe între fete şi băieţi la nivelul reglării emoţionale?
Studiile spun că:
- Fetele diferă faţă de băieţi în ceea ce priveşte stilurile de exprimare şi de reglare
emoţională. Astfel, într-un studiu, s-a arătat că băieţii care manifestă risc pentru dezvoltarea
problemelor de comportament exprimă mai multe emoţii negative în situaţii dezamăgitoare
când este prezent şi un adult decât băieţii care nu prezintă risc pentru dezvoltarea
problemelor de comportament. Dimpotrivă, fetele care prezintă riscul dezvoltării unor
probleme de comportament nu exprimă niveluri ridicate de emoţii negative, ci manifestă de
două ori mai multe emoţii pozitive decât emoţii negative când sunt dezamăgite şi un adult
este prezent.
Aceste rezultate sunt intrigante, deoarece abilitatea de a masca emoţiile negative (de
ex, dezamăgirea când primeşte un cadou nedorit) reflectă internalizarea normelor culturale
ce presupun descurajarea comportamentelor de rănire a sentimentelor celorlalţi.
Răspunsurile fetelor cu risc diferă de cele ale băieţilor cu risc ceea ce sugerează că există
diferite reguli de exprimare a furiei la fete în copilărie şi că un accent mai mare este plasat
pe utilizarea de către fete a strategiilor de reglare emoţională (ex. suprimarea emoţiilor
negative) comparativ cu băieţii. Trebuie însă precizat că deşi fetele manifestă o abilitate
dezvoltată de a-şi masca emoţiile, aceasta pare a avea efecte negative asupra sănătăţii
mentale, minimalizarea furiei şi suprimarea emoţională fiind asociate cu hiperactivitate,
nelinişte, dificultăţi de concentrare şi comportamente de externalizare.
- Modul de exprimare emoţională al fetelor nu este labil, impulsiv sau ostil, ci unul
de renunţare/necomunicare care sugerează că fetele şi-au canalizat resursele lor atenţionale
şi comportamentale pentru a controla emoţiile negative. Autorii sugerează şi că fetele au
învăţat să nu îşi exprime sau să experimenteze emoţii negative precum furie sau distres şi ca
urmare îşi pot regla foarte bine acele emoţii. Minimalizarea şi suprimarea emoţiilor negative
se pare că reprezintă motivele plasării fetelor, mai târziu în viaţă, pe o traiectorie a
dezvoltării unor probleme de internalizare precum depresia.
- Rezultatele altor cercetări sugerează că suprareglarea sau reglarea slabă a emoţiilor
negative este relaţionată cu probleme de comportament la copiii preşcolari, în timp ce
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exprimarea emoţională adecvată, nu. Manifestarea optimă a expresiilor emoţionale reflectă
modalităţi de manifestare a emoţilor flexibile şi moderate adecvate genului şi contextului în
care apar.
- Practicile de socializare ale părinţilor, cadrelor didactice şi colegilor copiilor pot
contribui la dezvoltarea expresiilor emoţionale în funcţie de gen.
Exemplu: Fetele sunt în general socializate să manifeste mai puţin comportament activ, furie sau
agresiune fizică decât băieţii. În ceea ce priveşte exprimarea furiei, s-a observat că fetele primesc mai puţin
feedback întâmplător de la părinţi în cadrul interacţiunilor copii-părinţi comparativ cu băieţii; s-a observat
şi o descreştere abruptă în exprimarea furiei la fetele de 2 ani.
Agenţii de socializare (părinţii, cadrele didactice) încurajează comportamentele de
gen precum teama şi retragerea mai mult la fete decât la băieţi, ceea ce reflectă faptul că
fetele pot fi socializate de timpuriu pentru a exprima problemele de comportament într-o
manieră concordantă cu stereotipurile (credinţele generale) de gen.

Care este relaţia dintre stilul parental şi reglarea emoţională a
copiilor?
În ultimele decenii, un număr de cercetători au argumentat că o componentă
esenţială a adaptării copiilor este a-i învăţa cum să îşi regleze răspunsurile emoţionale şi
comportamentele corespunzătoare în moduri adecvate şi adaptative.
În acest sens, un rol deosebit de important îl au părinţii, deoarece stilul parental este
legat de dezvoltarea socială şi emoţională a copiilor.
Familia reprezintă primul şi principalul context în care copiii învaţă cum se exprimă
emoţiile, ce mesaje transmit ele şi diferite moduri de reglare emoţională. Mai mult, climatul
emoţional din familie afectează reactivitatea emoţională a copilului şi calitatea sau
securitatea relaţiilor cu ceilalţi membri ai familiei.
Calitatea climatului emoţional al familiei este datorat în parte exprimării de către
părinţi a emoţiilor. Expresivitatea emoţională parentală poate fi măsurată în două sau mai
multe moduri:
- exprimarea de către părinţi a emoţiilor pozitive sau negative când interacţionează cu
copilul lor;
- tendinţele generale ale părinţilor de a-şi exprima emoţiile în cadrul interacţiunilor
familiale.
Părinţii care au emoţii pozitive, sunt calzi şi manifestă puţine expresii de
dezaprobare, ostilitate sau alte emoţii negative orientate spre copii tind să aibă copii
competenţi social, adaptaţi care sunt pricepuţi în înţelegerea situaţiilor sociale.
În plus, expresivitatea parentală şi a familiei, în special cea pozitivă, este asociată cu
competenţa socială a copiilor, înţelegerea emoţională, emoţionalitate pozitivă,
comportament prosocial, stimă de sine crescută.
Cercetările privind expresivitatea emoţională negativă sunt mult mai complexe şi în
general puţine. Expresivitatea parentală negativă sau ostilitatea faţă de copil este negativ
relaţionată cu competenţa socio-emoţională a copiilor şi pozitiv relaţionată cu problemele
de adaptare.
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Există un număr de motive pentru care emoţiile exprimate de părinţi faţă de copii
sau exprimate în familie sunt legate de adaptarea şi competenţa socială a copiilor. Un set de
explicaţii se referă la efectele expresivităţii parentale asupra relaţiilor dintre părinte şi copil,
deoarece când părinţii sunt calzi şi suportivi faţă de copiii lor, copiii cred că părinţii lor sunt
preocupaţi de bunăstarea şi interesele lor, deci ei vor avea încredere în părinţi şi se supun şi
internalizează standardele părinţilor referitoare la comportamentul adecvat, inclusiv cereri
pentru autoreglare.
Mai mult, părinţii care exprimă emoţii pozitive modelează căi pozitive de a
răspunde celorlalţi şi evenimentelor din viaţa lor, în timp ce părinţii care exprimă emoţii
negative modelează abordări ostile, dereglate, de a face faţă emoţiilor.
Capacităţile de reglare ale copiilor includ abilităţile de focalizare voluntară a atenţiei,
distragerea atenţiei şi inhibarea sau iniţierea unui comportament. Aceste comportamente
condiţionate de temperament pot fi utilizate pentru a modela reactivitatea emotivă faţă de
evenimente precum şi comportamente conduse emoţional.
Deşi diferenţele individuale temperamentale, incluzând abilităţile reglatorii ale
copiilor, deriva din factorii ereditari şi constituţionali şi experienţa contribuie la aceste
diferenţe.
Numeroşi cercetători afirmă că abilităţile copiilor de a-şi regla atenţia, emoţiile şi
comportamentul sunt incluse în mediul relaţiilor sociale şi că autoreglarea copiilor poate fi
promovată şi cel puţin în parte învăţată cu ajutorul părinţilor.
Apoi, părinţii care sunt pozitivi şi suportivi cu copiii îi ajută să manevreze stresul şi
să îi facă faţă cu succes în diverse situaţii, ceea ce sporeşte abilităţile de reglare emoţională şi
accelerează dezvoltarea abilităţilor sociale.
Expresivitatea parentală pozitivă contribuie la credinţele copiilor referitoare la cât
de multe şi ce tipuri de expresii emoţionale sunt adecvate şi eficiente în interacţiunile sociale
şi ce cunoştinţe pot spori autoreglarea şi abilităţile sociale.
O serie de investigaţii arată că exprimarea emoţională şi strategiile de reglare diferă
în funcţie de implicarea activă sau pasivă a părinţilor şi disponibilitatea emoţională a mamei
pentru a răspunde copiilor.
Lipsa disponibilităţii emoţionale şi efectele devastatoare asupra emoţiilor copiilor se
datorează şi insensibilităţii mamei sau lipsei răspunsurilor la semnalele copiilor, nu doar
absenţei mamei.
Antrenamentul parental (care implică învăţarea copilului despre natura emoţiilor,
despre regulile privind modurile de exprimare a emoţiilor şi strategiile de a face faţă
emoţiilor) se reflectă în abilităţile copilului de a-şi regla emoţiile în diferite contexte sociale
şi de a se regla din punct de vedere fiziologic (de ex. roşeaţa, tremurul care însoţesc anumite
emoţii etc.). Reglarea emoţională adecvată a copiilor prezice niveluri scăzute de agresivitate
şi comportament negativ faţă de colegi. Antrenamentul oferit de părinţi sporeşte abilitatea
copiilor de a-şi inhiba emoţiile negative, de a le atenua, de a-şi focaliza atenţia şi regla
propriile emoţii.
Securitatea emoţională este scopul care motivează procesele reglatoare; problemele
reglării emoţionale asociate cu insecuritatea emoţională acumulată ca urmare a expunerii la
emoţii negative poate determina apariţia unui mod de reglare disfuncţional. Emoţiile
negative, în special cele ostile, fie îndreptate spre copil, fie existente în familie în general,
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reduc sentimentele de securitate ale copilului ceea ce poate compromite atât reglarea
emoţională a copilului într-un context specific, cât şi dezvoltarea unor capacităţi de reglare
competente. Mai mult emoţiile negative ale părinţilor orientate spre copii provoacă copiii,
nu îi ajută să înţeleagă modul de reducere sau modelare a emoţiilor.

Sumarizare
- Genul este o parte importantă a procesului de dezvoltare şi la fel ca emoţiile şi el
este construit biologic şi cultural. Deşi există diferenţe biologice înnăscute între fete şi
băieţi, modul în care cultura defineşte, categorizează sau valorifică aceste diferenţe
influenţează măsura în care diferenţele vor fi exprimate în comportamentele legate de gen.
- Emoţiile reprezintă un domeniu în care există clare şi puternice diferenţe de gen
care apar relativ timpuriu în dezvoltare, datorită faptului că adulţii socializează dezvoltarea
emoţională în mod diferit pentru fete şi băieţi.
Socializarea emoţiilor de către părinţi în funcţie de genul copiilor începe înainte ca
aceştia să se poată implica în conversaţii datorită nedezvoltării limbajului. Încă din primele
zile de viaţă mamele exprimă emoţii diferite faţă de fete şi băieţi; astfel ele manifestă mai
multe şi mai intense expresii faciale ale emoţiilor cu fetele (şi continuă să facă acest lucru şi
mai târziu). Ca urmare, la sfârşitul primul an de viaţă, fetele vor manifesta emoţii mai intens
decât băieţii (chiar dacă la început nu existau diferenţe de gen în manifestarea facială a
emoţiilor) şi aceste diferenţe sunt legate de modul de exprimare a emoţiilor de către mamă.
Acelaşi patern este întâlnit şi în momentul când mamele încep să vorbească cu copiii despre
experienţele emoţionale. Copiii vorbesc despre emoţii aproape imediat după ce încep să-şi
însuşească limbajul, la 1 an jumătate, ceea ce atestă rolul central al emoţiilor în experienţele
copiilor.
Ca urmare diferenţele sistematice în trăirea şi exprimarea emoţională dintre fete şi
băieţi se datorează influenţelor sociale ce contribuie la formarea unor stereotipuri de gen.
Încă de la 4 ani, copiii ştiu deja aceste stereotipuri, în parte datorită modurilor diferite în
care mamele discută despre aceste emoţii. Ca urmare, băieţii vor discuta mai puţin despre
frică decât fetele, deoarece au învăţat că această emoţie nu este adecvată sexului lor.
Exemple:
- stereotipurile de gen privind exprimarea emoţională se referă la faptul că fetele exprimă mai
multe emoţii negative internalizate (tristeţe, frică, vină) şi mai multe emoţii pozitive (fericire, empatie) decât
băieţii;
- anumite stereotipuri despre procesarea emoţiilor presupun că bărbaţii exprimă şi experimentează
furia mai des şi mai intens decât femeile şi că femeile experimentează şi exprimă mai des tristeţea decât
bărbaţii;
- alte stereotipuri emoţionale arată că frica nu este o emoţie adecvată pentru bărbaţi şi ca urmare
adulţii care trebuie să atribuie o emoţie unui comportament ambiguu copiilor îl vor atribui fricii dacă copilul
este fetiţă şi îl vor atribui furiei dacă copilul e băiat.
Paternurile de gen găsite în studiile de psihologia dezvoltării, comparate cu cele
găsite în studiile privind exprimarea emoţională de către adulţi permit afirmarea faptului că
mesajele distincte primite de fete şi de băieţi în timpul anilor formativi sunt responsabile
parţial pentru variaţiile de gen în exprimarea emoţională în anii maturităţii.
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Fivush (1989) sugerează că aceste diferenţe reflectă variaţii în practicile de
socializare ale părinţilor, care pot duce la variaţii de gen privind modul în care copiii vor
aborda experienţele emoţionale mai târziu.
Exemplu: fetele sunt încurajate să construiască un sentiment al sinelui mai mult relaţional
comparativ cu băieţii şi ca urmare sunt mai ghidate înspre focalizarea pe emoţii şi discutarea acestora în
contexte ce includ relaţiile cu ceilalţi. Băieţii, în schimb sunt socializaţi în general să fie mai autonomi,
afirmativi şi autosuficienţi, ceea ce înseamnă că trebuie să fie capabili să îşi controleze emoţiile şi într-o
anumită măsură să evite discuţiile despre aspecte emoţionale ale experienţei lor.
Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
Având în vedere că adesea conversaţiile despre experienţele emoţionale dintre adulţi şi
copii au un rol semnificativ în înţelegerea şi exprimarea ulterioară a emoţiilor în funcţie
de gen, trebuie:
- Să se discute şi cu băieţii despre emoţii internalizate precum tristeţea, în
scopul de a-i învăţa strategii de a face faţă acesteia, deoarece nevorbind despre
tristeţe băieţii nu pot fi învăţaţi cum să facă faţă acestei emoţii, învăţând în schimb să
o evite, lucru la fel de dăunător ca şi meditarea excesivă asupra ei, ce duce la
depresie. Să nu se insiste doar pe discutarea tristeţii în cazul fetelor, deoarece ele pot
dezvolta depresie. Aceasta nu înseamnă că discutarea tristeţii determină apariţia
depresiei (discutarea emoţiilor este benefică).
- Relatările despre emoţii dintre părinţi şi băieţi să fie canalizate pe relaţii
interpersonale, pe interacţiuni ce vizează cooperarea şi empatizarea cu ceilalţi, să nu
se discute cu aceştia doar despre cauzele şi consecinţele unei emoţii. În cazul fetelor,
se recomandă axarea pe aceste aspecte, pornind de la discutarea unor emoţii legate
de un anumit eveniment.
- Să se discute cu băieţii despre întregul spectru de emoţii şi să nu se exagereze în
descurajarea emoţiilor negative, deoarece băieţii vor deveni astfel mai puţin expresivi
emoţional decât fetele.
-

Adulţii să manifeste aceleaşi reacţii faţă de copii, indiferent de genul lor şi să nu aibă
aşteptări mai mari de la fete în ceea priveşte controlul emoţional şi utilizarea unor
strategii de reglare mai sofisticate decât de la băieţi.

-

Să se discute la fel de mult şi cu fetele ca şi cu băieţii despre furie şi
modalităţile de reglare a acesteia. De asemenea, băieţii să fie învăţaţi să acorde
mai mare atenţie suferinţei celorlalţi, şi atât mamele, cât şi taţii să vorbească cu băieţii
despre emoţii pozitive şi despre tristeţe.

-

Atât fetele, cât şi băieţii să fie învăţaţi să îşi exprime fericirea, deoarece se pare
că ei experimentează fericirea în mod similar, doar că fetele sunt învăţate să şi-o
exprime, iar băieţii sunt învăţaţi să şi-o controleze.
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-

Să se aibă în vedere că emoţiile stereotipe (anumite emoţii sunt atribuite fetelor
şi anumite emoţii sunt atribuite băieţilor) indică în mai mică măsură starea
emoţională reală a copilului, ceea ce subminează impactul pe care experienţa
particulară îl are asupra exprimării emoţionale.
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Partea II

Abilităţi sociale
Capitolul 4
Despre abilităţile sociale

Capitolul 5
Etape în dezvoltarea abilităţilor sociale ale copiilor cu vârsta până în 7 ani

Capitolul 6
Abilităţi sociale – Informaţii teoretice şi recomandări practice pentru
dezvoltarea acestora la copii, fete şi băieţi

Despre abilităţile sociale

Abilităţile sociale

A avea abilităţi sociale

Sunt cele care ne permit să ne integrăm Înseamnă a fi eficient în interacţiunile cu
în mediul în care trăim fie el grupul de la ceilalţi astfel încât să atingi scopul stabilit.
grădiniţă, şcoală, serviciu sau grupul de
prieteni.
Studiile indică faptul că:
- Acei copii care au dezvoltate abilităţile sociale se vor adapta mai bine la mediul
şcolar şi vor avea rezultate mai bune.
- Copiii cu abilităţi sociale slab dezvoltate (ex. copiii care se comportă agresiv – fizic sau
verbal, copiii care au dificultăţi în a se integra într-un grup de persoane noi) au o probabilitate
mai mare de a fi respinşi de ceilalţi şi de a dezvolta probleme de comportament;
astfel, copiii care sunt izolaţi de grup au un risc crescut pentru abandon şcolar,
delicvenţă juvenilă, probleme emoţionale - anxietate, depresie.
Prin urmare, a şti să-ţi faci prieteni şi să interacţionezi cu ei în mod adecvat
influenţează sănătatea emoţională a persoanei. Lipsa abilităţilor sociale îi face pe unii copii
să fie ţinta ironiilor din partea altor colegi deoarece copii mai agresivi observă că aceştia nu
au modalităţi de a se apăra. Ei au mai multe probleme de adaptare la şcoală şi sunt
predispuşi spre delicvenţă juvenilă şi consum de substanţe.
Concluzie:
Dezvoltarea abilităţilor sociale reduce factorii de risc asociaţi cu performanţele
şcolare scăzute şi asigură sănătatea emoţională a persoanei.
Comportamentul social al copiilor este puternic influenţat de convingerile părinţilor
privind rolurile de gen. Aceste convingeri sunt reflectate de preferinţele părinţilor chiar
înainte ca unii copii să se nască. Studiile au evidenţiat faptul că părinţii preferă în mod
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definit să aibă băieţi. Dintre motivele invocate de mame ar fi: să le facă pe plac soţilor, să
ducă mai departe numele familiei, ca soţul să aibă un partener. Motivele lor pentru a avea o
fată ar fi: a avea ele o companie, să le îmbrace, să le aranjeze. Prin urmare, în momentul în
care se naşte un copil el va fi expus acelor stereotipuri de gen care îi vor influenţa în sens
negativ dezvoltarea socială, restrângându-i spectrul de comportamente pe care le poate
achiziţiona, la cele conforme cu convingerile părinţilor.
Exemplu: Unii părinţi cumpără fetelor jucării pentru teme de joacă din mediul domestic, ceea ce le
limitează dezvoltarea prin explorarea unui set redus de activităţi şi prin construirea unui set de percepţii
reduse asupra propriilor competenţe. Aceşti părinţi, prin implicarea fetelor în jocuri cu jucării din mediul
domestic formează şi menţin stereotipul conform căruia principala competenţă a femeii este cea de gospodină
a casei.
De asemenea, s-a observat că şi sarcinile pe care le primesc copiii în casă
accentuează diferenţele de gen, dacă ele reflectă stereotipuri de gen cum ar fi „fetele fac
mâncare, iar băieţii repară lucruri”.
Manifestarea acestui stereotip se realizează diferenţiat; cercetările arată că părinţii
încurajează stereotipurile de gen în ceea ce priveşte alegerea jocurilor mai mult la fete decât
la băieţi, iar taţii mai mult decât mamele.
Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?

-

-

Cumpăraţi jucării non-specifice în mod tradiţional genului şi asistaţi copilul în
explorarea şi descoperirea lor. Fiecare tip diferit de jucărie dezvoltă o altă abilitate
cognitivă oferindu-i copilului oportunitatea de dezvoltare optimă.

-

Implicaţi fetele în jocuri care dezvoltă nu numai abilităţile verbale (prin jocul cu
păpuşile), ci şi abilităţile cognitive şi motorii, oferindu-le oportunitatea de a se
simţi competente în cât mai multe domenii de activitate.

-

Responsabilizaţi copiii în casă oferindu-le sarcini care contrazic stereotipurile de
gen (ex. băieţii să ajute la gătit). Acest lucru flexibilizează convingerile de gen şi
îmbogăţeşte repertoriul comportamental al copiilor.
Competenţele sociale de bază sunt:
iniţierea şi menţinerea unei relaţii;
integrarea într-un grup.

Abilităţi sociale

Exemple de comportamente

Iniţierea şi menţinerea
unei relaţii

Să iniţieze şi să menţină o interacţiune cu un alt copil.
Să asculte activ.
Să împartă obiecte şi să împărtăşească experienţe.
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Să ofere şi să primească complimente.
Să rezolve în mod eficient conflictele apărute.
Să respecte regulile aferente unei situaţii sociale.
Integrarea în grup

Să coopereze cu ceilalţi în rezolvarea unei sarcini.
Să ofere şi să ceară ajutorul atunci când are nevoie.

De unde începem atunci când dorim să îmbunătăţim abilităţile
sociale ale copiilor?
Dacă doriţi să îmbunătăţiţi abilităţile sociale ale copiilor dumneavoastră este
important ca mai întâi să vedeţi care sunt punctele lui tari şi ce comportamente pot fi
dezvoltate. În acest sens, puteţi completa tabelul de mai jos.
Cum se comportă copilul?
Îşi petrece timp uitându-se la ceilalţi copii cum se joacă.
Se joacă singur cu propriile jucării.
Se implică în joc paralel.
Se implică în joc cooperativ.
Iniţiază interacţiuni cu ceilalţi copii.
Intră în mod adecvat în jocul celorlalţi copii.
Îşi menţine rolul stabilit în cadrul jocului cu uşurinţă până la final.
Rezolvă conflictele în mod pozitiv.
Manifestă interes pentru ceilalţi copii care manifestă semne de distres.
Recunoaşte cum se simte cealaltă persoană în timpul unui conflict.
Împarte lucruri cu ceilalţi.
Împarte experienţe cu ceilalţi.
Aşteaptă la rând fără probleme.
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√

Etape în dezvoltarea abilităţilor sociale ale
copiilor cu vârsta până în 7 ani

Etape în achiziţia comportamentelor sociale
În achiziţia comportamentelor sociale preşcolarii parcurg câteva etape specifice pe care le
putem citi în tabelul de mai jos.
În primele
3 luni





Copiii îşi explorează foarte mult propriul corp: îşi sug degetul, îşi
observă mâinile, se uită spre acea parte a corpului care este atinsă
de către adult şi realizează că este o persoană separată de ceilalţi;
Devin interesaţi de alte persoane şi îi recunosc pe cei care au grijă
ei;
Se simt bine atunci când persoanele intră în contact cu ei pe
perioade scurte de timp, dar frecvente; perioadele lungi de timp în
care cineva se joacă pot fi prea obositoare pentru copil, iar
perioadele prea lungi în care cineva nu le dă atenţie îi fac să se simtă
părăsiţi;

Între 3 şi
6 luni



Copiii devin atenţi atunci când le este rostit numele, zâmbesc
spontan, disting între persoanele familiare şi cele nefamiliare şi
manifestă disconfort la pierderea unei jucării;

Între 9 şi
12 luni



Copiii devin neliniştiţi dacă sunt separaţi de persoana care îl
îngrijeşte; ei încep să imite gesturi simple;

De la 1 la
2 ani




Copiii sunt mult mai interesaţi să stabilească contacte cu cei din jur;
Se recunosc în poze sau în oglindă;
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De la 2 la
3 ani










De la 3 la
4 ani








De la 4 la
7 ani








Manifestă afecţiune faţă de persoanele familiare ( de ex. le pupă, le
îmbrăţişează);
Încep să se joace singuri;
Imită comportamentul adultului în cadrul jocului;
Se bucură atunci când fac mici progrese;
Încep să îi ajute pe ceilalţi (ex. o ajută pe mamă să adune jucăriile);
Devin conştienţi de sexul lor (ex. sunt fetiţă sau băiat);
Spun când au nevoie să meargă la baie;
Îşi manifestă preferinţele lor în faţa adultului (de ex. „Nu vreau să
iau rochiţa asta, nu-mi place, o vreau pe cealaltă!”);
Se pot autoevalua: „sunt frumos/ă”, „sunt murdar/ă” etc.;
Devin conştienţi de emoţiile lor şi ale celorlalţi şi discută despre ele;
Apar modificări rapide ale dispoziţiei (ex. plâng dintr-o dată);
Încep să simtă furie şi manifestă agresivitate în comportament;
Încep să manifeste frică faţă de anumite lucruri (de ex. de întuneric,
de anumite jucării);
Copiii devin mult mai independenţi. Cei mai mulţi dintre ei pot
realiza următoarele comportamente:
 urmează instrucţiuni simple (de ex. „Spală-te pe mâini!”);
 realizează sarcini simple fără ajutor: să mănânce, să bea apă, se
spală pe mâini sau îşi şterg nasul atunci când li se aminteşte;
Devin mult mai interesaţi de alţi copii;
Împart jucăriile cu ceilalţi, îşi aşteaptă rândul la joc (de ex. când
copilul se dă pe tobogan);
Iniţiază jocuri împreună cu alţi copii;
Inventează jocuri;
Apare „jocul dramatic” –copiii se prefac că sunt animale etc.
Copiii devin mult mai conştienţi de ei ca persoane şi sunt interesaţi
în a stabili relaţii de prietenie cu ceilalţi;
Încep să înţeleagă judecăţile morale (de ex. „Copilul din parc s-a
comportat urât!”);
Se compară cu ceilalţi;
Stabilesc prietenii;
Explorează diferenţele între sexe;
Aduc jocul dramatic mai aproape de realitate ţinând cont de detalii
(ex. timp, spaţiu în care se desfăşoară).
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Abilităţi sociale – Informaţii teoretice şi recomandări practice pentru dezvoltarea acestora la copii,
fete şi băieţi

1. Iniţierea şi menţinerea unei relaţii
Această competenţă se referă la însuşirea unor comportamente esenţiale pentru
buna funcţionare a unei relaţii.
Formarea de prietenii îndeplineşte mai multe funcţii:
- compararea socială pozitivă (ex. „Mai sunt şi alţii care gândesc şi simt ca mine.”);
- asigurarea securităţii emoţionale, a sentimentului de intimitate, a ajutorului necesar
la nevoie şi a sentimentului că ai cu cine să-ţi petreci timpul liber.
La această vârstă, principala îngrijorare a copiilor atunci când merg într-un mediu
nou (ex. intrarea în grădiniţă) este relaţia cu ceilalţi copii (ex. „Le va plăcea de mine?”, „Se vor
juca cu mine?”).

Există diferenţe între fete şi băieţi în iniţierea şi menţinerea unei
relaţii?
-

-

Studiile arată că:
Băieţii răspund cu un interes mai ridicat atunci când este vorba despre realizarea
unei activităţi care presupune mişcare, iar fetele au tendinţa de a se retrage din
aceste interacţiuni.
Jocul băieţilor este mult mai activ şi conţine mai multe contacte fizice decât cel al
fetelor.
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Care este relaţia dintre stilul parental şi iniţierea şi menţinerea
unei relaţii?
În ceea ce priveşte socializarea copiilor s-a observat că părinţii încurajează fetele şi
băieţii să participe la activităţi în mod diferit, în funcţie de sexul acestora.
Exemplu: jocul cu păpuşile pentru fete şi jocul cu maşinile pentru băieţi.
De asemenea, preferinţa copiilor pentru jucării s-a observat că este semnificativ relaţionată cu preferinţele de
gen ale părinţilor, adică ei oferă copiilor jucării tipice pentru fiecare gen şi recompensează copiii când se
implică în jocuri specifice stereotipurilor de gen. Acest lucru este mult mai accentuat la taţi.
Exemplu: În cadrul unui studiu în care erau analizate camerele copiilor s-a observat faptul că la
fete în cameră predomina culoarea roz, erau mai multe păpuşi şi jocuri manipulative; la băieţi dominant
era albastru, echipamentele sportive şi automobilele.
De asemenea, s-a observat că taţii încurajează băieţii să se implice în activităţi fizice,
de explorare şi sunt mai puţin stricţi cu ei, dar mai afectuoşi cu fetele.
Dacă fetele şi băieţii au stiluri de joc diferite ei îşi vor dezvolta abilităţi de joc
diferite. Normele de gen sunt rapid interiorizate de către copii, lucru observat prin faptul
că ei oferă feedback pozitiv pentru activităţile tradiţionale de gen şi descurajează activităţile
considerate caracteristice genului opus.
Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
-

Stimulaţi jocul în grup al fetelor şi jocul în diade al băieţilor deoarece jocul în
diade stimulează abilităţile de comunicare ale băieţilor, în timp ce jocul în grup
stimulează cooperarea şi competiţia fetelor.

-

Încurajaţi copiii să se implice în activităţi considerate în mod tradiţional specifice
genului opus şi oferiţi copiilor feedback pozitiv imediat când vedeţi că aleg
aceste activităţi.

-

Deoarece fetele şi băieţii se grupează în activităţi în funcţie de gen facilitaţi şi
întăriţi alcătuirea grupurilor mixte de joc. În acelaşi timp supravegheaţi grupul de
joc şi interveniţi atunci când fetele sunt mai puţin implicate în joc din cauza
băieţilor care domină. Gruparea copiilor în funcţie de gen are drept consecinţe
întărirea unor comportamente tradiţionale de gen.

Iniţierea şi menţinerea unei relaţii cuprinde o serie de comportamente specifice care
sunt detaliate mai jos.
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Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni cu un copil
Vizează o serie de formule verbale şi comportamente care îl ajută pe copil să
stabilească relaţii cu cei din jur. Copiii învaţă acest tip de comportamente prin imitarea
adulţilor sau a altor copii care s-au aflat în situaţii similare.
Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
-

Jucaţi-vă cu copilul astfel încât să-i oferiţi un model de comportament.

-

Citiţi împreună cu copilul poveşti şi vizionaţi desene animate în care sunt relatate
relaţiile dintre doi prieteni şi discutaţi la final cum se comportau cele doua
personaje. Încurajaţi copilul să-şi spună părerea. După ce citiţi o poveste
întrebaţi-l ce crede despre personaje sau cele întâmplate.

-

Priviţi împreună cum se joacă alţi copii, jucaţi-vă apoi lângă ei, iar în final cu ei.
Aceste etape sunt foarte importante pentru copiii mai timizi.

-

Încurajaţi în permanentă şi ghidaţi copilul în iniţierea a cât mai multe interacţiuni
cu ceilalţi copii (ex. „Ce zici, îl chemăm şi pe Sergiu să ne ajute să construim podul?”)

-

Iniţiaţi teme de joc noi pentru ambele genuri şi implicaţi fetele şi băieţii
deopotrivă.

La această vârstă, de multe ori a iniţia o interacţiune presupune a şti să intri într-un
joc aflat în desfăşurare. Dacă un copil pătrunde într-un mod agresiv şi deranjează jocul
celorlalţi este foarte probabil ca el să fie respins, iar pe viitor copiii să evite relaţionarea cu el.
Atunci când copiii doresc să se integreze în jocul celorlalţi
pot încerca mai multe strategii:
•

Copiii mai mici folosesc semnale nonverbale cum ar fi zâmbetele, gesturi
care manifestă interes, stau lângă ceilalţi copii şi se uită cum se joacă
sperând că cineva îi va observa şi îi va chema să se joace cu ei;

•

Unii copii se implică în paralel într-un joc asemănător celui din grupul
copiilor şi speră că dacă jocul lui este acceptat de ceilalţi va fi integrat şi el
în grup;

•

Alţi copiii se comportă intruziv şi intră peste jocul celorlalţi spunând că
unele jucării sau spaţiul respectiv este al lui;
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•

Copiii mai experimentaţi folosesc anumite formule verbale: „Pot să mă joc
şi eu?”, „Tu de-a ce te joci acum?”;

•

Alţi copii stau şi privesc jocul aşteptând o oportunitate de a se implica în
joc.

La această vârstă s-a observat că strategia cea mai eficientă este cea de a se implica într-un
joc paralel şi de a contribui cu ceva semnificativ la desfăşurarea acestuia.
Din observaţiile făcute de către cadrul didactic la grupă s-a sesizat că mai mult de
jumătate din cererile copiilor de a se integra într-un joc (ex. „Pot să mă joc şi eu cu voi?”) sunt
refuzate. Fiind o autoritate în faţa copiilor educatorul poate să determine grupul să accepte
un copil atunci când observă că există tendinţa din partea celorlalţi de a-l izola, dar în acest
mod problema nu va fi rezolvată. Grupul s-ar putea să aibă resentimente faţă de copil
deoarece prezenţa lui a fost impusă.
Dacă părinţii sau educatorii observă că de multe ori copilul stă mai retras şi este
marginalizat de către grup aceştia trebuie neapărat să intervină. Marginalizarea este un
predictor pentru apariţia problemelor emoţionale şi comportamentale.
Motivele pentru care copiii sunt marginalizaţi pot fi multiple; cele mai frecvente
motive sunt următoarele:
• copii care se comportă agresiv;
• copii care au un comportament timid, necooperativ, deficit de atenţie şi
hiperactivitate, anxioşi;
• copii care sunt diferiţi de ceilalţi: etnie diferită de a majorităţii, imaturitate în
dezvoltarea fizică, înfăţişare mai puţin plăcută sau mod de îmbrăcăminte precar,
copii cu handicap (de ex. fizic, motor, în limbaj etc.);
• copii introverţi care simt nevoia să stea mai mult singuri decât să comunice cu alţii;
• copii cărora le este frică să interacţioneze cu ceilalţi, fie că nu au fost suficient
stimulaţi, nu li s-a oferit oportunitatea de a-şi exersa abilităţile sociale sau au trăit
într-un mediu mai autoritar.
Relaţiile pe care educatorul le stabileşte cu un copil influenţează modul în care
grupa îl priveşte pe copilul respectiv: dacă educatorul are o atitudine pozitivă faţă de el
copiii vor prelua acea atitudine; dacă ceilalţi observă că educatorul e încruntat ori de câte ori
vorbeşte cu un copil care are unele comportamente negative şi copiii vor face la fel
deoarece el reprezintă o autoritate în faţa lor.
Situaţiile sociale noi sau întâlnirea unor persoane necunoscute este principala cauză
a manifestării timidităţii, mai ales dacă un copil simte că este în centrul atenţiei.
În anumite condiţii timiditatea este un răspuns normal, adaptativ, la o situaţie
socială copleşitoare; copilul se retrage temporar şi are nevoie de puţin timp pentru a se
familiariza cu contextul şi a dobândi sentimentul de control.
În contrast, copiii care se comportă reticent în majoritatea situaţiilor sociale nu au
dezvoltate suficient abilităţile sociale; aceştia suferă de sentimente de singurătate şi au mai
puţină încredere în forţele proprii. De asemenea, sunt mai puţin plăcuţi de către ceilalţi,
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sunt neglijaţi sau chiar respinşi de către colegii lor şi prin urmare au mai puţine şanse de a-şi
dezvolta abilităţile de relaţionare. Faptul că un copil stă retras este considerat problematic în
funcţie de vârsta acestuia.
De exemplu, la 3-4 ani nu sunt respinşi sau consideraţi mai puţin plăcuţi de colegii de grupă. La
7 ani copiii retraşi aveau deja sentimente negative, de singurătate, iar la vârsta de 11 ani erau mult mai
anxioşi.
Unele aspecte ale timidităţii sunt influenţate cultural şi pot fi învăţate din mediu.
Familia oferă modele de comportament pentru situaţiile sociale, modelele pe care le
transmit copiilor fie verbal (ex. „Nu-i frumos să ceri, trebuie să stai cuminte pe scaun dacă mergem în
vizită!”, „Nu se cuvine să pui întrebări unei persoane mai mari!”), fie nonverbal, prin
comportamentul lor în acele situaţii.
În acest sens, s-a observat că există diferenţe între copiii din diverse culturi; de
exemplu, copiii chinezi sunt mult mai reticenţi din punct de vedere social faţă de copiii
caucazieni sau americani. De asemenea, unii părinţi care îşi descriu copiii ca fiind timizi,
încurajează comportamentul respectiv la copii astfel încât ei ajung să se conformeze
etichetei care li s-a pus. Unii copii au o predispoziţie biologică spre a se comporta timid,
având chiar bătăi mai accelerate şi stabile ale inimii faţă de copiii mai puţin inhibaţi. Această
dispoziţie ereditară poate fi însă modificată de mediu, lucru care s-a putut observa la copiii
care au fost adoptaţi de familii cu un nivel ridicat de socializare.
Ce pot face cadrele didactice pentru a ajuta copiii timizi?
-

Amintiţi-vă că timiditatea este doar un aspect al personalităţii copilului.
Identificaţi aspecte pozitive şi micile reuşite ale acestuia şi lăudaţi-l pentru ele.

-

Cereţi copilului să îndeplinească singur sarcini în care ştiţi că va avea succes; asta
îi va da încredere în forţele proprii. Atenţie! Dacă el nu este pregătit, se va simţi
speriat şi copleşit de această situaţie şi există riscul să refuze pe viitor implicarea
în activitate.

-

Atunci când vedeţi că are o iniţiativă cât de mică, lăudaţi-l pentru a-i da curaj.

-

Deoarece se simt incomodaţi de diferite situaţii sociale, mulţi copii reacţionează
foarte bine la lucrul în grupe mici, care îi face să se simtă mai puţin intimidaţi.
Prin urmare, invitaţi acasă sau la un loc de joacă cel mult unul sau doi copii cu
care să se exerseze abilităţile sociale.

Ascultarea activă
-

Aceste comportamente se referă la:
stabilirea contactului vizual;
îndreptarea corpului spre persoana cu care comunicăm;
concentrarea atenţiei pe ceea ce ni se spune.
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În comunicarea cu copiii se recomandă aşezarea adultului la nivelul copilului sau
ridicarea copilului pe o masă sau scaun, astfel încât aceştia să fie la acelaşi nivel. Această
poziţionare îi transmite copilului o atitudine de deschidere şi de colaborare cu el.
Dacă observaţi că un copil are dificultăţi în a stabili contactul vizual ghidaţi
dumneavoastră uşor cu mâna capul copilului până când acesta vă priveşte şi repetaţi-i
mereu că trebuie să vă privească în ochi atunci când vă vorbeşte.
Uneori va fi nevoie să folosiţi doar două degete pentru a-i indica copilului unde să
privească. Lăudaţi copilul pentru orice efort cât de mic (ex. „Bravo! Ce frumos mi-ai
povestit şi te-ai uitat la mine!”); asta îi va da încredere în el să continue.
Evitaţi să forţaţi copilul să vă privească toată conversaţia. La început vă va privi
doar pentru perioade mai scurte, atât cât se simte confortabil. Treptat însă pe măsură ce va
dobândi încredere în el va privi persoanele direct în ochi.
Unii copii întrerup mereu conversaţia celorlalţi fie pentru că nu au fost învăţaţi
modalităţile de ascultare activă fie pentru că doresc să fie mereu în centrul atenţiei. Aceşti
copii au nevoie să conştientizeze faptul că nu pot fi întotdeauna în centrul atenţiei, dar asta
nu înseamnă că sunt mai puţin importanţi. De asemenea, este important să i se explice
copilului consecinţele comportamentului său asupra altora; nevoia lui de a povesti ceva este
la fel de mare ca şi nevoia celuilalt, iar dacă el îl întrerupe mereu colegul lui se va supăra şi
nu-i va mai povesti nimic.
Ce pot face cadrele didactice?
-

Oferiţi un model adecvat de comunicare evitând întreruperea copilului atunci
când acesta vorbeşte;

-

Pentru a conştientiza mai bine consecinţele negative ale acestui comportament,
copilul poate fi întrerupt (funcţionează la copiii mai mari, de 5-6 ani) de câteva
ori şi apoi întrebat de către părinte cum s-a simţit.

-

Educatorul pune în scenă cu ajutorul a două jucării o situaţie în care doi
participanţi au o discuţie, dar nu vorbesc pe rând. Riki e foarte vorbăreaţă şi nu îl
lasă pe Tedi să termine ce are de spus, începând să vorbească despre altceva.
Copiii trebuie să precizeze comportamentele pe care primul prieten ar fi trebuit
să le facă pentru ca cel de al doilea să nu se simtă trist şi neascultat.
Ex. Riki şi cu Tedi discută despre ce le-a adus Moş Crăciun.
Riki: Ţie ce ţi-a adus Moş Crăciun?
Tedi: Mi-a adus...
Riki: Mie mi-a adus multe, multe hăinuţe pentru păpuşa mea preferată şi o rochiţă
pentru la primăvară şi a spus ca am fost destul de cuminte anul acesta.
Tedi: Mie mi-a spus...
Riki: Aaa, şi mi-a mai spus că dacă sunt şi mai cuminte decât am fost, îmi aduce la
anul o păpuşă Barbie.”
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În final copiii sunt întrebaţi dacă au observat ceva greşit la modul în care cele două
personaje povestesc. Pornind de la răspunsurile lor, educatorul accentuează cât de
important este ca doi copii care povestesc, să vorbească pe rând şi să îl asculte fiecare pe
celălalt. Astfel, copiii observă că e important să le ofere celorlalţi oportunitatea de a-şi
spune părerea.

Împărţirea de obiecte şi împărtăşirea de experienţe
Este comportamentul prosocial cel mai uşor de învăţat de către copii deoarece
apare cu cea mai mare frecvenţă la această vârstă. De asemenea, apar multe oportunităţi de
a-l exersa; copiii trebuie să împartă toate materialele de la grădiniţă zi de zi. Împărţirea
jucăriilor cu ceilalţi copii creşte probabilitatea de a-şi face prieteni.
Unele studii au arătat că fetele manifestă mult mai frecvent acest comportament
decât băieţii.
Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
Acest comportament de a împărţi obiecte reflectă foarte bine comportamentul adulţilor.
Copiii au nevoie de modele pentru a învăţa acest comportament, iar cei care nu-l ştiu
înseamnă că nu au fost învăţaţi să se comporte astfel şi nu-i cunosc beneficiile, nu că sunt
„egoişti”.
-

Chemaţi-i lângă dumneavoastră şi realizaţi o activitate împreună, cum ar fi
desenatul şi aduceţi doar o singură cutie de culori astfel încât să fiţi nevoiţi să
împărţiţi creioanele. În timp ce desenaţi, comunicaţi copilului acest lucru, cereţi-i
creionul cu care desenează el şi lăudaţi-l pentru gestul său (ex. „Dă-mi te rog şi mie
creionul verde! Mulţumesc! Uau! Ce frumos desenăm împreună!”).

-

Daţi copiilor explicaţii privind importanţa acestui comportament (ex. „Ce bine ne
pare când un copil ne dă o jucărie! Suntem bucuroşi şi ne jucăm frumos
împreună! De aceea şi noi putem da altor copiii jucăriile noastre!”).

-

Încurajaţi copilul să îşi exprime emoţia atunci când alţi copii nu vor să împartă
jucării cu el, pentru a conştientiza mai bine consecinţele negative ale acestui
comportament.

-

Fiecare copil va decupa din reviste câte o poză care îi place. Se pot stabili teme
cum ar fi: ce mi-ar plăcea să primesc cadou de ziua mea, ce mi-ar plăcea să fac în timpul
sfârşitului de săptămână care vine etc. După ce fiecare copil a decupat o imagine,
copiii trebuie să îşi aleagă câte o pereche. Educatorul poate să numească el însuşi
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perechile. Apoi, pe perechi, copiii vor trebui să îşi spună unul altuia de ce au
decupat poza respectivă, apoi să o înmâneze celuilalt. Fiecare copil va lipi în
dreptul pozei perechii sale ceea ce aceasta a decupat. În continuare, fiecare copil
va trebui să prezinte celorlalţi copii poza decupată de perechea lor.

Oferirea şi primirea de complimente
Presupune:
recunoaşterea calităţilor sau a reuşitelor celorlalţi;
aprecierea acestora într-o manieră directă, verbală.

-

Complimentarea unei persoane este însoţită de o reacţie pozitivă din partea acesteia
şi duce la creşterea probabilităţii ca pe viitor acea persoană să ne caute compania.
Studiile arată că acei copii care critică, contrazic foarte des sau distrag atenţia sunt
respinşi de ceilalţi; în schimb, copiii care fac remarci pozitive la adresa colegilor se
integrează mult mai bine în grup. Prin urmare, copiii trebuie învăţaţi încă de când sunt mici
să identifice şi să verbalizeze mici aprecieri pozitive la adresa celorlalţi. În casă, copiii vor
face acest comportament dacă şi părintele obişnuieşte să aprecieze aspectele pozitive ale
copiilor.
Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
-

-

-

Alăturaţi-vă unui grup de copii care se joacă şi faceţi o remarcă pozitivă cu privire
la un copil; apoi cooptaţi un alt copil în discuţie (ex. „Ce turn frumos a construit
Marius! Ce zici, Andrei îţi place? Andrei, spune-i lui Marius că îţi place turnul lui. Ce
frumos vă jucaţi voi aici!”). E recomandat să faceţi acest lucru mai ales dacă aveţi un
copil la grupă care e marginalizat de ceilalţi sau are încredere scăzută în el. Astfel
contribuiţi la acceptarea copilului de către ceilalţi colegi şi la îmbunătăţirea
imaginii de sine a copilului izolat.
Educatorul va împărţi copiii în grupe de câte trei şi le va spune că fiecare va avea
ceva de construit. La sfârşit fiecare copil din grupă va spune ceva ce-i place la
construcţia celorlalţi colegi.
Modul în care copiii vor fi împărţiţi se va face astfel încât în grup să nu se
nimerească copii care sunt prieteni pentru a facilita integrarea copiilor
marginalizaţi şi creşterea coeziunii grupei. Educatorul va avea grijă ca lucrurile
care se spun să fie doar aspecte pozitive şi va lăuda copiii pentru modul în care se
comportă unii cu alţii.

Faţetele negative ale acestui comportament sunt: a critica, a pune porecle şi a necăji
colegii. De obicei copii fac asta atunci când nu le place ceva la un alt copil.
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S-a observat că atunci când se joacă cu ceilalţi, copiii care sunt respinşi pun mult
mai multe întrebări, distrag atenţia, critică, contrazic ceea ce spun ceilalţi copii din grup.
Copiii cu abilităţi sociale bine dezvoltate spun lucruri care încurajează jocul celorlalţi. Copiii
respinşi se enervează foarte uşor şi devin agresivi verbal sau fizic atunci când sunt ironizaţi
de ceilalţi (ex. li de pun porecle: „Andrei-Ardei”). Ceilalţi copii răspund cu umor (ex. „Eu sunt un
ardei pişcător care vine şi te muşcă”) sau îşi comunică verbal nemulţumirea (ex. „Nu-mi place să-mi
spui Andrei-Ardei!”). Modul în care copii reacţionează la critică este diferit. Atunci când
copilul este foarte afectat poate ajunge la situaţia de a evita mersul la grădiniţă, la izolare,
sentimente de stigmatizare şi singurătate. Dacă se păstrează porecla, ea poate duce la
perpetuarea relaţiei deficitare şi cu alţi copii.
Studiile arată că unii copii au mai mari şanse de a fi stigmatizaţi de alţii. Astfel, copiii
care atunci când sunt porecliţi sau necăjiţi nu ştiu cum să răspundă, se pierd, se ruşinează
sau plâng, devin frecvent ţinta unor astfel de atacuri deoarece ei furnizează “atacatorului” o
recompensă vizibilă – starea lor de disconfort.
Atunci când un copil este necăjit el poate să răspunsă la fel, printr-o glumă, să
ignore sau să spună adultului. Preşcolarii au de cele mai multe ori tendinţa de a percepe
aceste porecle ca pe ceva ostil şi răspund agresiv. S-a observat că ignorarea, răspunsul cu
umor şi exprimarea emoţională au dat rezultatele cele mai bune în ceea ce priveşte
încetarea acestor comportamente; ignorarea – deoarece cel care iniţiază nu obţine nici un
rezultat, răspunsul pe ton de glumă deoarece vede că acel copil îi poate ţine piept şi exprimarea
emoţională deoarece studiile au arătat că atunci când cineva îşi exprimă sentimentele, cel care
îl necăjeşte îl evaluează mai favorabil ca înainte şi are sentimente de empatie. Deoarece cu
un copil poate să funcţioneze ignorarea, iar cu altul nu, copiii au nevoie să le însuşească pe
toate trei şi să înveţe să le aplice în funcţie de reacţia celuilalt.

Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
-

Urmăriţi activitatea la grupă şi identificaţi acei copii care au tendinţa de a critica, a
pune porecle sau a necăji. Interveniţi în aceste situaţii şi învăţaţi copilul care a fost
ţinta atacului cum să răspundă: “Cosmin spune-i lui Paul cum te simţi pentru că te-a făcut
prost”, “Întreabă-l dacă lui i-ar plăcea să-i spună cineva aşa”. Celelalte metode –
ignorarea şi răspunsul cu umor pot fi învăţate prin intermediul unor poveşti în
care personajele trec printr-o situaţie similară; copilului i se reaminteşte cum s-au
comportat personajele în acea situaţie (ex. „Îţi mai aminteşti ce a făcut ursuleţul atunci
când a fost necăjit de iepuraş?”)

Rezolvarea în mod eficient a conflictelor apărute
Conflictul este o parte firească a procesului de comunicare cu cei din jur. Apariţia
frecventă a conflictelor duce la deteriorarea prieteniilor; prin urmare, preşcolarii trebuie să
îşi dezvolte abilitatea de rezolvare eficientă a conflictelor pentru a fi pregătiţi să facă faţă
interacţiunilor complexe în diferite situaţii.
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Atunci când conflictele apar între copiii de genuri diferite s-a observat că băieţii
manifestă o rezistenţă mai ridicată la argumentele aduse de fete şi au o tendinţă de a
domina deşi în final acceptă alternativele viabile din punct de vedere social.
De asemenea, băieţii au tendinţa de a se răzbuna dacă un conflict nu este soluţionat
în mod adecvat. Deoarece ei abia acum îşi dezvoltă această abilitate, au nevoie de ghidare
permanentă.
Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
-

Interveniţi atunci când copiii au un conflict pentru a evita dominarea din partea
unuia şi a le dezvolta abilităţi adecvate. Pentru a fi eficienţi în rezolvarea
conflictelor trebuie să respectăm următorii paşi:
I. descrierea faptelor, fără a învinovăţi (ex.” Ionuţ m-a lovit cu piciorul.”);
II. exprimarea sentimentelor faţă de ceea ce s-a întâmplat (ex. „Mihai, cum te-ai
simţit atunci când Ionuţ te-a lovit cu piciorul?”);

-

III. identificarea alternativelor: cum cred că ar putea proceda pentru a rezolva
situaţia (ex. „Ionuţ şi Mihai, ce credeţi că puteţi face pentru a rezolva cearta dintre voi?”).
Educatorul va aşeza copiii în cerc şi le va spune că azi sunt detectivi şi vor avea de
rezolvat o serie de cazuri. Situaţiile prezentate se referă la conflicte frecvente care
apar la grădiniţă. Educatorul le va prezenta pe rând fiecare caz, împreună cu o poza
aferentă. Rolul copiilor este de a găsi cât mai multe soluţii.
„Andrei şi Marius se joacă împreună cu maşinuţele; este jocul lor preferat. Ei au construit un
garaj, iar acum vor să pună toate maşinile acolo. Deoarece Andrei ar vrea să le pună numai el
în garaj, îi smulge lui Marius o maşină din mână. Marius este furios şi nu mai vrea să se joace
cu Andrei. Acum Andrei este trist pentru că a rămas fără prietenul lui.”

Descrierea faptelor este un pas important pentru a-i învăţa pe copii să vorbească
despre comportament şi nu despre persoană, să evite blamările şi etichetările; ele nu fac
decât să amplifice conflictul. Verbalizarea sentimentelor negative are rol în descărcarea
emoţională a copilului şi face mai puţin probabilă recurgerea la comportamente agresive.
Exemplu: Dacă Simona merge şi îi dă Ioanei păpuşa înainte ca Ioana să o ceară, opriţi gestul
Simonei şi îi spuneţi: „Simona, ţine păpuşa la tine, Ioana trebuie să înveţe cum să ceară
păpuşa înapoi!” Copiii au nevoie să conştientizeze şi să exerseze fiecare pas pentru a învăţa pe viitor
cum să se descurce într-o situaţie similară.
O altă metodă este de a-i pune pe copii să observe o situaţie conflictuală care
s-a rezolvat cu succes între mai mulţi copii şi apoi să o discutaţi.
Arătaţi copilului imagini cu situaţii sociale şi discutaţi împreună cum poate fi
soluţionat conflictul.
Dacă părintele sau educatorul nu intervine, sunt şanse mari să se ajungă la
manifestarea unor comportamente agresive, cele mai frecvente fiind la preşcolari: a lovi pe
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cineva, a-l împinge sau a-i smulge un obiect din mână.
Între 2-4 ani, pe măsură ce se dezvoltă limbajul, agresivitatea fizică scade şi creşte
agresivitatea verbală, care se manifestă prin certuri ce pleacă de la jucării sau de la alte
obiecte. Scăderea comportamentelor agresive în această perioadă se datorează dezvoltării
empatiei, abilităţii de a amâna o recompensă şi înţelegerii perspectivei celorlalţi.
Cercetările arată că apar diferenţe de gen în manifestarea agresivităţii:
- fetele manifestă mai mult agresivitate relaţională;
- băieţii manifestă mai mult agresivitate fizică.
De asemenea, fetele dau dovadă de mai puţină agresivitate fizică şi mai multe
comportamente prosociale decât băieţii. Nu s-au observat însă diferenţe în ceea ce priveşte
comportamentul anxios social sau agresivitatea verbală.
Aceste diferenţe apar deoarece anterior comportamentul copiilor a fost modelat de
factorii de mediu.
Exemplu: S-a observat că fetele primesc mult mai frecvent laude şi aprecieri decât băieţii şi mai
puţine penalizări din partea adulţilor. Prin urmare, lor le sunt întărite mai frecvent comportamentele
sociale, ceea ce duce la creşterea probabilităţii de apariţie a acestora.

2. Integrarea într-un grup
Grupul de prieteni este cel care ne validează comportamentele şi ne oferă suportul
social în momentele dificile. Suportul social este considerat unul dintre factorii cei mai
eficienţi în a face faţă situaţiilor stresante.
Există diferenţe între fete şi băieţi în ce priveşte integrarea în grup?
-

-

Studiile arată că:
Caracteristica definitorie a interacţiunilor sociale în perioada cuprinsă între
preşcolaritate şi pubertate este faptul că predomină jocul şi gruparea în funcţie de
gen. Fetele se joacă şi caută compania fetelor, iar băieţii se joacă şi caută compania
băieţilor.
Băieţii se joacă în grupuri mai mari şi la o distanţa mai mare faţă de adulţi decât
fetele care preferă jocul pe grupe mai mici, de 2-3 persoane.

Respectarea regulilor aferente unei situaţii sociale
Respectarea unei reguli presupune dezvoltarea la copii a abilităţii de a planifica şi de
a inhiba un anumit comportament atunci când li se cere sau când se află într-o situaţie
nouă.
Copiii învaţă de mici, fie prin observare, fie prin formulare verbală, că fiecare
context social are anumite reguli (ex. „Dacă vreau să mă dau pe tobogan trebuie să stau la rând”).
Regulile au rolul de a preveni apariţia unor probleme de comportament şi ele sunt
sunt expresii verbale ale unor relaţii între antecedente-comportament-consecinţe.
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Exemplu: Educatorul merge cu copiii pentru a lua masa de prânz. După ce s-au aşezat toţi la
masă, educatorul le reaminteşte copiilor regula: „Atunci când suntem la masă (antecedentul), vorbim
încet (comportamentul). Cine vorbeşte tare, nu se mai joacă azi la calculator (consecinţa)”.
Faptul că educatorul le-a amintit regula atunci când se ia masa a declanşat
comportamentul aşteptat din partea copiilor; asta se întâmplă deoarece comportamentul
nostru este determinat de antecedente şi menţinut de consecinţe, iar simpla formulare a
regulii funcţionează ca antecedent.
Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
-

Formulaţi regulile ţinând cont de următoarele recomandări:
I. Creaţi mai întâi nevoia pentru o regulă şi abia apoi oferiţi regula;
Semnalaţi problema, arătaţi consecinţele ei, apoi oferiţi remediul.
II. Stabiliţi regula şi consecinţele ei împreună cu copiii;
Cu cât o regulă e mai completă şi mai precis formulată, cu atât ea e mai uşor de
urmat. Regula permite repetiţia. Formularea regulii, menită să ghideze un
comportament, fiind o expresie verbală clară, poate fi repetată mintal, “în gând”,
de către copil.
III. Formulaţi regula într-o manieră pozitivă;

-

Desenaţi şi afişaţi regulile de la grupă. După realizarea desenului, educatorul va
întreba copiii motivele pentru care au stabilit regulile şi cum i-au ajutat pe ei
aceste reguli. De exemplu, o regulă poate fi: „Stăm la rând când vrem să ne jucăm la
calculator”. Consecinţa: „Dacă cineva intră în faţă va trebui să meargă cu un copil mai în
spate faţă de locul unde stătea iniţial”. În acest sens, desenul poate reprezenta un şir
de copii care aşteaptă să se joace la un calculator. La întrebarea legată de
beneficiile regulii, un răspuns posibil ar fi faptul că ajung toţi să se joace, nu se
mai ceartă şi este linişte la grupă.

Copiii trebuie familiarizaţi cu regulile aferente fiecărei situaţii prin verbalizarea
permanentă a acestora, ori de câte ori se află în acea situaţie (ex. „Acum mergem la masă pe
rând. Dacă fugim ne ciocnim unul de celălalt, ne lovim sau cădem”), deoarece capacitatea lor de a
reţine în memorie instrucţiunile este mai mică.
Aşteptaţi-vă ca după stabilirea unei reguli copiii să vă testeze limitele, dorind să vadă
dacă într-adevăr aţi vorbit serios sau nu. Asta se întâmplă deoarece adulţii de multe ori
stabilesc copilului o regulă după care o încalcă.
Exemplu: Dacă educatorul le spune copiilor: „Ieşim afară doar după ce am adunat
jucăriile!”, iar după un timp copiii sunt lăsaţi afară fără să fi adunat jucăriile în prealabil, ei învaţă că
deşi li se spune un lucru, el poate fi încălcat fără a urma nici o consecinţă negativă; astfel, copiii devin
confuzi şi nu mai ştiu când trebuie să respecte regula şi când nu.
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În continuare, vom analiza formularea unor reguli din contextul grădiniţei.
O regulă importantă pe care copiii o însuşesc la grădiniţă este aşteptarea rândului.
Există unii copii care îşi doresc să fie întotdeauna primii. Aceşti copii au nevoie să înveţe că
ceilalţi copii îşi doresc la fel de mult ca şi ei să facă un anumit lucru, iar pentru a menţine
relaţii bune cu ceilalţi trebuie să ţină cont şi de dorinţele altor copii.
Copiii pot învăţa foarte uşor dacă li se pune la dispoziţie un aparat (ex. ceas,
clepsidră) care să-i atenţioneze atunci când timpul pentru un anumit joc a expirat sau este
rândul altui copil să se joace cu jucăria respectivă (ex. fiecare copil se joacă 10 minute la
calculator). Se poate numi chiar un responsabil care să ţină timpul; unora le place la fel de
mult să controleze timpul ca şi să se joace. De asemenea, pentru unele activităţi libere copiii
se pot înscrie singuri pe o tăbliţă desenând un simbol. Astfel se dezvoltă capacitatea de
decizie a copilului şi asumarea responsabilităţii.
O altă regulă care are rol de prevenire a problemelor emoţionale şi
comportamentale se referă la prevenirea excluderii, marginalizării unor copii de către alţi
copii de la grupă. Copiii care sunt excluşi au un nivel ridicat de singurătate şi de depresie şi
pot reacţiona agresiv pentru a atrage atenţia celorlalţi. Prin urmare, este important să se
introducă o regulă de genul “Toţi copii de la grupă sunt prieteni! Nu avem voie să spunem:Tu nu te
joci cu noi!”

Cooperarea cu alţi copii
Este esenţială pentru bună relaţionare
dintre membrii grupului.

Cooperarea
Reprezintă abilitatea de a lucra împreună
cu alte persoane pentru atingerea unui scop
comun.

Cooperarea se referă la:
- împărţirea materialelor între copii;
- disponibilitatea de a face ceea ce ţi se cere;
- coordonarea acţiunilor pentru atingerea scopului;
- acceptarea ideilor membrilor grupului;
- negocierea şi compromisul în cadrul grupului.
A coopera prin a răspunde la o cerere este diferit de a te supune unei comenzi.
Pentru ca oamenii să facă un comportament, au nevoie de o explicaţie; oamenii au nevoie
să înţeleagă ceea ce se întâmplă în jurul lor; ei nu sunt roboţi care acţionează mecanic.
Dacă educatorul îi spune unui copil: „Radu, mută-ţi maşina mai încolo deoarece Maria nu
are suficient loc ca să-şi pună păpuşa. Maria este supărată pentru că nu se poate juca cu păpuşa.”, Radu
vede motivul pentru care el trebuie să facă acest lucru şi înţelege cum comportamentul său
îl afectează pe celălalt, ceea ce îi trezeşte sentimente de empatie; dacă i se spune doar „Radu,
mută-ţi maşina mai încolo!” el nu înţelege de ce trebuie să facă acest lucru şi ar putea crede că e
doar dorinţa educatoarei, fără nici un alt motiv, refuzând cererea (ex. „De ce?”;„Pentru că aşa
vrea ea!”; ”Nu fi obraznic!”).
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Uneori copiii refuză să coopereze deoarece nu li se pare suficient de interesantă o
activitate. În aceste situaţii educatorul poate interveni cu creativitate, înglobând sarcina în
ceva plăcut.
În loc să-i spunem unui copil: „Ia jucăriile de pe jos şi pune-le în cutie!”, putem
spune: „Tu eşti şoferul de camion care încarcă jucăriile în buldozer şi le aruncă în lădiţă”. După
efectuarea acestui comportament este important să mulţumim copilului pentru munca pe
care a făcut-o deoarece ne-a fost de mare folos. Astfel îl încurajăm să ne ajute şi data
viitoare. Încurajaţi acest comportament şi între copii (ex. „Maria, Radu şi-a mutat camionul mai
încolo. Aminteşte-ţi să-i mulţumeşti!”). Spuneţi şi dumneavoastră „mulţumesc” ori de câte ori
aveţi ocazia, astfel încât copiii să poată să vă observe.
Studiile asupra conversaţiilor dintre copii arată că:
- discuţiile băieţilor sunt caracterizate de independenţă ridicată, domninanţă şi
competitivitate;
- discuţiile fetelor sunt caracterizate de apropiere, cooperare şi schimburi
interpersonale.
Acest lucru este în detrimentul ambelor genuri deoarece atât fetele cât şi băieţii au
nevoie să ştie să coopereze sau să fie competitivi, în contexte diferite.
-

Grupele în care se promovează competiţia afectează copiii în sens negativ:
devin mai tensionaţi;
le este frică de orice eşec;
devin mai puţin motivaţi să persiste într-o sarcină atunci când nu ştiu să o rezolve
prea bine;
pot să refuze sarcini noi atunci când cred că nu pot face faţă.

În mediile în care se pune accent pe cooperare copiii se simt relaxaţi şi au încredere
în ei, asta deoarece copiii sunt în etapa de învăţare, iar ei au nevoie de sprijin şi de
recunoaşterea oricărui progres şi nu de identificarea performanţei obţinute.
Un studiu privind practicile folosite de educatori la grupă şi impactul asupra
copiilor a arătat că:
- metodele de învăţare bazate pe centre de interese valorifică diferenţele individuale,
stimulează dezvoltarea de contacte sociale pozitive cu ceilalţi, promovează ghidarea
activă a copilului pentru dobândirea competenţelor academice şi dezvoltarea
autonomiei personale.
- aplicarea acestor metode a arătat că se reduc comportamentele problematice la
grupă, creşte acceptarea diferenţelor individuale, scade marginalizarea unor copii şi
se oferă copiilor oportunităţi de dezvoltare şi exersare a abilităţilor academice.
Folosirea acestor metode a fost testată pentru a vedea efectul asupra marginalizării copiilor
pe o perioadă de 6 luni. Autorii studiului au pornit de la ipoteza că aceste metode vor duce
la scăderea sentimentelor negative faţă de comportamentele problematice şi la scăderea
numărului de copii cu probleme de relaţionare, marginalizaţi, ipoteză care s-a confirmat.
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Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
-

Structuraţi activitatea de la grupă pe centre de interes şi încurajaţi interacţiuni
între fete şi băieţii iar accentul să fie pus nu pe performanţă ci pe implicare în
sarcină şi progres.

-

Observaţi copiii care au dificultăţi în a împărţi materialele cu ceilalţi. Aceştia au
nevoie de ghidare din parte dvs. Chemaţi-i lângă dumneavoastră şi realizaţi o
activitate împreună cum ar fi desenatul şi aduceţi doar o singură cutie de culori
astfel încât să fiţi nevoiţi să împărţiţi creioanele. În timp de desenaţi comunicaţi
acest lucru copilului, cereţi-i creionul cu care desenează el şi lăudaţi-l pentru
gestul lui (ex. „Dă-mi te rog şi mie creionul verde! Mulţumesc! Uau! Ce frumos desenăm
împreună!”).

-

Aşezaţi copiii în cerc şi spuneţi-le că azi vor face ei o poveste. Ea va începe
printr-un scenariu pe care copiii îl vor continua prin faptul că fiecare va adăuga
câte ceva:
„A fost o dată un îngrijitor la o grădină zoologică. El iubea mult animalele. În fiecare zi le
dădea de mâncare, le spăla. Lucra de mulţi ani acolo, iar acum era deja bătrân. Într-o seară,
după ce le-a dat de mâncare animalelor a plecat şi a uitat să închidă uşa la cuştile lor, iar spre
dimineaţa toate animalele dispăruseră. Îngrijitorul se simţea foarte....”(continuă copiii)

-

La sfârşit, educatorul va citi copiilor povestea şi va sublinia contribuţia
importantă a fiecăruia (ex. „Povestea a ieşit aşa de frumoasă pentru că toţi am lucrat
împreună! Bravo, sunteţi o grupă minunată!”). Regula este de a respecta dorinţa
fiecărui copil privind modul în care continuă povestea. Dacă sunt copiii care
critică, li se va reaminti că fiecare e diferit şi are idei diferite. („Toate ideile sunt la fel
de bune!”)

Oferirea şi cererea de ajutor atunci când e nevoie
A ajuta pe cineva înseamnă să îi acorzi sprijin atunci când îţi cere sau când vezi tu
că are nevoie, iar comportamente sunt făcute voluntar, fără a obţine un câştig; a cere ajutor
presupune recunoaşterea de către copii a propriilor limite, a insuficientei dezvoltări a unor
abilităţi. În cazul în care ajutorul este cerut de la ceilalţi colegi, creşte posibilitatea unor
colaborări şi închegarea unor prietenii. În jurul vârstei de 3 ani copiii cer de 6 ori mai
frecvent ajutorul decât îl oferă.
Cererea ajutorului se face mult mai frecvent de către fete decât de către băieţi
datorită stereotipului conform căruia „un băiat trebuie să se descurce singur”.
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Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?
-

-

Când se iveşte o situaţie în care se cere a ajuta pe cineva, este important să vorbiţi
cu copiii despre asta şi să le explicaţi consecinţele actului, pentru a-i încuraja să-l
practice.
Copiii nu se nasc caritabili; a face acte de caritate este un comportament care se
învaţă în timp prin faptul că fetele şi băieţii văd la alţii că îl fac şi li se oferă
posibilitatea să îl facă. Pentru a dezvolta la copii ideea de a ajuta, este util să
inventaţi la grupă roluri pentru toţi copiii. Câteva dintre acestea pot fi: poştaş, cel
care duce gunoiul, chelnerul, cel care are grijă de plante etc. Astfel, copii îşi
dezvoltă simţul responsabilităţii.
Cultivaţi spiritul generozităţii prin crearea unor activităţi specifice; de exemplu,
puteţi face împreună o puşculiţă în care fiecare să doneze ceva pentru copiii
orfani. Donaţiile nu se referă neapărat la bani ci şi la lucruri confecţionate de
copii.
Pentru a motiva copiii şi mai mult, faceţi pentru o perioadă de timp (până copiii
învaţă acest comportament) o listă în care să treceţi numele copiilor care au ajutat
pe cineva în fiecare zi: „Dragi copii, de aici înainte la grupa noastră vom fi atenţi să
observăm când un copil îl ajută pe altul. Deja am văzut mulţi copii care se comportă frumos cu
ceilalţi şi îi ajută. Azi l-am văzut pe Nicuşor cum a ajutat-o pe Liana să-şi găsească jucăria
preferată şi am notat acest lucru pe hârtia mea din buzunar. Sunt sigură că voi avea multe
nume de scris pe hârtia asta. Înainte de a merge la masă am să vă citesc faptele bune pe care leaţi făcut azi.”
După ce faceţi anunţul este important să spuneţi cu voce tare din când în când
faptul că notaţi gesturile frumoase: „Acum notez faptul că Sorin o ajută pe Diana să-şi
facă patul!”, pentru a le reaminti intenţia voastră. După câteva zile veţi observa că
unii copii vă atrag atenţia să notaţi gesturile frumoase.
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Alte ghiduri de educaţie ale Centrului Parteneriat pentru Egalitate - CPE:
Pentru descărcarea gratuită a acestora accesaţi www.cpe.ro

Fete şi băieţi. Parteneri în viaţa privată şi publică
Ghidul este un instrument practic care cuprinde definiţii conceptuale, aspecte teoretice,
metode, activităţi şi exerciţii de realizare a educaţiei parteneriale de gen, destinat
profesorilor de liceu.
Autoare: Elena Bălan, Elena Anghel, Marcela Marcinschi-Călineci, Elena Ciohodaru

Diferenţe de gen în creşterea şi educarea copiilor
Ghidul prezintă teorii, noţiuni şi proceduri de intervenţie, surprinzând ceea ce este esenţial
în consilierea de gen, fiind o importantă resursă în creşterea şi educarea copiilor.
Autoare: Domnica Petrovai, Bogdana Bursuc, Raluca Anca, Raluca Tătaru, Diana Calenic

Ghid de educaţie pentru prevenirea traficului cu femei
Ghidul abordează problematica traficului cu femei şi nu pe cea generală a traficului cu
persoane, şi conţine informaţii utile în realizarea unor sesiuni de formare cu fetele din
centrele de plasament.
Traducere, adaptare şi concepere noi materiale: Ana Maria Oancea, Alexandru Postu, Diana
Calenic

Fii European: promovează şi susţine egalitatea de gen!
Prezentul material este un ghid de educaţie civică, destinat profesorilor de liceu, ce cuprinde
exemple de acţiuni pentru promovarea şi susţinerea reprezentării echilibrate a femeilor şi
bărbaţilor în educaţie, pe piaţa muncii, în luarea deciziilor, în viaţa socială.
Autoare: Bogdana Bursuc, Domnica Petrovai, Elena Salomia, Raluca Anca, Raluca Tătaru

Cum să ne dezvoltăm un stil de viaţă sănătos
Lucrarea oferă numeroase informaţii şi know-how pentru promovarea stilului de viaţă
sănătos în rândul elevilor. Ea accentuează abordarea pozitivă în educaţia pentru sănătate:
cea mai bună metodă de reducere a comportamentelor patogene, de risc, este cea de
achiziţie şi promovare a comportamentelor sanogene.
Autoare: Domnica Petrovai, Bogdana Bursuc, Raluca Tătaru, Maria Nistor

Toleranţă zero pentru violenţa în familie
Prin acest instrument se urmăreşte creşterea gradului de conştientizare, sensibilizare şi
informare a cadrelor didactice, a consilierilor şcolari şi elevilor din licee asupra
consecinţelor fenomenului de violenţă în familie.
Autori: Mugur Daniel Ciumăgeanu, Mihaela Ţăranu
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