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PREAMBUL 

Educația este un tip particular de acțiune umană, o 

categorie fundamentală a pedagogiei.  

Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele 

deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale 

acelora care dispun de ele.” Aristotel, în lucrarea sa „Politica”, 

considera că „educația trebuie să fie un obiect al supravegherii 

publice, iar nu particulare”. 

Societatea zilelor noastre solicită, mai mult ca oricând, inteligența 

și capacitatea creatoare a omului. „Întregul climat al viitorului, 

afirmă Bogdan Suchodolski, va situa capacitățile intelectuale în 

condițiile deplinei afirmări și va da un larg avans dorinței de 

cunoaștere. 

Educația are următoarele caracteristici: pune accent pe 

oameni, urmărește dezvoltarea unor calități umane și explorarea 

orizonturilor, este orientată predominant spre pregătirea pentru 

viață, are în vedere, cu precădere, întrebări asupra existenței, 

vizează cu precădere dezvoltarea unei stări sau a unei structuri 

atinse, finalitatea în educație îmbină viziunea pe termen scurt cu 

cea pe termen lung. Activitatea educațională este dinamică și 

flexibilă în același timp, iar educația stimulează idealul ființei 

umane exprimat prin „a fi și a deveni”. Părinții sunt primii 

educatori ai copilului, ei pun bazele educației lui în mediul 

familial. Una din funcțiile familiei este cea educativă. Realizarea 

acestei funcții ține de esența familiei și determină modul de 

existență a ei. Dezvoltarea armonioasă a personalității copilului 

depinde de climatul familial. Dacă copilul beneficiază de 

dragoste, de securitate, de experiențe noi, de apreciere și de stimă, 

de responsabilitate și autonomie, atunci acest copil va fi un viitor 

bun părinte – consideră Mia Kellmer Pringle. Educația parentală 

pozitivă presupune practici parentale care pot fi învățate și 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pedagogie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Platon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aristotel
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bogdan_Suchodolski&action=edit&redlink=1


 

exersate de către părinți, de monitorizare a copilului, creștere a 

autonomiei, controlul comportamentelor, construirea unor 

așteptări realiste față de copil etc. În timp, aceste practici sunt 

asociate cu rezultate pozitive asupra dezvoltării, performanțelor 

școlare, stării de sănătate sau integrării sociale a copiilor. Unele 

din aspectele menționate le reflectăm în acest ghid, ca spre 

exemplu- Educația parentală pozitivă, prin joc, acea formă de 

educație, care pune accent, pe nevoile copilului și personalitatea 

lui.  

Suntem în speranța că unele materiale din ghid vor fi 

aplicate în lucrul cu copiii în IET, altele, la decizia educatorului, 

în lucrul cu părinții  (în cadrul ședințelor comune sau simulărilor 

organizate și gestionate de cadrele didactice). Am numit acest 

ghid Ludoterapie pentru părinți cu intenția să nu uităm de 

activitatea primordială pentru copiii de vârstă timpurie- jocul, dar 

și cu intenția de a invita adulții- cadrele didactice și părinții la 

activitățile de joc comun- cu copiii, în scopuri educative, 

recreative, etc.   Ghidul propune mai multe jocuri și activități 

comune pentru familie la  Domeniile de activitate: Eu, Familia și 

Societatea, care cu siguranță vor armoniza relațiile copii- părinți- 

cadre didactice.                                                                  Autorul 

 

 



 

 

 

• RESURSE• GRUP ȚINTĂ

• MISIUNE• VIZIUNE

o lume în care 
fiecare copil este 
fericit pentru că 
are părinți buni 
(care îi poartă 

de grijă)

să îmbunătățim  
relația copii-
părinți prin 

activități 
comune, ludice  
de /în familie

jocuri,  resurse 
bibliografice, 
recomandări

părinți, cadre 
didactice 
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manageri, 
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DESPRE CE ESTE ACEST GHID 

 

Ghidul propune diverse posibilități aplicative de integrare a 

domeniilor (de activitate și de dezvoltare a copiilor) în vederea 

dezvoltării personale, pentru familie și societate a copilor de vârstă 

timpurie împreună cu cadrele didactice și părinții  

 

 

PENTRU CINE ESTE 

 ACEST GHID 

Ghidul este elaborat  pentru părinți, 

cadre didactice preșcolare, managerii 

IET și studenți 

 

CUM ESTE ORGANIZAT 

ACEST GHID 

Ghidul este alcătuit din compartimente:  

 teoretic- ludoteca, dezvoltarea personală a 

copilului, educația pentru familie, educație 

pentru societate a copiilor,   

 metodic- descrierea metodelor de 

dezvoltare personală, pentru familie și 

societate a copiilor, jocuri de energizare 

pentru adulți 



 

Glosar:     Concept / Definiție 

   

 Animaţia: Animaţia este o profesie, un lucru social cu persoane în 

mediul lor, scopul căreia este bunăstarea acestora 

 

 Colaborare:  Munca depusă împreună cu alții cu interesul de a atinge un 

scop comun. Este o formă de proces relațional în care doi sau mai mulți 

indivizi sau organizații lucrează împreună să realizeze scopuri 

împărtășibile; este mai mult decât intersecția scopurilor comune văzută 

în cazul cooperării, dar adânc, colectiv, este o determinare de a atinge 

obiective identice. Majoritatea colaborărilor cer conducere, dar aceasta 
poate fi realizată și într-un cadru social, descentralizat și cu caracter 

egalitar. 

 

 Comunicare: Un ansamblu de acțiuni care au în comun transmiterea 

de informații sub formă de mesaje, știri, semne sau gesturi simbolice, 

texte scrise ș.a.m.d. între doi indivizi, numiți interlocutori, sau mai 

formal, emițător și receptor. Conceptul de « comunicare » este strâns 

legat de existența noastră ca oameni, iar apoi ca societate, datorită 

faptului că ființele umane și comunicarea sunt interdependente. Fără 

comunicare și limbaj, noi ca ființe sociabile, ce interacționăm și 

relaționăm în cea mai mare parte, sau chiar în totalitate prin 

intermediul actului comunicării, viața noastră pe Terra ar fi inutilă, de 
prisos. Este un proces dinamic, aflat într-o continuă schimbare. 

 

 Copil/ copii: Băiat sau fată în primii ani ai vieții, până la adolescență, 

băiat sau fată cu sau fără noțiune de vârstă. Copiii sunt mâinile cu care 

ne prindem de rai. Henry Ward Beecher 

 

 Educație :Cuvântul educație derivă din substantivul „educatio” care 

înseamnă creștere, hrănire, cultivare. Educația are sarcina de a pregăti 

omul ca element activ al vieții sociale. Educația este un tip particular 

de acțiune umană, o intervenție sau direcționare, o categorie 

fundamentală a pedagogiei. educația se prezintă sub forma unei relații 

interpersonale de supraveghere și intervenție ce se stabilește între 

„preceptor” (educator) și copil (viitorul „gentleman”). 

 

 Emoţia: Reacţie afectivă de intensitate mijlocie şi de durată relativ 
scurtă, însoţită adesea de modificări în activităţile organismului, 

oglindind atitudinea individului faţă de realitate. Emoţia poate fi 

clasificată ca un sistem de apărare, întrucât psihologic, emoţia afectează 

atenţia, capacitatea şi viteza de reacţie a individului, dar şi 

comportamentul general. Fiziologic vorbind, emoţiile controlează 

răspunsurile la anumite situaţii, incluzând expresia facială, tonul vocal, 

dar şi sistemul endocrin, pentru a pregăti organismul pentru anumite 

urmări.  

 

 Educaţia social: Un ansamblu de acţiuni/demersuri proiectate şi 

desfăşurate pe baza unor principii coroborate cu totalitatea influenţelor 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Informa%C8%9Bie
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Henry+Ward+Beecher
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pedagogie


 
exercitate de societate, care au ca scop realizarea integrării sociale a 

copiilor şi tinerilor, având ca finalităţi formarea competenţelor de viaţă. 

 Emoție/ emoții:  Reacția afectivă de intensitate mijlocie și de durată 

relativ scurtă, însoțită adesea de modificări în activitățile organismului, 

oglindind atitudinea individului față de realitate. Emoția poate fi 

clasificată ca un sistem de apărare, întrucât psihologic emoția 

afectează atenția, capacitatea și viteza de reacție a individului dar și 

comportamentul general. 

 

 Educația socio-emoţională: Totalitatea activităţilor de învăţare care 

conduc la dobândirea experienţei individuale de comportare socială şi 

emoţională, la formarea competenţelor emoţionale şi sociale ale 

indiviului. 

 

 Familie: Familia este o formă socială de bază, realizată 

prin căsătorie sau concubinaj neformal, care unește pe soți (părinți) și 

pe descendenții acestora (copiii necăsătoriți). Originea latină a 

termenului este familia care provine de la „famulus - sclav de casă”, 

înțelesul cuvântului s-a schimbat în decursul timpului. In trecut familia 

era proprietatea bărbatului (pater familias), ca soția, copiii, sclavii, 

sclavii eliberați și tot avutul, nefiind de fapt între ei relații familiale ci 
era considerată o proprietate subordonată, astfel tatăl nefiind 

numit pater ci genitor. 

 

 Imaginea de sine: Totalitatea reprezentărilor, ideilor,credinelor 

individului despre propria sa personalitate, imagi ne a de sine este 

reprezentată de propriul comportament  și servete  conștiinței  propriei  

identităi în condițiile schimbării situațiilor exterioare, imaginea de sine 

se concretizează reflexiv pe fondul unui sentiment de identitate și 

continuitate a persoanei, ca expresie a prezentului psihologic. 

 

 Încrederea în sine: Încrederea în sine este senzația interioară de putere 

pentru îndeplinirea propriilor dorințe. Această senzație ne permite să 

acționăm.  

 

 Joc: Jocul  reprezintă pentru copil ocazia de a învăţa să cunoască lumea 

care îl înconjoară şi de asemenea, de a învăţa să se cunoască pe el 

însuşi, evoluând în ritm propriu. Jocul este limbajul copilului, iar 

jucăriile sunt cuvintele lui. Jocul reprezintă o cale pentru exprimarea 

sentimentelor şi dorinţelor, explorarea relaţiilor, descrierea 

experienţelor şi împlinirea de sine, jocul poate fi folosit pentru copii cu 

scopul de a a-i încadra în activităţi, de a-i învăţa, de a-i linişti, de a le 

reduce stările de anxietate şi  pentru a le consolida încrederea şi stima 

de sine. 

 

 Joc constructive: Jocul constructiv reprezintă acel tip de joc care ajută 

la dezvoltarea armonioasă a copilului, fără a duce la dependență, fără 

a afecta negativ palierele dezvoltării cognitive sau planurile dezvoltării 
emoționale și sociale, ci stimulându-le în sens adecvat. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Organism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Realitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Psihologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83s%C4%83torie
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83rbat


 
 Ludoteca: Ludoteca este un loc de întâlnire pentru a se juca. Ludoteca, 

în sens foarte larg, este un serviciu social adresat comunităţilor mai 

mult sau mai puţin defavorizate. 

 

 Ludoterapie: Ludoterapia este o metoda de tratare a bolilor mintale cu 

ajutorul jocului. Ea se mai numeste si terapie prin joc 

 

 Metodă: Procedeu, mod, sistem rațional folosit pentru realizarea unui 

lucru sau atingerea unui scop. Ansamblu de mijloace socotite proprii 

pentru realizarea unui scop; mod de executare a unui lucru. Totalitatea 
procedeelor practice cu ajutorul cărora se predă o știință, o disciplină. 

 

 Părinte: Tata și mama, fiecare dintre cei doi părinți, 

strămoși, străbuni, bărbat considerat tată  în raport cu copiii săi, 

îndrumător, călăuzitor, protector spiritual. 

 

 Parteneriat: Modalitatea, formală sau informală, prin care două sau 

mai multe părți decid să acționeze împreună pentru atingerea unui scop 

comun. 

 

 Relaționare: A pune în relație două sau mai multe fenomene, 

evenimente etc. Relaţionarea este unul dintre cele mai importante 

lucruri care ne definesc ca fiinţe umane, fie că vorbim de relaţia de 

cuplu, de familie, de prietenie, serviciu, fie orice alt gen de relaţie. 
Desigur că putem trăi şi singuri, doar că menirea noastră este una 

socială, relaţională, suntem genetic construiţi pentru interacţiune 

socială. 

 

 Respectul de sine: Respectul de sine presupune că fiecare din noi se 

acceptă pe sine fără a se evalua în mod pozitiv sau negativ, fără a se 

compara cu ceilalți, nu are în fond o latură de evaluare 

 

 Stima de sine: Stima de sine ține la evaluarea pe care ne-o facem noi 

înșine, de cele mai multe ori ne comparăm cu ceilalți. stima de sine 

poate scădea sau crește în funcție de circumstanțe și standarde pe care 

le folosim pentru comparații. 

 

 Succes:  Succesul este o stare, reflectată în interior și la exterior. 
Succesul înseamnă cunoașterea calităților personale și încrederea în 

acestea și este direct proporțional cu munca depusă și pasiunea pentru 

atingerea lui. Succesul poate fi în mâinile oricărei persoane, dacă este 

dorit, căutat și urmărit consecvent, dacă oportunitățile oferite sunt 

valorificate indiferent de obstacole. 

 

   

 

 

https://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Ludoterapia-sau-terapia-prin-joaca-a5205.html
https://ro.wiktionary.org/wiki/tat%C4%83
https://ro.wiktionary.org/wiki/mam%C4%83
https://ro.wiktionary.org/wiki/fiecare
https://ro.wiktionary.org/wiki/dintre
https://ro.wiktionary.org/wiki/doi
https://ro.wiktionary.org/wiki/str%C4%83mo%C8%99
https://ro.wiktionary.org/wiki/str%C4%83bun
https://ro.wiktionary.org/wiki/b%C4%83rbat
https://ro.wiktionary.org/wiki/considerat
https://ro.wiktionary.org/wiki/raport
https://ro.wiktionary.org/wiki/copil
https://ro.wiktionary.org/wiki/%C3%AEndrum%C4%83tor
https://ro.wiktionary.org/wiki/c%C4%83l%C4%83uzitor
https://ro.wiktionary.org/wiki/protector
https://ro.wiktionary.org/wiki/spiritual


 

 

 

 

 

       Ludoteca este un spațiu deschis, accesibil, dotat cu tot ce 

poate însemna joc, ordonat, catalogat, coordonat de o persoană 

competentă atât pentru a răspunde nevoilor copiilor cât și pentru a 

ajuta adulții să se joace cu proprii copii, spațiul în care copii au 

posibilitatea să se dezvolte, să se simtă liberi și sa fie educați într-

un mod apropiat felului lor de a fi. 

Sunt puţin dezvoltate ludotecile în ţările unde nu există o cultură a 

jocului, iar iniţiativele din domeniul educaţional sunt limitate şi 

orientate  spre metodologia  sistemului clasic. De aceea este 

îmbucurător faptul că acest serviciu a fost preluat și de alte 

organizații din țară (centre educaționale alternative, centre 

private,…) pentru a-l dezvolta în diverse localități. La moment 

ludotecile sunt găzduite de unele spitale, centre de creație, dar în 

marea majoritate acestea aflîndu-se în instituțiile de educație 

private. 

Ludoterapia este o metodă de tratare a bolilor mintale cu 

ajutorul jocului. Ea se mai numește și terapie prin joc. În epoca 

modernă ludoterapia este principalul mijloc terapuetic folosit 

în tratarea problemelor emoționale la copii. Este un instrument de 

comunicare adecvat pentru orice vârstă. Jocul este de obicei 

considerate ca  facând parte din contextul social sau individual, în 

care trăiește copilul. Dacă până acum avea rolul de a intreține, 

https://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Ludoterapia-sau-terapia-prin-joaca-a5205.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/


 

amuza și de a contribui la dezvoltarea copilului, medicii susțin că 

acesta este un instrument terapeutic valoros. 

Ce este ludoteca? Noţiunea ludoteca provine din: latinescul „ludo” 

– a se juca , a se antrena şi grecescul „theca” – loc de întâlnire ,de 

conversaţie, culegere. Deci, Ludoteca este un loc de întâlnire 

pentru a se juca. Ludoteca, în sens foarte larg, este un serviciu 

social adresat comunităţilor mai mult sau mai puţin defavorizate, 

care permite:  

- Valorificarea potenţialului creativ şi dispoziţia ludică, atât a 

copiilor cât şi a adulţilor (părinţi, tineri, educatori, etc.);  

- Găsirea unor soluţii alternative şi participative pentru 

organizarea timpului liber (cunoaşterea mediului înconjurător, 

jocuri de diferit tip, cultivarea valorilor pozitive şi a gustului 

pentru frumos);  

- Responsabilizarea şi consolidarea relaţiilor din comunitate într-

un cadru pozitiv şi relaxant.              

Ludoteca poate fi : 

 Un centru pentru întâlnire şi socializare pentru persoane de 

vârste şi categorii sociale diferite  

 Un centru de întâlnire şi socializare p/u persoane cu capacităţi 

diferite  

 Un suport pentru copiii din spitale  

 Un serviciu teritorial  

 Un atelier p/u activităţi manuale şi creative  

 Un loc pentru redescoperirea şi reînvierea tradiţiilor populare  

 Un centru de consultanţă şi informare în domeniul jocurilor şi 

jucăriilor  

 Un observator privilegiat şi un centru de recuperare a 

disabilităţilor minore  

 Un centru pentru organizarea de sărbători şi de manifestări 

culturale  



 

 Un centru de activităţi complementare activităţilor formale 

educaționale 

 Un spaţiu deschis, accesibil, dotat cu tot ce poate însemna joc 

 Un spaţiu ordonat, catalogat 

 Coordonat de o persoană competentă pentru a răspunde 

nevoilor copiilor  

 O persoană ce poate fi drept catalizator (furnizor) de idei şi 

resurse financiare dar mai ales umane (părinţi, adulţi din 

comunitate).  

Istoria ludotecilor din Europa 

 Istoria şi modelele de ludoteci. De fiecare dată când se încearcă 

să se stabilească cui îi aparţine meritul deschiderii primei ludoteci 

în europa, se crează mari dificultăţi. Este important să înţelegem 

care filosofie a jocului stă la baza fiecărei realităţi, la ce necesităţi 

ale copiilor şi familiilor răspund, cum sunt gestionate, sunt 

recunoscute din punct de vedere legislativ, care sunt rădăcinile 

sociale, ce modificări pozitive au adus în viaţa şi cultura 

apartenentă. În acest context,  prezentam diferenţele între 

ludotecile implementate în Europa, începînd din anii 60, 

împărţindu-le în trei categorii după realităţile continentale.  

1. Ludoteci ,,specializate” pentru copii cu handicap (Europa de 

nord), Ludoteci de specializate şi de îngrijire. Din această 

categorie mare fac parte ludotecile care au ca scop susţinerea 

copiilor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora. Ele au scop social, 

de îngrijire şi de recuperare, promovând jocul individual şi de 

grup între copii cu dizabilităţi, susţin familiile, pun la dispozitia 

comunităţii jocuri şi jucării adecvate pentru persoanele cu 

handicap şi susţin împărtăşirea experienţelor între ei. Sunt aproape 

întotdeauna gestionate de voluntari, deseori de părinţi, sau de 

asociaţii specifice ce activează în acest domeniu. Apar în Europa 

de nord în anii 60. O altă realizare de acest gen este ludoteca în 



 

spitale- permit copiilor internaţi să se joace şi să creeze, astfel 

depăşind mai uşor stările de frică legate de boală. Această 

experienţă se naşte din evoluţia ludotecilor specializate în 

handicap. Ludotecile private, mai bine zis „parcuri pentru copii” - 

scopul principal este de a oferi familiilor ajutor, punând-se puţin 

accent pe valoarea, calitatea şi cantitatea activităţilor desfăşurate.  

SUEDIA.  În Suedia ludoteca („lekoteket”) este destinată 

familiilor cu copii care necesită îngrijire specială fie fizică, fie 

mintală. Obiectivul major este să favorizeze stimularea complexă 

a jocului individual şi de grup, iar familiilor consultanţă psiho-

pedagogică. Ludotecă este la dispoziţia copiilor până la vîrsta de 7 

ani. Vizitele în ludotecă se fac conform înscrierii în baza 

recomandărilor date de medic. Bazându-se pe ideea că jocul este o 

metodă de a descoperi şi dezvolta personalitatea copilului, 

ludoteca foloseşte jocul ca sa atingă acest obiectiv, pentru a depăşi 

dificultăţile de comunicare şi relaţionare şi pentru a îmbunătăţi 

raportul dintre copil şi lumea care-l înconjoară. Ideea creării unei 

ludoteci specializate, prima in Europa de acest gen, ia naştere la 

Stocholm în 1963. Sistemul se bazează foarte mult pe fiecare 

individual. Jucăriile, distractive şi educative, erau în permanenţă 

schimbate şi completate cu altele mai dificile. Ludoteca din 

Stocholm este gestionată de o asociaţie non-profit, ce provine 

dintr-o iniţiativă privată, la moment este la gestiunea primăriei 

oraşului. În Suedia sunt aproximativ 120 ludoteci. 

DANEMARCA. În Copenhaga s-a deschis prima Luddotecă 

europeană în 1959 fondată de D-na Infeld, americană de origine 

daneză. Această “ludotecă”, deschisă într-un centru pentru tineri, 

care presta doar serviciul de împrumut o dată pe săptămână 

tinerilor care frecventau acest centru. Această ludotecă funcţiona 

doar în baza donaţiilor şi personalul nu avea nici o instruire 

specifică. În realitate tipul de ludoteci care prevalează în 



 

Danemarca nici pe departe nu rămîne acea iniţiativă 

nesemnificativă. Principalul model de ludotecă este acel destinat 

copiilor cu handicap care răspunde la necesităţile specifice în 

raport cu jocurile şi jucăriile. Mai ales copiii cu disabilităţi 

mentale şi psihice sau copiii care vin din familii dezavantajate (de 

ex: emigrante sau cele care au nevoie de îngrijire după o traumă 

sau boală grea). Principalele activităţi este jocul cu copii şi părinţi 

şi serviciul de împrumut a jocurilor. Unele ludoteci puteau chiar 

să ducă direct acasă jocuri adecvate pentru copii cu handicap. 

Ludotecile sunt gestionate de Primărie sau de asociaţii din 

primărie, urmăresc acelaşi principiu ca şi suedejii şi apar în anii 

60. Altele sunt finanţate de asociaţii care se ocupă de copii cu 

handicap specific (anumite) şi beneficiază de ele doar copii care 

fac parte din aceeaşi asociaţie. Puţine sunt dirijate de voluntari. 

Personalul este format doar din specialişti care lucrează pe 

jumătate de salariu în ludotecă. Asociaţia ludotecilor daneze a fost 

creată 1983, până astăzi sunt înregistrate circa 80 de ludoteci.  

NORVEGIA. Ludoteca (lekoteket) din Olso s-a nascut la 1 

octombrie 1969 sub gestiunea Direcţiei de la Departamentul de 

Sănătate pentru copii cu handicap mental, datorită Ministerului 

Afacerilor Sociale, care dă cu împrumut jocuri şi literatură 

specializată copiilor cu handicap mintal, fizic, epileptici, nervoşi 

etc. Sistema de împrumut este identică cu cea de la Stocholm: 

jocul este ales în colaborare cu părintele, avînd ca obiectiv 

favorizarea procesul de joc şi de dezvoltarea a copilului. Din 1977 

devine comună şi ca să poti lua cu împrumut un joc este nevoie de 

trei condiţii:  

 să fii un copil cu handicap fizic, mental sau social;  

 să fixezi întîlnirea dinainte (rezervezi);  

 şi să fii acompaniat de cel puţin un părinte.  



 

MAREA BRITANIE. Ludotecile engleze sau înfiinţat având un 

scop precis - de a contribui la dezvoltarea copiilor cu handicap 

livrând jocuri adaptate. Prima ludotecă sa înfiinţat în 1976 în 

Enfield de Jill Norris, mamă a doi copii cu handicap, cu susţinerea 

societăţii locale de copii cu handicap mental. Imediat după aceasta 

au început să apară ludoteci în spitale, în case sau şcoli 

specializate, în aşa fel familiile care mergeau pentru consultaţii la 

medic sau fizioterapeut treceau prin ludotecă şi luau jocuri în 

împrumut. Aceste ludoteci organizau traininguri de formare 

deschise pentru toţi- medici, părinţi, profesori. Acum aceste 

ludoteci dau jocuri cu împrumut nu doar copiilor cu handicap dar, 

în mod special fraţilor acestora şi adulţilor care necesită jucării şi 

jocuri specializate.  

2. Ludoteci- biblioteci de jocuri  i-au naştere în Franţa şi 

Germania, (şi după cum vom vedea, vor marca primele experienţe 

din Italia), concentrându-se în special pe activităţi de joc în 

ludotecă, funcţia jucăriilor în activităţile ludice şi serviciul de 

împrumut. În cadrul acestor structuri se pune accent deosebit pe 

analiza şi studiulu ştiinţific a anumitor jucării, testarea jocurilor în 

(de) teren, a raporturilor cu producătorii si pieţei de jocuri şi 

obiecte ludice. Această abordare mai mult ştiinţifică, care nu 

răspunde tuturor necesităţilor copilului, este destul de săracă. 

Aceste stucturi cuprindeau de obicei clsele grădiniţelor şi a 

şcolilor elementare, ocazional se mai realizau activităţi de 

laborator, explorare şi creaţie expresiv-artistică. În Italia ludotecile 

au fost create inspirîndu-se din acest model (în particular acel 

francez) mai apoi proiectul a evoluat într-o manieră mult mai 

amplă şi mai semnificativă.  

FRANŢA. Prima ludotecă franceză a fost deschisă la Digione în 

1968 sub egida Asociaţiei Culturale din Borgogna, în urma vizitei 

directorului acesteia în Danemarca. Primele fonduri-8000 de 



 

franci. Alegerea jocurilor este făcută în colaborare cu specialişti 

din domeniu, sociologi, psihologi. Exemplul danez în curând va fi 

plasat pe plnul doi, Franţa creându-şi o structură cu caracteristici 

particulare. Principalele activităţi în ludotecile franceze sunt: 

Jocul în cadrul ludotecii, împrumutul de jocuri, studierea acestora 

şi raportul constant cu producătorii. Careva din ele realizeză 

activităţi de laborator (de multe ori structurate) şi găzduieşte vizite 

şcolare. Ludotecile sunt fie de tip autonom, fie că sunt presente în 

centre sociale. Pentru a-şi uni eforturile, ludotecarii se întrunesc în 

ALF (Asociaţia Ludotecilor Franceze), create în 1979, 

preşedintele căreia pe o perioadă de cinci ani va fi Robert Jonard. 

L' Association des ludotheques francaises, “ ALF “, care 

organizeză cursuri de formare şi perfecţionare pentru ludotecari, 

menţine raporturi fructuoase de colaborare cu producătorii de 

jocuri la fel, şi cu unele Universităţi franceze. Astăzi există în 

Franţa circa 950 de ludoteci, în mare parte publice. Un mare 

rezultat în drumul spre recunosterea deplină a lucrului de 

“ludotecar” a fost atins la 30 noiembrie 1998, cînd a fost semnat 

între ALF şi Ministerele Muncii,  Solidarităţii Sociale, Tineretului, 

Sport, Cultură şi Comunicare un acord ce prevedea acordarea 

locurilor de munca pentru 300 de ludotecari, fapt ce a favorizat 

profesionalizarea ludotecarilor existenţi şi popularizarea activităţii 

date. De o mare importanţă este şi faptul acordării, începând cu 

1998, a primei diplome de specialitate pentru ludotecari de către 

Universitatea din Bordeau, care prevede 350 de ore nemijlocit 

formare de specialitate – rezultat al acordului de colaborare 

semnat între ALF şi Universitate. Din anul 1985 este editată 

revista oficială a ALF- “LUDO”. Acestă publicaţie trimestrială 

este destinată ludotecarilor şi animatorilor din ludoteci, precum şi 

tuturor celor ce practică jocul şi jucăria. Revista este un mijloc și 

un instrument, pentru cei ce doresc să împărtăşescă experienţele 



 

din cadrul ludotecii, a şcolii şi la general din cadrul spaţiilor 

colective de educaţie şi joc.  

GERMANIA. În această ţară ideea ludotecii a fost susţinută din 

mai multe motive:  

 ludoteca reprezintă nu doar un spaţiu de distracţie şi împrumut al 

jocurilor dar şi unul de testare a jocurilor,  

 un centru de evaluare a utilităţii ştiinţifice a jocului şi a jucăriei,  

 pentru furnizarea de informaţii utile producătorilor de jocuri şi 

orientarea părinţilor-consumatori.  

Mai multe denumiri (“Spieliothek, Ludothek, Lusothek”) i-au fost 

conferite acestui serviciu care a apărut cu sloganul: “ la fel cum 

biblioteca este pentru cărţi, tot aşa ludoteca este pentru jocuri”. 

Prima ludotecă germană a apărut la Quickborn, în noiembrie 

1970, din iniţiativa unui grup de tineri voluntari. Realizarea ideii a 

fost posibilă datorită donaţiilor şi a contribuţiei membrilor, 

organizării sărbătorilor pentru copii, însă, la începuturile sale nu s-

a bucurat de susţinerea administraţiei publice. Ludoteca a fost 

găzduită gratuit în localul unei şcoli elementare ţi s-a dezvoltat în 

mod constant de-a lungul anilor. Este activat împrumutul gratuit al 

jocurilor şi jocul nemijlocit în cadrul ludotecii cu ajutorul 

ludotecarilor. Sunt realizate , de asemenea şi activităţi de laborator 

conform unui orar zilnic (pictură, bucătărie, etc.). Din 1974, 

ludoteca de la Quickborn este recunoscută drept una de utilitate 

publică şi primeşte contribuţii din partea oficialităţilor. Drept 

urmare a recunoaşterii acestei ludoteci ca fiind un model de 

activitate publică pentru tineret, au fost iniţiate şi dezvoltate multe 

alte ludoteci. Asociaţia ludotecilor din Germania “BDS” a fost 

creată în 1974. Acesta are scopul de a publica statuturi de 

ludoteci, de a susţine ludotecile nou-create, la fel asigură 

coordonarea. Asociaţia tinde să fie o punte de legătură pentru 

ludotecile izolate, organizează seminare de informare pentru 



 

persoanele interesate care intenţionează deschiderea unei ludoteci, 

permite întîlniri şi schimburi de experienţă.  

BELGIA. Datorită iniţiativei deputatului socialist din provincia 

Luxemburgului, Elie Deworme, în februarie 1972 apare ludoteca 

menită să recupereze “handicapul” socio-cultural: “ împrumutul 

regulat al jocurilor educative ar spori dezvoltarea timpurie a 

capacităţilor intelectuale ale copiilor. Ludoteca va avea astfel un 

rol democratic important în furnizarea mijloacelor pentru o 

dezvoltare adecvată a copiilor din toate păturile societăţii”. La 7 

iunie 1972, este emis un decret oficial conform căruia: “Ministerul 

acordă un grant special bibliotecilor publice pentru constituirea şi 

asigurarea bunei funcţionări a unei ludoteci. Doar ludotecile parte 

a unei biblioteci publice, pot beneficia de subvenţii statale”. 

Astăzi există în Belgia circa 160 de ludoteci ce întrunesc în 

special copii de la 4 la 10 ani. Unele sunt specializate în sectorul 

copiilor cu handicap. Multe ludoteci (70%) sunt private şi oferă 

servicii cu plată. Personalul nu este specializat, o bună parte fiind 

lucrători part time sau voluntari. Asociaţia Ludotecilor din Belgia, 

“ Ludo “ a fost instituită în 1984.  

SUEDIA. Ludotecile suedeze apar din iniţiativa unor mici grupuri 

de părinţi sensibili la problema dată, care activează deja în 

sectorul educaţiei sau al cercetării, şi sunt aproape toate gestionate 

în mod voluntar. Primele ludoteci apar în 1972 la Munchenstein şi 

Zollilcon, fiind create în localul şcolilor. Astăzi există în Suedia 

circa 400 de ludoteci: majoritatea create din iniţiative private; 

altele sunt gestionate de asociaţii non-profit- asociaţii ale 

părinţilor, asociaţii ale femeilor, tinerilor, etc. Sunt deschise 

pentru toţi copiii, cu sau fără handicap şi de asemenea pentru 

adulţi şi bătrîni. Activităţile principale ţin de împrumutul de jocuri 

la domiciliu, activităţi de joc în cadrul ludotecii şi ocazional 

animaţie artistică. Personalul în mare parte este compus din 



 

voluntari. Asociaţia Suedeză a Ludotecilor este creatăîn 1980. 

Ludotecile teritoriale sunt acelea în cadrul cărora este promovat 

jocul liber iar ludoteca este văzută drept un avanpost pentru a 

recîştiga dreptul la joacă, la socializare, la libera exprimare, la 

cunoaşterea motivată a tuturor contextelor în cadrul cărora copilul 

trăieşte şi se dezvoltă. Cu alte cuvinte, se promovează o calitate a 

vieţii mai bună a copilului şi a familiei în general. Spaţiile de joc, 

şcoala, spitalul, cartierele, cultura propriului oraş devin cîmpuri 

privilegiate de acţiune, de cercetare şi cunoaştere pentru afirmarea 

dreptului la joacă. Această realizare este mai mult specifică ţărilor 

latine, Italia inclusiv. Experienţa Italiei se îmbogăţeşte într-un 

mod deosebit, astfel încît să fie unică în lume ce propune în 

ansamblu animaţia ludică, împrumutul de jocuri şi studiul lor, 

activităţi de laborator în primul rînd libere mai apoi şi cele 

structurate, cercetarea tradiţiilor populare împreună cu copii şi 

bătrînii, activităţi în cadrul şcolilor şi spitalelor, sărbători 

municipale, recuperarea spaţiilor verzi, ect. Un exemplu concret a 

unui asemenea tip de ludotecă (atenţie: nu doar urmărit ca 

obiectiv, dar deja realizat) este experienţa ludotecii Ursul Roşu 

din oraşul Sezze, apărută în 1982. La Sezze se va naşte, în 1992, 

Assoludo, Asociaţia Ludotecilor italiene, ce va răspîndi în toată 

ţara, mai ales prin intermediul Cursurilor de formare la nivel 

naţional “ludoteca teritorială”. Nu în ultimul rînd: este una dintre 

rarele excepţii europene cînd legislaţia naţională şi cea regională 

recunoaşte şi valorizează importanţa ludotecilor. 

Funcțiile ludotecii: 

1. Funcţie de socializare – activităţile din centrul ludic apar ca 

mijloc de integrare şi de adaptare, favorizează comunicarea, 

orientează energiile spre sarcini colective.  

2. Funcţie ludică şi recreativă – se propun importante modalităţi 

de organizare a timpului liber - activităţi ludico-recreative 



 

organizate cu suportul animatorilor voluntari, tinerilor din 

comunitate, a părinţilor şi educatorilor.  

3. Funcţie educativă şi de culturalizare – ludoteca apare ca o 

alternativă la actualul mod de realizare a educaţiei, care vine să 

completeze formarea şcolară, eventuale carenţe, reprezentând 

totodată un instrument de transmitere a culturii.  

4. Funcţie de reglare socială – centrul ludic permite corectarea 

într-o manieră lejeră anumitor carenţe a personalităţii copilului, 

fiind ca şi tip de intervenţie care completează lipsurile formării şi 

educării, şi permite integrarea celor neintegraţi şi marginalizaţi 

5. Funcţie economică – prin recuperarea şi recondiţionarea 

jocurilor şi jucăriilor în mod special, sau prin contribuţia fiecărei 

familii la achiziţionarea acestora ,membrii comunităţilor 

defavorizate pot economisi sume importante de bani , ce pot fi 

utilizaţi în alte scopuri ce ţin de viaţa de familie – mâncare, 

medicamente.  

6. Funcţie inovatoare – într-o comunitate defavorizată oferă 

posibilitatea descoperirii unor noi stiluri, moduri de viaţă, a unor 

oportunităţi de petrecere a timpului liber în mod creativ, de 

descoperire a abilităţilor personale pe care altfel nu le pot 

descoperi, mai ales în lipsa mijloacelor materiale, dar şi culturale.  

Ludoteca poate fi: 

 un centru pentru întâlnire şi socializare pentru persoane de 

vârste şi categorii sociale diferite 

 un centru de întâlnire şi socializare p/u persoane cu capacități 

diferite 

 un suport pentru copiii din spitale 

 un serviciu teritorial 

 un atelier p/u activități manuale şi creative 

 un loc pentru redescoperirea şi reînvierea tradițiilor populare 



 

 un centru de consultanță şi informare în domeniul jocurilor şi 

jucăriilor 

 un observator privilegiat şi un centru de recuperare a 

dizabilităților minore 

 un centru pentru organizarea de sărbători și de manifestări 

culturale 

 un centru de activități complementare activităților școlare 

activitățile ludico- educative- 

1. Competențele ludotecarului. A fi ludotecar înseamnă să fii:  

o Bun conducător - şi îndrumător pentru grup,fără a reduce 

libertatea şi spontaneitatea jocului.  

o Educat – a fi în stare să propună jocuri cu bun simţ, să intre în 

raport cu copiii şi să dezvolte o funcţie educativă prin intermediul 

jocului.  

o Empatic – în relaţie cu copii şi să creeze un climat stimulativ 

flexibil şi răbdător în ceea ce priveşte exigenţele copiilor.  

o Sociabil – să susţină dezvoltarea educativă a copilului, să fie 

„părinte”, „maestru” şi „prieten”. 

o Distractiv – să întreţină atmosfera ,să participe şi să propună 

jocuri folosindu-se de simpatie. Ludotecarul ştie, deoarece: Este 

informat – la zi având cunoştinţe culturale în ceea ce priveşte 

jocurile şi jucăriile tradiţionale, dar şi moderne din zona în care 

activează ludoteca. Are cunoştinţe psihopedagogice şi sociologice 

– astfel încât să poată propune jocuri şi activităţi în funcţie de 

caracteristicile şi nevoile grupului de copii. Cunoaşte piaţa 

produselor (jocuri , jucării) – pentru a descoperi şi achiziţiona 

produsele cele mai bune în raportul calitate/preţ. Cunoaşte 

caracteristicile şi regulile jocurilor – pentru a putea oferi 

programe şi informaţii competente tuturor beneficiarilor.  

Ludotecarul face: Organizează – are abilităţi pentru a gestiona 

un grup de copii, manipulează materiale artistice, ţine în ordine 



 

jocurile. Inventează, construieşte, creeaza – este deschis pentru 

îmbunătăţirea bazei de jocuri. Selectează şi propune - este 

persoana care poate recomanda jocurile potrivite pentru diverse 

tipuri de beneficiari. Explică – regulile şi conduce activităţile de 

animaţie, jocurile. Organizează echipa – animă activităţile ludice 

şi cunoaşte regulile şi metodele de gestionare a jocurilor.  

2. Ce găsim într-o ludotecă?  

Jocuri 

o educative pentru diferite domenii: matematică, geografie, 

istorie, etc.  

o logice  

o de dezvoltare a abilităţilor intelectuale şi socio-profesionale, de 

negociere  

o jocuri de dezvoltare a creativităţii şi a abilităţilor manuale 

o de construcţie  

o de echipă sau întreaga familie.  

Jucării 

 pentru băieţi (maşinile, constructor, etc)  

 pentru fetiţe (păpuşi, accesorii pentru păpuşi, bucătării, 

etc.)  

 pentru preşcolari şi şcolari mici şi mari.  

Cărţi 

o cu drepturile şi obligaţiunile copilului  

o cu poveşti (ilustrate)  

o de colorat  

o enciclopedii din diferite domenii  

o dicţionare  

o cărţi colecţii cu jocuri Reviste, ziare pentru copii Echipament 

audio (un casetofon, CD-uri, casete audio, etc.).  

Papetărie, Materiale consumabile, Echipament sportiv 

 mingi pentru diferite tipuri de sport  



 

 rachete de tenis de masă  

 corzi  

 cercuri pentru gimnastică.  

Materiale igienico – sanitare 

Tot ce înseamnă materiale pentru curăţenie atît consumabile cît şi 

cele necesare pentru a face curăţenie. Trusă medicală ce cuprinde 

medicamente folosite în caz de nevoie, pentru a acorda primul 

ajutor. Instrumentele de lucru a ludotecarului-  

 registre  

 mape  

 albumuri pentru fotografii.  

3. Structura ludotecii. Structura ludotecii cuprinde următoarele:  

 Orarul 

 Numărul maxim de copii  

 Documentaţia (registre de evidenţă: a copiilor, a jocurilor şi 

materialelor, a împrumuturilor; fişe de identitate a copiilor, 

mape cu rapoarte lunare, plan de activitate şi cu lucrări ale 

copiilor, album-foto de evaluare a lucrului.)  

 Regulamentul intern al ludotecii (cuprinde obiectivele, 

principiile, normele de comportare al ludotecarilor şi 

copiilor, regulile de împrumut al jocurilor, orarul – toate 

afişate).  

4. Activitățile din ludotecă. Ludoteca, structurată ca un spaţiu care 

oferă tuturor-copiilor, părinţilor, cadrelor didactice- posibilitatea 

de a trăi în deplină libertate dimensiunea jocului şi a creativităţii 

specifice vârstei, poate cuprinde multe activităţi care pot fi 

propuse ţinând cont că participanţii- mai ales copiii - sunt 

încurajaţi/stimulaţi să facă propuneri/alegeri. In cadrul ludotecii se 

pot desfasura activitati de tip liber sau organizat:  

A. Joc. Tradiţional, jocurile sunt folosite ca formă de a petrece în 

mod distractiv timpul, de a crea o atmosferă relaxantă. 



 

Mecanismele pe care le folosesc jocurile au la bază anumite 

valori, stimulează un anumit tip de relaţii, sau provoacă situaţii 

concrete care rareori se evaluează.  

B. Ateliere. Una dintre activităţile plăcute şi mult apreciate de 

copii de toate vîrstele este atelierul de creaţie. Atelierul de creaţie 

reprezintă spaţiul în care fiecare copil îşi exprimă la maxim 

propria personalitate, locul în care poate comunica liber despre 

universul său interior. De ex.: o reparaţie de jocuri şi jucării; o 

construcţie de jocuri din lemn, stofă sau materiale reciclate; o 

construcţie de cărţi de diverse forme sau din diferite materiale; o 

construcţie de decoruri şi scenografie pentru teatru, o realizare de 

costume; cenaclul literar, etc.  Într-o ludotecă aceste ateliere sunt 

necesare atît pentru activitatea de îmbogăţire a colecţiei de jocuri 

sau jucării cît şi pentru spiritul responsabil şi de solidaritate care 

poate fi dezvoltat, nemaivorbind de creativitate, îndemânare şi 

imaginaţie. Atelier de artă dramatică – coordonate de ludotecari 

sau singuri, sunt momente în care copiii pot da frâu liber fanteziei 

şi pot organiza scenete, spectacole după poveşti tradiţionale, 

clasice , moderne sau chiar inventate de ei. Activităţi psihomotorii 

– pot fi desfăşurate atât afara cât şi în interior şi permit copiilor 

satisfacerea nevoii de mişcare, prin intermediul jocurilor 

individuale sau de grup, jocuri libere sau cu reguli stricte. 

Activităţi de relaxare unde copiii pot asculta povestiri sau poveşti 

citite de un adult, sau pur şi simplu un spaţiu special în care se pot 

juca , pot citi, pot asculta muzică singuri sau în grupuri mici  

C. Activități culturale. 

o zile de naştere;  

o excursii în oraş şi pe teritoriul republicii;  

o sărbători naţionale şi internaţionale.  

D. Împrumut de jocuri. Serviciul de împrumut al jocurilor este cel 

ce deosebeşte o ludotecă de alte centre recreative şi constă în 



 

împrumutarea jocurilor atît copiilor cît şi, adulţilor, voluntarilor 

pentru o anumită perioadă de timp. Pentru activizarea acestui 

serviciu echipa de ludotecari stabileşte anumite reguli de 

împrumut care sunt respectate pe tot parcursul funcţionării 

ludotecii.  

Reguli de împrumut a jocurilor - 

 Împrumutul se face pe baza fişei de împrumut individuale.  

 Este necesară prezenţa persoanei adulte atît la împrumut cât şi la 

returnarea jocului.  

 Copilul şi jocul care se împrumută sunt înregistraţi în registru.  

 Se împrumută doar un singur joc.  

 Durata maximă de împrumut este de 7 zile.  

 Jocul trebuie returnat în aceeaşi stare de funcţionare în care a 

fost împrumutat(complet cu toate piesele, în stare bună).  

 Dacă jocul este prezentat la returnare deteriorat, în funcţie de 

gradul de deteriorare se vor aplica sancţiunile:  

■ suspendarea împrumutului pentru o perioadă ( o lună, două… )  

■ cumpărarea altui joc identic cu cel deteriorat sau achitarea 

contra valorii acestuia în termen de două săptămîni.  

 Jocul care nu se restituie trebuie substituit cu altul.  

E. Observarea. Aici sunt create condiţii pentru observare (asupra 

peştişorilor în acvarium, asupra plantelor, obiectelor, efectuarea 

diverselor experimente (cu apă, nisip, lut, magnit...), etc.). Foarte 

importantă este observarea dinamicilor şi comportamentelor 

individuale dar şi de grup, posibilitatea intervenţiei specializate 

acolo unde este cazul şi este solicitat. Prezenţa în ludotecă a unor 

persoane competente şi calificate pentru a desfăşura activităţi 

ludico–educative garantează :  

 Favorizarea creativităţii într-o atmosferă şi un ambient unde 

toată lumea se simte bine, liberă şi relaxată.  



 

 Funcţionarea unui spaţiu amenajat şi existenţa unor instrumente 

necesare cu care copiii pot avea experienţe bogate, care să-i ajute 

să-şi descopere personalitatea, să-şi recunoască interesele şi 

motivaţiile proprii dezvoltării personalităţii.  

 Stimularea copiilor pentru jocul liber sau coordonat de un 

animator/ludotecar.  

 Observarea dinamicilor şi comportamentelor individuale dar şi 

de grup, posibilitatea intervenţiei specializate acolo unde este 

cazul şi este solicitat. Promovarea şi susţinerea participării 

familiei la jocul copilului dar şi trezirea spiritului ludic astfel încât 

copilul să crească şi să se dezvolte într-o atmosferă relaxantă  

5.Principii ale ludotecii. Ludoteca este un serviciu centrat asupra 

jocului, care este subînţeles ca o activitate liberă, regulată, 

implicativă ce presupune satisfacere proprie de „ imaginaţie 

fantastică”, îmbogăţire continuă, care se termină odată cu 

„sfârşitul ” (jocului).  

 Ludoteca este un centru recreativ, educativ, social şi 

cultural, care funcţionează pentru a asigura o calitate mai bună a 

copilăriei.  

 Ludoteca colaborează cu toate instituţiile ce contribuie la 

formarea copiilor (familia, şcoala, mediul).  

 Ludoteca se caracterizează ca un serviciu deschis pentru 

toţi copiii, indiferent de vârstă, capacităţi, condiţiile sociale din 

care provin.  

 Ludoteca permite copiilor să găsească „adulţii ca 

parteneri de joc”, care-i ajută la solicitarea copiilor. Ludoteca 

permite copiilor a găsi adulţi care ştiu să –i înveţe a se juca, a 

proiecta, a construi jucării şi prototipuri ludice. 

 Deasemeni este centrul unde copilul desinestătător poate 

să aleagă materiale pentru a construi jucării (din materiale 

reciclate).  



 

 Ludoteca este un loc unde copilul îşi poate alege timpul, 

jocul şi de asemeni partenerii de joc. Ludoteca este un loc de 

împrumut al jocurilor.  

 Ludoteca este un centru de cultură ludică, care studiază, 

valorizează şi propune jocuri şi jucării din trecut, din prezent şi 

de viitor, şi/sau din diferite zone geografice.  

 Ludoteca este un loc unde părinţii se pot juca cu proprii 

copii. Ludoteca este un loc prevăzut pentru copii de la 3-14 ani, 

dar se pot organiza primirea şi altor categorii de 22 vîrstă, cum 

ar fi cei mici (creşă), adolescenţi şi adulţi. Ludoteca are un sediu 

fix, dar poate proiecta activităţi în tot oraşul.  

 Ludoteca este un loc de colectare a jocurilor.  

 Ludoteca este un centru de contrainformaţie asupra 

jocurilor (este specific ludotecilor italiene).  

 Ludoteca este un spaţiu de liberă expresivitate 

(manifestare) creativă. Acestea sunt principiile generale ale 

majorităţii ludotecilor, dar mai există şi principii specifice care 

reies din condiţiile existente, tradiţiile şi specificul ţărilor în care 

activează, politica organizaţiilor finanţatoare etc. 

Cum să ne jucăm cu copiii noștri? Importanța 

 jocului constructiv 

        Ne propunem să abordăm tema jocului constructive, cu 

referire la educatori și părinți: cum e recomandat să vă jucați cu 

copiii voștri și despre importanța/ impactul pe care acest tip de joc 

îl are asupra dezvoltării limbajului, dar și a psihicului copilului în 

general. 

       Prin urmare, trebuie să începem cu descrierea conceptului de 

”joc constructiv”, în sensul în care îl vom utiliza în continuare. 

Deci,  jocul constructiv reprezintă acel tip de joc care ajută la 

dezvoltarea armonioasă a copilului, fără a duce la dependență, 



 

fără a afecta negativ palierele dezvoltării cognitive sau planurile 

dezvoltării emoționale și sociale, ci stimulându-le în sens adecvat. 

Cât de important este jocul în dezvoltarea vorbirii copilului și 

care sunt cele mai eficiente tipuri de joc în acest sens? Este 

recomandat ca stimularea verbală a copilului să se realizeze încă 

din primele sale momente de viață. Dacă e vorba despre bebeluş, 

repetarea silabelor simple, a onomatopeelor sau chiar a vocalelor 

prelungite, asociată jocurilor cu diferite părţi ale corpului său, a 

celor cu diferite obiecte pe care le manipulează sau a celor care 

antrenează vizual copilul, stimulează debutul verbalizării, aducând 

cu sine repetarea de către copil a silabelor auzite, la început fără 

sens și așa cum poate el la acel moment. Treptat, aceste silabe vor 

fi asociate obiectelor, căpătând semnificaţie. Ulterior, copilul îşi 

va dezvolta vocabularul cu ajutorul adultului, a jocurilor tip 

incastru, a puzzle-urilor, a jocurilor tip memo-game, a jocurilor de 

asociere (culori – obiecte, animale – hrană – adăpost, cifre – 

obiecte etc.), a marionetelor, a poveştilor citite de adult, ulterior 

povestite de copil, iar la vârsta şcolarităţii, citite chiar de copil. 

Practic, orice activitate ludică desfăşurată la orice vârstă a 

copilăriei poate fi însoţită de verbalizare, participând astfel la 

dezvoltarea vorbirii  copilului. 

 Cum să adaptăm jocurile la vârsta copilului? Pentru fiecare 

vârstă în parte există anumite tipuri de jocuri specifice sau 

preferate de cel mic. 

       În perioada antepreşcolară (1 –3 ani) este încă dominant 

jocul cu obiecte, dar începe să apară şi jocul simbolic. Cel mic 

foloseşte obiecte neînsufleţite pentru a imita acţiuni ale adulţilor 

(de exemplu, păpuşa vorbeşte la telefon, ca şi mami). Simbolistica 

devine din ce în ce mai complicată, copilul putând deveni în joc 

un mijloc de transport preferat, un animal sau un adult pe care îl 

cunoaşte. Copilul se joacă mult cu adultul, fie jocuri de mişcare 



 

(aruncare în sus, de-a trânta, de-a rostogolirea etc.), jocuri verbale, 

dar şi jocuri didactice. Pe la 2 ani şi jumătate, copilul preferă 

jucăriile cu roţi, cu care poate transporta, jucăriile muzicale, 

păpuşile, mingile, animalele, marionetele, jocurile tip incastru, 

cuburile etc. Încep să apară apoi jocurile de rol, copilul devenind 

pe rând medic, educatoare, pompier etc. 

 În preşcolaritate (3 –6/7 ani), copilul poate juca mai multe 

personaje, rolurile acestuia diferenţiindu-se (de exemplu, în rol de 

adult, se preface că pune masa împreună cu păpuşa, duce copiii – 

păpuşile – la plimbare etc.). La 4 ani, jocul nu mai este izolat, ci e 

preferat jocul cu un copil mai mare sau mai mic sau cu mai mulţi 

copii. La 5 ani pot apărea jocuri cu prieteni imaginari, jocuri 

profesionale, jocurile de mişcare (tricicleta, bicicleta, mingea), 

jocurile de construcţii. La 6 ani, copilul devine fascinat de jocurile 

cu apă şi pământ (de exemplu, construieşte tunele, turnuri etc.), 

dar rămâne atras şi de minge, coardă ş.a.m.d. Jocurile cu reguli 

devin acum tot mai dese. Un exemplu de acest fel este jocul de-a 

v-aţi ascunselea. 

Cât timp pe zi să acordăm jocului? Jocul este o constantă a 

copilăriei şi a preşcolarităţii, implicit. La 2 ani şi jumătate, jocul 

ocupă o mare parte din timpul copilului. În preşcolaritate, de cele 

mai multe ori copilul  fiind integrat într-o instituţie de învăţământ 

preşcolar, activităţile de la grădiniţă sunt dublate de jocuri 

realizate în colectivitate (jocuri de rol, jocuri fizice, jocuri 

creative, puzzle-uri etc.). După  programul din grădiniţă, copilul 

continuă activităţile ludice acasă, alături de părinţi, sub forma 

tipurilor de jocuri menţionate anterior. Sigur că orice activitate 

este mai plăcută pentru un copil dacă ea este îmbrăcată sub forma 

unui joc. Aşa că este chiar recomandat ca părinţii să încerce să se 

joace cu copiii cât mai mult, chiar dacă se joacă efectiv sau 



 

desfăşoară împreună activităţi educative sau casnice, sub forma 

jocului. 

De ce jocul ușurează comunicarea cu un copil? Îl ajută 

explicațiile ludice să înțeleagă mai ușor ceea ce se petrece în 

jurul lui? De multe ori, haina ludicului îi facilitează celui mic 

înţelegerea lucrurilor şi a fenomenelor înconjurătoare. Asta tocmai 

pentru că jocul este o constantă a copilăriei. Aşadar, tot ceea ce 

este perceput ca fiind un joc, este mult mai atractiv pentru copil. 

Chiar şi la şcoală, copilul va fi mult mai atras de o materie 

abordată de profesor într-o manieră ludică, comparativ cu o alta 

abordată clasic, sub forma dictării informaţiei sau a explicaţiilor 

mai mult sau mai puţin teoretice sau abstracte. 

Putem vorbi despre o complementaritate a diferitelor tipuri 

de jocuri astfel încât împreună să poată determina o 

dezvoltare echilibrată a copilului? Cu siguranţă. Fiecare tip de 

joc desfăşurat la o etapă de vârstă sau alta sau în mai multe etape 

de vârstă, îşi pune amprenta asupra dezvoltării armonioase a 

copilului. Anumite jocuri stimulează cognitiv copilul, antrenând 

memoria (de exemplu, jocurile tip memo-game), atenţia (cum ar fi 

jocurile tip labirint, găsitul diferenţelor între imagini, puzzle-uri), 

imaginaţia (precum marionetele – utile pentru jocurile de rol şi 

crearea poveştilor), limbajul – care poate fi stimulat folosind 

oricare din jocurile menţionate anterior; jocurile fizice sau de 

interacţiune stimulează dezvoltarea motrică optimă a copilului; 

jocurile de echipă îl stimulează pe partea interacţiunii sociale, 

ajutându-l să îşi regleze adecvat comportamentul social. 

Ce le recomandăm părinților? Dacă ar fi să enumăr câteva 

constante principale din viața unui copil, dimensiuni care îl ajută 

să își dezvolte frumos și echilibrat mintea și trupul, aş menţiona, 

cu siguranţă comunicarea, jocul şi poveştile. Consider foarte 

important să se vorbească cu copilul încă din primele momente de 



 

viaţă, să i se explice lucruri în mod adaptat, să i se solicite să 

denumească obiectele pe care le foloseşte şi acţiunile desfăşurate 

zilnic, să i se ceară să argumenteze de ce preferă o jucărie sau o 

activitate în detrimentul alteia, să i se explice când greşeşte şi cum 

ar fi mai potrivit să se comporte într-un anumit context. Vă 

recomand vouă, părinţilor, să vă jucați cât mai mult cu copilul 

vostru, să îl încurajați să se joace cu alţi copii, să îl stimulați în 

descoperirea de jocuri noi şi să includeți cât mai puţin 

dispozitivele moderne (tablete, telefoane mobile etc.) în joaca 

sa. Să preferați interacţiunea ludică directă cu copilul, în 

detrimentul unor jocuri sau aplicaţii mobile care îl pot stimula pe 

de o parte, dar care afectează, utilizate frecvent, atenţia 

copilului. Să îi citiți celui mic poveşti, să îl puneți să le 

povestească, atunci când vocabularul îi este suficient de dezvoltat 

pentru a putea face asta, să îl încurajați să citească la rândul lui 

poveşti şi chiar să creeze unele noi. Și, pentru o mai mare bucurie, 

dați-vă voie să fiți liberi și creativi în jocurile desfășurate 

împreună cu cei mici! 

Jocul- instrument ludic. Jocul reprezintă o activitate fizică 

sau mintală desfăşurată din plăcere, orientată pe distracţie, la care 

participă un grup de persoane lansate în dezlegarea unor probleme 

amuzante.  

Delimitări conceptuale. Conform dicţionarului Enciclopedic 

al Limbii Române, noţiunile de „joc” şi „a se juca”, au multiple 

sensuri. Astfel, cuvântul „joc” poate avea sensuri de amuzament, 

un sens figurat ca de exemplu „jocul cu focul”, poate semnifica un 

lucru ieşit din comun, „jocul naturii”, ori ceva întâmplător, 

aleatoriu cum e „jocul destinului”. Jocul reprezintă o forţă 

puternică, o forma spontană de pregătire pentru viaţa matură şi 

fixează multe achiziţii pe care le creează. Un copil care nu se 

joacă nu este un copil normal, iar viaţa sa ulterioară, de adult, va 



 

avea de suferit. Dimpotrivă, a folosi jocul, adaptat la scopuri 

educative precise, înseamnă a dezvolta benefic una din energiile 

cele mai profunde ale copilăriei. Jocul prezintă următoarele 

particularităţi:  

 jocul permite manifestarea largă a independenţei în acţiuni;  

 jocurile favorizează dezvoltarea creativităţii şi iniţiativei;  

 jocurile permit dezvoltarea spiritului de competitivitate.  

După cercetarea cu mare atenţie a surselor istorice, definiţiile pe 

care le dau autorii cu privire la joc sunt numeroase. Sa încercat 

explicarea jocului din diferite puncte de vedere şi anume: biologic 

; psihologic; pedagogic; filozofic. În literatura de specialitate au 

apărut numeroase teorii ce încearcă să explice jocul şi funcţiile 

sale.  

JEAN PIAGET - consideră că jocul are caracteristic asimilarea de 

impresii şi reacţii pozitive de către copii.  

LEHMAN şi WITLY – scot în evidenţă faptul că prin joc 

conţinutul este dependent de mediul social al copilului, însuşindu-

şi cunoştinţe privind profesiuni, activităţi.  

EDVARD CLAPAREDE – este de părere că jocul reprezintă o 

adevărată muncă pentru copil, fiind un mijloc cu ajutorul căruia îşi 

poate dezvolta eu-l său psihologic.  

TIPURI DE JOC 

Jocurile pot fi clasificate conform următoarelor criterii: 

 După tip de coordonare: 

 joc liber,  

 organizat;  

 joc coordonat de adult;  

 După numărul de participanţi: 

 joc individual şi 

 de grup;  

 După spaţiul în care se desfăşoară: 



 

 joc de interior şi  

 de exterior;  

 După vârsta jucătorilor: 

 jocuri pentru copii şi  

 adulţi; 

 După specificul jocului: 

 jocuri sportive şi  

 de ambient;  

 După aria de răspîndire: 

 jocuri naţionale şi  

 internaţionale;  

 După tipul de reguli: 

 jocuri educative,  

 jocuri cu reguli stricte,  

 jocuri libere; 

 După scopul educativ asupra personalităţii copilului sau 

de dezvoltare a acesteia: 

 jocuri de auto cunoaştere, prezentare, care pot fi folosite ca un 

prim pas la începutul unei activităţi, sesiuni de formare sau a 

unui program de lungă durată.  Scopul principal al acestora este 

facilitarea autocunoaşterii realizată în grupul de semeni, 

stabilirea primului contact. Prin intermediul acestor tipuri de 

joc participanţii pot afla numele / prenumele colegilor, 

informaţii despre anumite evenimente din viaţa fiecărui, 

interesele, visele şi aspiraţiile lor etc.  

 jocuri de cooperare şi de comunicare, care vor contribui la 

crearea unei atmosfere prietenoase, de ajutor reciproc, încredere, 

comunicare deschisă, făcând ca procesul de conveţuire în grup să 

fie mai puţin anevoios. Prin intermediul acestor jocuri se va 

consolida grupul şi se va promova o comunicare eficientă.  



 

 jocuri de creativitate şi de confecţionare, care facilitează 

dezvoltarea şi valorificarea potenţialului creativ.  

 jocuri de energizare şi de spargere a gheţei, care reprezintă 

activităţi fizice care au scopul să îmbunătăţească circulaţia 

sangvină  

 jocuri de formare a grupurilor, care includ tehnici şi jocuri 

energizante prin care ve-ţi putea ajuta participanţii să formeze 

perechi şi grupuri atunci cînd este nevoie, aceste tehnici vă vor 

ajuta la spargerea grupurilor de amici care nu vor să se despartă 

pentru a participa la un joc sau altul.  

 După criteriu de dezvoltare generală: 

o Motricitate generală. Sunt toate acele jocuri mobile şi de 

coordonare a miscarilor, simple, care nu necesita o precizie foarte 

exacta, fina, de exemplu:  

- Mingea pon pon, Coarda de sarit, Oola hop, Ping pong pentru 

spaţiu închis şi lilber, Rachete de ping pong.  

- Mingi uşoare de cauciuc, Mingi de diferite mărimi. Baloane de 

spumă, Twister, Inel pentru baschet, Patine, etc.  

o Motricitatea fină. Sunt toate acele jocuri de coordonare vizual- 

motorică care desemnează maturitatea unei capacităţi mult mai 

elaborate ca cea precedentă, de exemplu:  

- Jocul de Darts, bile din lemn, Diferite piese dim lemn , Jenga, 

Basket Ball, Football, Fotbal Mola, Labirint din lemn, Frisby, 

Skate board  

- Bâte moi de baseball cu mingi, Farfurii zburătoare, etc.  

o Senzoriale. Sunt toate acele jocuri care necesită implicarea 

unuia sau a mai multor simţuri, spre exeplu: Diferite tipuri de 

Domino, Tombola sunetelor şi zgomotelor, Puzzle de diferite 

dimensiuni (de la 25 la 50 de piese), Puzzle tridimensionale, 

Tangram, Simon, etc.  



 

o Expresiv –Imitative. Sunt toate acele jocuri prin care copilul 

“pune în scenă” emoţii, temeri, dorinţe. În joc copilul exprimă 

sentimentele proprii, acest fapt se produce şi atunci cînd sunt 

jucate (puse în scenă) lucruri, fapte deja cunoscute (litigii între 

mama şi tata, cumpărături la magazin, etc.) pentru că procesul 

imitării este în permanenţă filtrat de o interpretare proprie a 

lucrurilor. Sunt toate jocurile de rol, de exemplu: Casa păpuşilor, 

Păpuşi variate (simplu de animat), Mobila pentru case,  

 Jocuri de meserii (variate), Pista electrică, Camion mare de 

plastic, Betonieră mare de plastic, Marionete, teatru de păpuşi, 

Soldăţei şi indieni, Visual game, Diferite tipuri de consrucţii, 

Ferma? Cu animale, Timbri, Table magnetice şi litere, Table cu 

burete,, Diferite insrumente muzicale, Castel mare, Casă mare 

pentru copii. Tam tam, Tipografie, A fost o dată, etc.   

o Comunicare - Noroc (Hazard). Sunt toate acele jocuri unde 

norocul joacă rolul determinant şi nu este necesară implicarea 

anumitor abilităţi specifice ale jucătorului. În acest context 

prevalează comentariul asupra jocului şi discuţia vis-a-vis de 

rezultatul jocului, determinat de noroc. Sunt jocurile care le plac 

mult copiilor mai mici, când doresc să-i provoace pe adulţi. De 

exemplu: Ferma; Tombola, Tombola gigantică cu animale, Bătălia 

navală, Uno, Uno junior, Monopoli, Casa cu fantome, Ghiceşte 

cine?, etc.  

o Limbaj-Cultură generală. Aceste jocuri necesită implicarea unei 

capacităţi care a marcat evoluţia omului - măiestria lingvistică, 

contribuind în mare măsură la dezvoltarea personalităţii. 

Cunoaşterea cuvintelor şi posedarea unui bogat vocabular face 

recunoscută o serie de jocuri ca grup în sine, spre exemplu: 

Crucimaster, Taboo, Taboo junior, Poet liric, Cine stie?, Jocuri de 

asociere logică, etc.  

 



 

Etape în desfășurarea unui joc reușit: 

 Sensibilizarea şi motivarea pentru joc. Motivarea şi 

sensibilizarea participanţilor sunt două aspecte foarte importante, 

care dau viaţă jucătorului indiferent de categoria de vârstă. 

Sensibilizarea participanţilor poate fi realizată prin diferite metode 

de informare: afişe, invitaţie personală, mesaj muzical, ghicitoare. 

Motivarea jucătorilor reiese dintr-o bună sensibilizare, noutatea 

jocului dezvoltarea spiritului colectiv, distracţia oferită.  

 Pregătirea tehnică şi a materialelor. Pregătirea tehnică presupune 

fixarea unor reguli de joc simple, clare, care nu lasă loc 

interpretărilor şi neînţelegerilor de către participanţi. Pregătirea 

materialelor presupune procurarea tuturor materialelor necesare 

activităţii, înainte de desfăşurarea acesteia. Prezenţa materialelor 

creative, contribuie la o bună motivaţie a participanţilor şi la 

atingerea obiectelor propuse.  

 Adunarea participanţilor şi explicarea regulilor. Debutul jocului, 

condiţiile mediului / spaţiului, motivaţia şi securitatea sunt 

esenţiale pentru derularea şi realizarea activităţilor cu succes. 

Modalitatea de desfăşurarea a jocului trebuie să fie clar explicată, 

fiecare participant având şansa de a pune întrebări, de a cere 

explicaţii cu privire la regulamentul jocului.  

 Construirea echipelor. Echipele construite trebuie să fie  

echilibrate în funcţie de aptitudinile fizice, psihice, afinităţi, 

vârstă.  Formarea echipelor se poate  face în mai multe moduri, 

cum ar fi: la alegerea participanţilor; în funcţie de destin: tragere 

la sorţi, atribuirea de numere; echipe formate de animator / 

coordonatorul jocului.  

 Tema jocului şi ambianţa de formare. Ambianţa în care se 

desfăşoară activitatea sporeşte plăcerea jocului. Definirea unor 

detalii ale situaţiei de joc: costume, expresie, decor, spaţiu, face 



 

jocul să fie mai atractiv. Animatorul trebuie să joace şi el la fel ca 

toţi jucătorii.  

 Motivaţia animatorului. Principiu: pentru a juca un joc cu succes 

animatorul trebuie ca el însuşi să anime jucătorii; el este motorul, 

imprimă tonicitate şi entuziasm ambianţei de joc.    

Unele eleemnte ale jocurilor reușite- 

 Ritmul jocului în raport cu vârsta jucătorilor. Ritmul jocului se 

adaptează la nevoia de mişcare a participanţilor, la 

particularitaăţile de vârstă a participanţilor, la curba de efort 

caracteristică momentului de desfăşurare, la locul în care se 

desfăşoară jocul: pădure, munte, plajă, interior, exterior.  

 Trebuie păstrată atmosfera din timpul jocului. Nu se va insista pe 

echipele care au terminat ultimele: putem plasa echipele la acelaşi 

nivel, pentru a evita diferite momente neplăcute sau imprevizibile.  

Evaluarea moderatorului sau animatorului. Animatorul trebuie să 

evalueze derularea jocului făcând o comparaţie între ceea ce se 

aşteaptă de la joc şi ceea ce sa realizat. Fiecare joc trebuie să 

determine o ajustare a regulilor; dacă este cazul, animatorul 

trebuie să fie capabil să întrebe jucătorii despre cum a decurs jocul 

şi să aştepte criticile din partea acestora. Ce este animația? A 

anima înseamnă a da viaţă, a însufleţi. Termenul de animaţie vine 

din latinescul “animus” ce înseamnă suflet, prin urmare 

animatorul este persoana care însufleţeşte, înveseleşte, iniţiază o 

activitate, o acţiune. Animaţia operează cu 2 instrumente de bază:  

o instrumentele ludice - jocul;  

o instrumente de activizare culturală (ateliere de creaţie, 

evenimente culturale (sărbători, anniversari, expoziţii excursii, ). 

Animaţia este orientată în trei direcţii aşa încât copilul reuşeşte:  

 Să facă ( să se joace, să construiască, să creeze…)  

 Să se exprime 

 Să se distreze. 



 

Scopul animației: Bunăstarea copilului – descoperirea 

capacităţilor, valorificarea şi dezvoltarea potenţialului acestuia. 

Definiția propusă de Andreea Martini- (expert în activităţi ludice): 

Animaţia este o profesie, un lucru social cu persoane în mediul 

lor, scopul căreia este bunăstarea acestora. În timpul animaţiei se 

lucrează individual sau în grup, utilizând instrumente ludice sau 

culturale.  

Tehnici de bază ale animaţiei socio-educative. Animaţia operează 

cu 2 instrumente de bază:  

 instrumentele ludice - jocul  

 instrumente de activizare culturală (ateliere de creaţie, 

evenimente culturale sărbători, aniversari, expoziţii 

excursii). 

 



 

 

 

 

EU 

Dezvoltarea personală include activități și experiențe care au 

scopul final de a îmbunătăți starea de conștientizare, dezoltare a 

talentelor și abilităților personale, îmbunătățirea calității vieții și 

contribuirea la realizarea aspirațiilor și viselor personale. 

Cunoscut și sub denumirea de "self help" sau "evoluție 

personală", conceptul de dezvoltare personală include și acitivăți 

formale sau informale pentru a dezvolta în alții roluri precum cel 

de profesor, ghid, consilier, manager, coach sau mentor. 

Dezvoltarea personală, nici în teorie nici în practică nu este un 

concept simplu sau unanim înțeles identic de toată lumea. Pentru 

unii, dezvoltare personală înseamnă creșterea încrederii în sine, 

pentru alții spiritualitate, pentru alții gestionarea stresului, pentru 

alții ieșirea din zona de confort, pentru alții atingerea succesului, 

pentru alții autocunoaștere, pentru alții relații armonioase, pentru 

alții stabilirea obiectivelor și evident lista poate continua la infinit. 

Dacă ne uităm la expresia dezvoltare personală vedem că 

reprezintă o combinație dintre două cuvinte: Dezvoltare + 

Personală. Atunci când facem multe lucruri și nu se schimbă 

nimic în mod automat nu putem vorbi de dezvoltare, ci mai 

degrabă de intenție personală, simulare personală. Așa dar lipsa 

efectelor anulează conceptul că ne-am dezvolta personal.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Coaching
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mentor&action=edit&redlink=1


 

Dezvoltare Personală,conform DEX, este acțiunea de a se 

dezvolta și rezultatul ei. În al doilea rând expresia dezvoltare 

personală include cuvântul ”personală”. Așadar acest concept este 

destul de clar, este ceva personal, iar de regulă ideea de personal 

este legata de ceea ce faci, ceea ce simți sau ceea ce ești. De 

exemplu atunci când spui că ”e ceva personal” te referi în primul 

rând la valoarea emoțională pe care o are acel lucru pentru tine, 

sau uitându-ne în DEX vedem că personal înseamnă: Care 

aparține unei anumite persoane. 

Dezvoltare personală este orientată spre dezvoltarea 

competenţelor cu un accent deosebit pe valori, atitudini.  

Competențe ce vor fi dezvoltate în contextual activităților 

orientate spre  dezvoltarea personală a copiilor: 

  

Dezvoltare personală se bazează pe următoarele principii: 

 Principiul axiologic  

 Principiul abordării sistemice şi dezvoltării graduale a 

competenţelor  

marketing personal
competețe de informare cu 

privire la dezvoltarea 
personală

competența de autoevaluare a 
potențialului individual

competența de a lua decizii  
privind traseul educațional de 

dezvoltare personală

competențe 
dezvoltate:

http://dexonline.ro/lexem/dezvoltare/66326
http://dexonline.ro/definitie/personal
http://dexonline.ro/definitie/personal


 

 Principiul învăţării centrate pe copil 

  Principiul valorificării responsabile şi productive a 

parteneriatului educator- copil – familie – comunitate  

 Principiul motivaţiei optime şi implicării active  

 Principiul creării unui mediu favorabil educaţiei de calitate  

 Principiul respectării autonomiei şi libertăţii individuale 

Prin abordarea problematicii ce vizează dezvoltarea personal, de 

fapt se au în vedere mai multe concept importante, fără de care nu 

putem vorbi de reușita sau realizarea dezvoltării personale a 

copiilor. Este vorba de concepte ca-  

 identitate personală 

 imagine de sine 

 acceptare de sine 

 respectful / stima de sine 

 autoeficacitate personală 

 limite personale. 

Imaginea de sine. În dicționarul enciclopedic de psihologie 

(1997) imaginea de sine apare ca “expresia concretizatã a 

modului în care se vede o persoanã oarecare sau se reprezintã pe 

sine; ca trãirea aspectului unificator de coeziune a personalitãții 

”. Imaginea de sine este contaminatã de dorințe dar și de modul în 

care evalueazã ceilalți persoana respectivã și de identitatea trãitã. 

Este vorba cu alte cuvinte de “ felul cum se percepe individual, ce 

crede el despre sine, ce loc își atribuie în raport cu ceilalți ”. 

Adicã, imaginea de sine este rezultatul unui proces de 

autoevaluare a personalitãții și reprezintã “ totalitatea cerințelor, 

reprezentãrilor, ideilor individului despre propria sa personalitate 

” ( M. Zlate ). 

Imaginea de sine sau "cum ne vedem", se referă, aşa cum se 

subînţelege deja, la modul în care ne percepem propriile noastre 

caracteristici fizice, emoţionale, cognitive, sociale şi spirituale. 



 

Imaginea de sine nu se suprapune peste conştiinţa de sine, prima 

constituind un rezultat sau produs al prizei de conştiinţă. În linii 

mari, am putea echivala conştiinţa de sine cu subiectul care 

întreprinde o acţiune, iar imaginea de sine cu unul dintre efectele 

acţiunii. În opinia lui C.Rogers, imaginea de sine se prezintă ca un 

sistem de autoaprecieri, ea desemnînd perceperea omului de către 

sine însuşi. I.Kon susţine că imaginea de sine este un fenomen 

integrator ce reflectă conţinutul conştiinţei de sine; un sistem de 

elemente cognitive, afective şi comportamentale, nu un sistem de 

montaje obişnuite, deoarece ea este întotdeauna individuală şi 

specifică. 

Modul în care ne percepem depinde de gradul de autostimă 

(autoapreciere, autorespect, autoacceptare) pe care îl avem. Astfel, 

dacă ne acceptăm pe noi înşine, dacă ne apreciem pentru ceea ce 

facem bine,  aceasta contribuie la autorespectul şi încrederea în 

sine, dacă acceptăm că avem şi slăbiciuni fără să ne criticăm în 

permanenţă pentru ele - aceasta constituie baza toleranţei faţă de 

sine şi, implicit, faţă de alţii, putem trăi confortabil din punct de 

vedere emoţional. Trebuie înţeles că este bine să existe mereu un 

echilibru între autoapreciere şi autocritică, nici una din cele două 

extreme nefiind eficientă. Cel care se laudă prea mult este, în cele 

din urmă, persiflat sau chiar abandonat de către ceilalţi iar cel care 

se autocritică exagerat provoacă celorlalţi fie sentimente de milă, 

de vină, fie un sentiment de superioritate, atragând de la sine alte 

critici. Păstrând pe cât posibil echilibrul între o laudă de sine 

exagerată şi o autocritică exagerată putem contribui la igiena 

noastră sufletească. Toţi avem ceea ce se cheamă "vocea 

interioară". Dacă această voce interioară are tendinţa spre un 

discurs pesimist, negativ şi autocritic cu ambiţii neimplinite spre 

perfecţiune este clar că imaginea de sine a persoanei respective 

este negativă. 



 

Imaginea de sine ne influenţează comportamentele. Când ai o 

imagine de sine bună îti poţi îndeplini obiectivele pentru că, o 

imagine de sine bună îţi dă entuziasm, energie şi determinarea 

necesară pentru acest lucru iar obstacolele sunt percepute ca 

provocări ce trebuiesc depăşite pentru atingerea obiectivelor. O 

imagine de sine bună te face să relaţionezi armonios cu ceilalţi, 

prin atingerea obiectivelor poţi avea performanţe profesionale, 

succes social etc. O imagine de sine negativă te face să-ţi scadă 

motivaţia sau chiar o anihilează prin lipsa încrederii în forţele 

proprii ("ce rost are să încerc oricum nu voi reuşi", "e greu", "nu 

sunt în stare" etc.) ducând, mai departe, la comportamente de 

evitare ("nu mă duc la interviu deoarece nu sunt suficient de bun, 

deci nu are rost..."). O imagine de sine negativă este capabilă să 

creeze un cerc vicios din care persoanei îi este greu să iasă : nu 

face anumite lucruri pentru că nu se crede în stare iar după ce 

renunţă la a face lucrurile respective se autoculpabilizează şi se 

critică şi mai tare, intărindu-şi, astfel, convingerile negative despre 

sine şi alimentînd dialogul interior negativ. 

Când îţi acorzi suficientă valoare îti atingi mai uşor obiectivele 

pentru că a avea încredere în sine, în forţele proprii te face să-ţi 

mobilizezi exact resursele de care ai nevoie să depăşeşti 

obstacolele şi să mergi în direcţia dorită; când nu îti acorzi 

suficientă valoare negociezi mai slab, comunici mai greu, 

acţionezi cu mai multă frică sau eviţi să acţionezi şi "îţi pui singur 

beţe în roate". Când nu îţi acorzi valoare anihilezi resursele de 

care ai avea nevoie pentru a întreprinde ceva. 

Imaginea de sine este expresia concretizată a modului în care se 

vede o persoană sau se reprezintă pe sine. Imaginea de sine 

reprezintă „percepţia şi valorificarea concepţiilor despre sine, a 

propriilor poziţii, judecăţi, orientări în atribuirea de valori, 

capacităţi şi deprinderi, precum şi a premiselor acestora. Imaginea 



 

de sine apare ca o oglindă individuală a solicitărilor socialmente 

condiţionate ale lumii înconjurătoare şi serveşte conştiinţei 

propriei identităţi în condiţiile schimbării situaţiilor exterioare”, 

afirmă G. Glauss. În mod asemănător, U. Şchiopu susţine că 

imaginea despre sine este expresia concretizată a modului în care 

se vede o persoană oarecare. Este contaminată de dorinţa, dar şi de 

modul în care evaluează ceilalţi persoana respectivă. Succesele şi 

eşecurile modifică imaginea de sine şi constituie punctul de 

plecare pentru o gamă largă de atitudini şi conduite. Acestea 

conturează şi diferenţiază imaginea statutului şi rolului social, 

fiind considerate ca aspecte componente de bază ale personalităţii 

Imaginea de sine se referă la perspectiva individuală asupra 

propriei personalităţi. Studiul formãrii imaginii de sine este o 

problemã științifică actuală, în știința psihologică, este cunoscută 

teza conform căreia imaginea de sine este o formațiune psihică 

interioară complexă care are o anumită structură și funcție. 

Elucidarea problemei imaginii de sine (conștiinței de sine ) după 

părerea lui A. N. Leontiev „ cunună psihologia personalității ”. 

Însă și pînă în prezent problema genezei imaginii de sine rămîne 

nerezolvată. Unii autori sunt de părerea că formarea imaginii de 

sine parcurge urmatoarele etape : 

- construirea eului, a imaginii subiective despre propria persoanã, 

cu ceea ce considerãm cã ne este caracteristic. În aceastã etapã are 

loc aprecierea proprie asupra imaginii de sine (ne place / nu ne 

place ceea ce credem despre noi înșine cã suntem).Ea depinde de 

personalitatea individului ( douã surori gemene au aceleași 

trãsãturi fizice , dar una se considera frumoasã , iar cealalta e 

nemultumițã de infãțișarea ei. Acest lucru va influența atitudinile 

fațã de propria persoanã și fațã de ceilalți. Prima va avea o gândire 

pozitivã, nevoia de a se remarca ; cealaltã va manifesta mai puținã 

siguranțã în relaționare, eventual se va izola.) 



 

- conştientizarea judecãților fãcute de celãlalt asupra propriei 

persoane care pot sã nu coincidã cu imaginea construitã de noi 

inșine. Și aceste judecãți pot influența imaginea de sine. ( dacã 

spunem cuiva în mod repetat „Ești frumoasã” aceasta va ajunge sa 

creadã acest lucru. Dacã exista și fapte care sã susținã aceasta idee 

–ex : concursuri de frumusețe - se va transforma în convingere de 

nezdruncinat.) 

- raportarea imaginii proprii la judecata celuilalt. Aceastã 

apreciere poate determina sentimente pozitive sau negative , de 

mulțumire sau nemulțumire.Sîntem influențati de grupurile în care 

trãim: grupuri primare( familie, colegi de clasa, prieteni) sau 

secundare( elevii din acelasi liceu). Cele douã tipuri de grupuri 

influențeazã diferit formarea imaginii de sine. Ele contribuie la 

socializarea individului. În formarea imaginii de sine un rol 

important îl are compararea socialã.( Teoria comparãrii sociale : 

ne comparãm cu persoane cu care ne seamanã.  

Eul constituie punctul central al personalităţii ce se dezvoltă şi 

evoluează odată cu ea, iar dacă considerăm că personalitatea 

individului este originală, înglobează mai multe fațete, 33 atunci și 

Eul este unic, constituit din mai multe fațete distincte. Maniera 

proprie de îmbinare a faţetelor Eului generează dezvoltarea unor 

tipuri de Euri cu profiluri specifice, precum Euri omogene şi 

armonios dezvoltate, dedublate, instabile, accentuate ( M. Zlate, 

2004). Principalele forme de exprimare ale Eului sunt imaginea de 

sine şi conştiinţa de sine, între care identificăm o relaţie de 

intercondiţionare şi implicare reciprocă. Imaginea de sine 

constituie modul subiectiv prin care individul devine conștient de 

propria persoană, se reprezintă pe sine din punct de vedere al 

sentimentelor, trăsăturilor, capacităților, gândurilor, atitudinilor, 

concepțiilor și convingerilor. Ea se conturează în urma acțiunii 

reflexive,  având la bază sentimentul de identitate şi persistență a 



 

propriei persoane. Imaginea de sine se referă la părerea conștientă 

pe care o persoană o are față de sine, percepție ce înglobează 

aspecte cognitive, iar stima de sine constituie o componentă 

evaluativă a sinelui care include atât aspecte cognitive, cât şi 

comportamentale şi afective. Funcţiile îndeplinite de imaginea de 

sine au o mare importanţă pentru progresul individului. Imaginea 

de sine garantează trăinicia vieții psihice şi îl protejează de agenții 

exteriori cauzatori de stres și tensiune (V. Ceauşu). Aurora 

Liiceanu  apreciază că imaginea de sine armonizează şi 

sistematizează viaţa psihică, îndeplinind un rol esențial în achiziția 

sistemului axiologic și aspirațional (apud Modrea). Un mecanism 

psihologic ce joacă un rol deosebit de important in timpul 

adolescenţei este modul în care indivizii percep şi reflectă 

caracteristicile lor individuale, rezultatele comportamentale, 

poziţiile sociale. Modalităţile prin care se percepe un adolescent în 

timp sau spațiu au fost înglobate în conceptul de „identitate”. În 

timpul adolescenţei persoana explorează diferite alternative ale 

rolului de adult. Perceperea de sine într-un mod particular ajută un 

individ săşi construiască o identitate. Deşi identitatea prin definiţie 

se referă la autostructura unui individ, majoritatea cercetărilor în 

domeniu s-au bazat pe paradigma statutului de identitate al lui 

Marcia, care se concentrează asupra proceselor despre care se 

presupune că aduc la formarea identităţii mai degrabă, decât la 

conţinutul de identitate de sine (Steinberg). Tinerii și adolescenții 

care și-au conturat aprecieri de sine înalte şi care sunt acceptați de 

către grupul de apartenență manifestă interes pentru sarcinile 

școlare primite și consideră că au capacitățile necesare pentru a le 

rezolva în mod eficient. Ei îşi exprimă concepțiile cu încredere și 

tărie și nu sunt antrenați în conflicte și dominați de tensiuni 

interioare. Tinerii și adolescenții care șiau conturat aprecieri de 

sine joase îşi exprimă cu dificultate punctul de vedere, le este 



 

teamă de eșec, de faptul că ar putea intra în conflict cu ceilalți, 

preferă să stea în umbră, manifestă tensiuni puternice interioare. 

Imaginea de sine îndeplinește un rol primordial în procesul 

adaptării sociale, părerea bună despre sine facilitează procesul 

adaptării sociale. Tinerii și adolescenții care se descriu în termeni 

pozitivi sunt capabili să-i perceapă pozitiv și pe cei din jur, să 

valorifice experiențele anterioare, săși exprime emoțiile și opiniile 

în mod asertiv. Imaginea de sine condiționează procesul adaptării 

sociale. Prezentarea și aprecierea propriei persoane în termeni 

pozitivi, valorizarea propriilor abilități, dar și a propriei persoane 

în relațiile cu ceilalți facilitează adaptarea socială. Adolescenții și 

tinerii care au o reprezentare pozitivă față de propria persoană 

sunt apreciați și respectați de cei din jur. Doar dezvoltarea unei 

imagini de sine pozitive corecte, bazate pe abilități și fapte reale 

conduce la adaptarea optimă a adolescenților și tinerilor in 

diferitele grupuri de apartenență, școlare sau de loissir. 

De ce încrederea în sine este atât de importantă?  Trebuie să ai 

încredere în tine!-  este unul dintre cele mai importante sfaturi pe 

care îl poţi primi şi nu are niciun sens pentru tine dacă nu ai făcut-

o niciodată. Ştii cum arată oamenii care au încredere în sine, 

avantajele pe care le au în raport cu ceilalţi şi că este un lucru pe 

care merită să-l ai şi tu? Totuşi, cum ajungi în acest punct? 

Ce este încrederea în sine, de fapt? În forma sa pură, încrederea 

în sine înseamnă să ştii la ce eşti bun, lucrurile de valoare pe care 

le poţi oferi şi să te comporţi într-un mod ce transmite acest lucru 

celor din jur. Cele două extreme sunt aroganţa, ce implică a crede 

că eşti mai bun într-un anumit domeniu decât de fapt eşti, şi lipsa 

încrederii în sine, ce implică a crede că eşti mai puţin bun decât 

eşti de fapt. Cu cât autoevaluarea este mai aproape de realitatea 

din mijloc şi cu cât te comporţi mai mult în conformitate cu 

aceasta, cu atât încrederea în sine pe care o afişezi va fi mai bine 

https://www.psychologytoday.com/blog/your-neurochemical-self/201309/confidence-too-much-too-little-just-right
https://www.psychologytoday.com/blog/your-neurochemical-self/201309/confidence-too-much-too-little-just-right


 

ancorată. De ce contează această definiţie? Pentru că în momentul 

în care doreşti să ai un nivel de încredere în sine ce te ajută în loc 

să-ţi dăuneze, este important să ştii la ce ţinteşti. Să gândeşti 

pozitiv fără să ai nicio bază, nu te va ajuta neapărat şi este posibil 

să mergi prea departe. În acest caz, cineva îşi supraestimează 

abilităţile, arătând mai multă încredere în sine faţă de nivelul 

abilităţilor sale. 

De ce contează? Încrederea în sine este una dintre acele 

caracteristici ce poate deveni un ideal pe care îl considerăm cu 

toţii bun, dar dacă suntem întrebaţi motivele specifice pentru care 

cineva şi-ar dori să aibă încredere în sine, putem doar să 

presupunem anumite ipoteze. Însă ştiinţa a făcut câteva teste în 

această direcţie. În momentul în care îţi îmbunătăţeşti încrederea 

în sine în mod concret, acest lucru se poate manifesta în avantaje 

clare. 

Cu cât ai încredere în tine mai repede, cu atât mai bine. Nu ar 

trebui să fie o surpriză faptul că încrederea în sine la locul de 

muncă poate fi direct legată cu mai multe promovări. Totuşi, un 

studiu pilot al Universităţii din Melbourne a scos în evidenţă o 

legătură între nivelul de încredere în sine regăsit la elevii de şcoală 

primară şi succesul la locul de muncă ca adulţi. Acest lucru nu se 

aplică doar la locul de muncă. Universitatea din Texas a efectuat 

un studiu ce a indicat că studenţii cărora li s-a arătat un anumit 

nivel de încredere în abilităţile lor, chiar şi când au fost criticaţi, s-

au descurcat mai bine în viaţă faţă de cei cărora doar li s-a spus că 

ar trebui să aibă un standard mai ridicat. 

Lucrurile concrete pe care le poţi face pentru a-ţi îmbunătăţi 

încrederea în sine. Să vorbeşti despre încredere în sine este la fel 

de util precum a explica fizica cuantică prin mimă. Îţi ia un minut 

să înţelegi diferenţa dintre încredere în sine şi aroganţă. Dacă 

http://newsroom.melbourne.edu/news/self-confidence-secret-workplace-advancement
http://newsroom.melbourne.edu/news/self-confidence-secret-workplace-advancement
http://www.dailytexanonline.com/2013/09/08/study-shows-students-perform-better-when-professors-express-confidence-in-their-abilities
http://www.dailytexanonline.com/2013/09/08/study-shows-students-perform-better-when-professors-express-confidence-in-their-abilities


 

întâmpini dificultăţi în ceea ce priveşte încrederea în sine, ce poţi 

să faci în mod specific? "Fii mai bun" nu este un sfat practic. 

Antrenament fizic (copii- părinți). Efectele unui antrenament 

fizic asupra încrederii în sine sunt atât de bune încât n-are niciun 

sens să dezbatem acest lucru. Când faci sport, corpul eliberează 

endorfine ce te fac să te simţi destul de bine. Când ai terminat, ai 

dovada tangibilă că ai făcut ceva constructiv şi corpul tău îţi va 

sublinia acest lucru. Dacă continui pe această linie pe termen lung, 

rezultatele pentru un corp sănătos vor fi din ce în ce mai vizibile. 

Învaţă să te îmbraci cu gust. Dacă nu ai făcut niciodată paşii 

necesari pentru a-ţi evalua şi îmbunătăţi garderoba, s-ar putea să 

nu realizezi efectul dramatic pe care-l poate avea asupra încrederii 

în sine. Totul începând de la stilul cămăşii pe care o porţi, la 

culoarea ramei ochelarilor, va afecta modul în care oamenii te 

percep. Când modul în care te prezinţi este sincronizat cu modul 

în care doreşti să fii perceput, încrederea în sine apare de la sine. 

Poziţia corporală influenţează starea emoţională. Modul în 

care te simţi este direct influenţat de postura pe care o are corpul 

tău. De exemplu, dacă întinzi mâinile în aer având pumnii strânşi, 

acest lucru măreşte nivelul de testosteron şi te ajută să simţi 

încredere în sine. Acelaşi efect se obţine şi când stai cu spatele 

drept, pieptul uşor înainte, privirea în faţa şi respiri profund din 

zona abdomenului inferior. Doar modificând acest lucruri ce ţin 

de postură, poate face o mare diferenţă. 

Explică ceva ce înţelegi foarte bine. Fiecare dintre noi cunoaşte 

un domeniu peste nivelul mediu. Poate că ştii modul în care este 

pictat un tablou pe pânză şi poţi explica drumul pe care-l parcurge 

un artist de la o pânză albă la o operă de artă. Sau poate că ştii cât 

de cât să cânţi la chitară şi poţi explica drumul pe care ar trebui 

să-l parcurgă un începător de la 0 la primul cântecel. Sau înţelegi 

baschetul într-un mod în care ceilalţi ar putea să înţeleagă mai 



 

bine dinamica întregului joc. Să ajuţi pe cineva care se află la 

început pe un anumit subiect pe care-l cunoşti, este o metodă 

rapidă şi potrivită prin care să simţi încredere în sine. Este 

domeniul tău, eşti într-o poziţie de putere pentru că ştii ceva ce 

celălalt nu ştie şi fiind capabil să articulezi într-o serie de 

explicaţii clare, dovedeşte că ai ceva valoros de oferit. În unele 

domenii s-ar putea să-ţi fie dificil să găseşti un ascultător, însă 

dacă întâmpini dificultăţi faţă în faţă, poţi să contribui pe diferite 

forumuri ce caută sfaturi bune de la ceilalţi. 

Rezolvă aspecte care nu-ţi plac la tine. Poate că sună dureros, 

dar sunt situaţii în care problema nu reprezintă atitudinea pe care o 

ai sau emoţiile pe care le simţi. Câteodată ai de schimbat anumite 

aspecte. Asta nu înseamnă că eşti o persoană rea şi că nu eşti bun 

la nimic, dar înseamnă că în momentul în care vrei să ai încredere 

în tine într-un anumit domeniu, cea mai bună metodă de a face 

asta este să te îmbunătăţeşti. 

Nathaniel Branden vorbeşte foarte profund despre cei 6 stâlpi 

 ce susţin un respect de sine sănătos: 

Conştientizarea (adică trezirea şi observarea lucrurilor care ne 

ştirbesc stima de sine). 

Acceptarea (momentul în care ne acceptăm aşa cum suntem, cu 

părţi bune şi rele, cu trecutul nostru mai bun sau mai rău). 

Responsabilitatea (momentul în care declanşăm schimbarea şi 

realizăm că avem doar noi puterea de a face orice schimbări dorim 

şi în acelaşi timp, să ne dăm seama că şi lipsa de acţiune are 

consecinţele ei). 

Încrederea în sine (adică sentimentul că orice ne va arunca viaţa 

în cale, noi vom putea supravieţui şi prospera şi nimic nu ne va 

doborâ definitiv). 

Scop (adică vocaţie, misiune sau scopuri pe care ni le propunem şi 

înspre care ne îndreptăm zilnic). 



 

Integritate (sinceritate,  respectarea cuvântului dat nouă şi celor 

din jur, susţinerea principiilor chiar dacă acestea ne aduc 

deservicii). 

Cum să îți crești respectul de sine: 

1. Ai grijă de corpul tău. Ştii deja asta şi totuşi 8 din 10 oameni 

continuă să îşi bată joc de ei şi de corpul lor în ciuda informaţiilor 

simple şi uşor de aplicat ce există gratuit pe internet. Felul în care 

arăţi are un impact major asupra respectului pe care îl ai față 

de tine. Dacă  eşti leneş şi pofticios arăţi corespunzător. Dacă vrei 

putem  folosi termeni mai psihologici. Zona de confort şi 

indiscipina emoţională. E mai bine aşa? Ştiind că eşti leneş şi nu 

ai deloc voinţă, nu ai respect pentru tine. Corpul tău îţi aduce 

aminte zilnic acest lucru şi asta face ca respectul față de tine să 

scadă şi mai mult. Neavând respect de sine şi fiind într-un cerc 

vicios, începi să te mulţumeşti cu din ce în ce mai puţin de la 

viaţă. Mai puţină iubire, mai puţini bani, mai puţini prieteni de 

calitate, mai puţină sănătate. Aşa se naşte sărăcia în toate formele 

ei materiale, psihologice şi spirituale. 

2. Asumă-ți responsabilitatea. Aşa cum eşti o persoană 

responsabilă de corpul tău eşti o persoană responsabilă de 

majoritatea lucrurilor ce se petrec în viaţa ta. Le-ai atras prin felul 

tău de a fi şi dacă nu îţi plac, tot tu le poţi schimba. Ce acţiuni 

trebuie să faci de AZI pentru a schimba rezultatele ce vor veni 

mâine? Dacă faci ce ai făcut întotdeauna, vei avea ce ai avut 

întotdeauna. 

3. Propune-ți scopuri și urmează-le. Ştii să îmi spui cum va 

arăta viaţa ta la anul sau în cinci ani de acum? Ce visuri sau 

scopuri ai şi ce faci pentru ele? Care e rostul existenţei tale? Care 

sunt pasiunile şi care e vocaţia ta? Misiunea ta pe pământ? 

4. Nu lăsa oamenii să îşi bată joc de tine. Indiferent că sunt 

părinţi, prieteni, fraţi, colegi sau o autoritate de orice fel. Setează 



 

graniţele spațiului tău personal şi al intimității tale. Ai drepturi şi 

cere să îţi fie respectate. Nu trebuie să răspunzi la telefon de 

fiecare dată când eşti sunat şi nici să deschizi uşa de fiecare dată 

când cineva sună/bate la ea. Ai dreptul să spui NU şi DA fără să te 

simţi vinovat.  

Acestea sunt câteva lucruri pe care le poţi face pentru a-ţi 

creşte respectul de sine. Nu uita: “Cel care se respectă pe sine este 

protejat de orice vine dinafară; el poartă o platoşă pe care nimic 

nu o poate străpunge.” Henry Wadsworth Longfellow. 

Cum să câştigi respectul celor din jur: 

1. Susţine-ţi tot timpul părerea în public şi apăr-o chiar dacă toţi 

sunt împotriva ta. Asta arată că ai coloana vertebrală şi 

personalitate. 

2. Nu te duce după cum bate vântul în diverse situaţii sociale. 

Rămâi alături de oameni şi când le e greu, nu doar la bine. 

3. Nu îi judeca pe cei din jur indiferent de cât de mult se 

îndepărtează de convingerile şi valorile tale. Fiecare e liber să îşi 

trăiască viaţa aşa cum alege. 

4. Nu făce promisuni pe care să nu le respecți. 

5. Păstrează-ţi calmul şi arată că eşti o persoană pe care oamenii 

se pot baza. 

6. Nu bârfi. 

7. Ascultă şi arată-te interesat în mod autentic de cel cu care 

vorbeşti. Ai 2 urechi şi o gură ca să asculţi de două ori mai mult 

decât vorbeşti. 

8. Acceptă critica chiar dacă e oferită prost şi învaţă să iei 

partea bună a acestora. 

9. Recunoaşte-ţi vulnerabilitățile şi slăbiciunile. Ele te fac uman. 

Nu poza în persoana perfectă. 

10. Oferă un pic din ce ai tu celor care nu au nimic indiferent că e 

vorba de lucruri materiale, sufleteşti sau o vorba bună. 



 

11. Pune pasiune în tot ceea ce faci. 

Greşelile ce distrug încrederea în tine sau de ce nu avem 

încredere în noi 

Încrederea în sine şi stima de sine scăzută sunt o falsă percepţie a 

propriei persoane. O falsă percepţie. Adică nu este o problemă 

reală. Este o alegere pe care o facem atunci când dăm voie 

gândurilor noastre să spună lucruri greşite despre noi: 

- nu sunt destul de bun; 

- sunt prost; 

- nu am valoare ca şi fiinţă umană; 

- sunt o persoană incompetentă; 

- învăţ greu;   …şi multe alte gânduri de genul acesta. 

Evident, nimic nu ne împiedică să gândim invers şi în favoarea 

noastră, însă nimeni nu ne-a învăţat cum, şi mai mult, este în 

avantajul unora din jurul nostru să rămânem cu o încredere slabă 

în propriile noastre forţe pentru că astfel le servim mai bine 

interesele. 

Cum arată o persoană cu puţină încredere în sine- 

- este retrasă social şi nu îi face plăcere să cunoască oameni noi; 

- are o teamă permanentă de "ceva" necunoscut şi stări emoţionale 

negative zilnic; 

- are probleme cu mâncatul (de obicei se vede şi în aspectul fizic); 

- incapacitatea de a spune "mulţumesc" când i se face un 

compliment; 

- pesimism; 

- frică de ceea ce cred şi spun oamenii din jur; 

- incapacitatea de a susţine şi apăra propria părere; 

- aşteptări mici de la viaţă şi de la propria persoană. 

Să vedem în continuare ce anume duce la scăderea încrederii în 

sine, ca să ştim împotriva a ce luptăm. 



 

Abuzurile. Christina Grof este soţia lui Stanislav Grof, unul din 

întemeietorii psihologiei transpersonale. Şi nu este doar soţia lui, 

ci şi creatoarea unei munci imense în acest domeniu. Ea personal 

s-a luptat cu alcoolismul şi prin terapia transpersonală a reuşit să îl 

depăşească iar în urma muncii pe care a făcut -o cu ea precum şi 

cu mulţi alţi oameni, a scris o carte, care se numeşte "Setea de 

întregire". Ce spune Christina în această carte este o idee pe care o 

întâlnesc tot mai des în lucrările moderne de psihologie. Că 

adevărata sursă a problemelor noastre vine în urma unei rupturi 

care s-a produs între om şi lumea lui interioară, spiritul lui de unde 

izvorăşte de fapt toată puterea uriaşă a fiinţei umane. Ca efecte 

secundare, avem toată paleta de probleme, de la încredere 

scăzută în sine, la dependenţe, depresie şi aşa mai departe. Una 

din cauzele majore  care duc la scăderea drastică a încrederii în 

sine, sunt ABUZURILE. Nu ne naştem cu stimă de sine scăzută. 

Ne naştem ca un lut şi suntem modelaţi de cei din jur şi de mediul 

în care creştem. Vestea bună e că vine o zi pentru fiecare, când 

acesta devine meşter şi poate să se pună la roată, învârtind şi 

modelând chiar materialul din care este el însuşi făcut. Multora 

însă nu li se spune că pot deveni proprii lor creatori în această 

viaţă, aşa cum am zis mai sus. 

Abuzurile pot fi de 6 feluri, cel puţin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- abuzuri fizice (când suntem loviţi fizic); 

- abuzuri sexuale (când suntem agresaţi sexual); 

- abuzuri verbale (când ni se vorbeşte urât); 

- abuzuri emoţionale (când suntem sub teroare); 

- abuzuri intelectuale (când nu suntem lăsaţi să ne exprimăm şi să 

gândim); 

- abuzuri spirituale (când ni se impune religia sau orice altă formă 

spirituală). 



 

Încă de la apariţia pe lume suntem înconjuraţi de abuzuri fizice, 

emoţionale,  intelectuale, sexuale sau spirituale, de emoţii violente 

şi de o lume care nu numai că nu ne susţine, ci, în plus, ne spune 

într-una că suntem răi. 

Alte motive pentru care ai o încredere în sine scăzută 

Sănătatea: atunci când ne îmbolnăvim, de multe ori tot din cauza 

deciziilor noastre zilnice, sau când abuzăm noi înşine de corpul 

nostru cu substanţe, alimente sau cu un stil de viaţă dăunător, 

stima de sine scade automat. Boala este un mesaj precum şi o 

reamintire a cât de fragili şi vulnerabili suntem. 

Pierderea: pierderea cuiva drag, o despărţire de persoana iubită 

ne poate scădea încrederea pe care o avem în noi, mai ales dacă nu 

putem explica de ce anume am fost părăsiţi. 

Eşecurile: deşi nu ar trebui, eşecurile sunt o altă cauză a stimei de 

sine scăzute. Cauza principală este sistemul educaţional care 

pedepseşte greşeala în loc să o vadă aşa cum este în realitate, 

singura cale de a progresa şi de a învăţa rapid. 

Social: oamenii din jur pot să atace şi să distrugă stima de sine a 

unui om dacă omul este vulnerabil. 

Deşi motivele pentru o încredere în sine scăzută sunt multe, 

încrederea pe care o avem în noi este responsabilitatea noastră. 

Indiferent cine eşti, ce trecut ai avut, ce cred alţii despre tine, în 

personalitatea ta stă un potenţial care poate fi materializat în 

lucruri fantastice. 

3 mari componente ale încrederii în sine: 

1. Acceptarea de sine 

2. Respectul (stima) de sine 

3. Imaginea de sine. 

Aceste 3 elemente formează acea incredere în sine despre care 

vorbeşte toată lumea. 



 

Vreau să îţi dau o tehnică pe care am folosit-o eu ca să îmi dezvolt 

una dintre cele 3 componente ale încrederii în sine: imaginea de 

sine. 

IMAGINEA DE SINE 

Imaginea de sine este modul în care crezi tu că eşti! Ueori 

te înşeli în privinţa ta. Poate te vezi mai bun sau mai rău decât eşti 

în realitate, dar în niciun caz nu eşti aşa cum crezi că eşti. Dar cine 

decide cum să te vezi tu? De ce nu te vezi aşa cum eşti în 

realitate? De fapt, eu mă văd pe mine prin ochii celor din jur. 

Dacă aud des „nu eşti bun la matematică”, o să cred despre mine 

că nu sunt bun la matematică. Aşa că îmi formez în decursul 

anilor o imagine despre mine. Această imagine se compune din 

convingeri despre Eul meu. Imaginea de sine este suma 

convingerilor tale despre tine. 

Convingerile nu te definesc ca om! Este  dificil să accepţi că 

ceea ce tu crezi despre tine nu te reprezintă, nu te defineşte. Îţi 

apare întrebarea: „Dar dacă nu e real ce cred eu despre mine, cine 

sunt eu?”. O întrebare mai bună ar fi: „Cum de am permis ca alţii 

să îmi spună ce să cred eu despre mine?”. Vestea bună este că 

poţi modifica în sub conştientul tău acest set de 

convingeri despre tine. Iar dacă le modifici, o să mergi mai 

departe cu alte convingeri despre tine. Oricum nici unele nu sunt 

reale! Aşa că ce rost are să le păstrezi pe cele rele? Vrei să îţi dau 

un exemplu să vezi dacă convingerile sunt sau nu reale? 

Gândeşte-te la o persoană pe care ai cunoscut-o în trecut. Alege o 

persoană de care erai convins că nu e bună de nimic. Aminteşte-ţi 

că erai convins că e o persoană limitată. Apoi ceva s-a întâmplat şi 

poate după nici 2-3 săptămâni ţi-ai schimbat convingerea. Ai 

început să crezi că persoana poate să fie altfel, te gândeşti că poate 

te-ai înşelat, iar după o vreme convingerea ta a devenit: „Acest om 

este extraordinar” . 



 

Sau ia exemplul invers; cunoşti pe cineva care îţi place la început 

şi eşti convins că e personajul vieţii tale… apoi, ceva apare şi te 

convingi de contrariul. Dar în ambele cazuri convingerile erau 

puternice şi „reale” pe o perioadă. 

Nici o convingere nu e reală decât dacă… credem noi în ea. Aşa 

că IMAGINEA DE SINE e suma unor convingeri despre care 

noi credem că sunt reale. 

Ce zici dacă ţi-ai îmbunătăţi această imagine despre sine? Cum ar 

fi să poţi modifica aceste convingeri rapid şi uşor? O tehnică 

specială pentru asta – o tehnică care creşte foarte mult nivelul de 

INCREDERE ÎN SINE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O metodă pentru a mări gradul de încredere în sine: 
1. Găsiți un loc liniştit şi în care să nu te deranjeze nimeni pentru 10-15 

minute. 

2. Stați confortabil acolo pe un scaun şi închide ochii. Relaxează-te încet şi 

fii doar atent la respiraţia ta. 
3. După 1-2 minute de relaxare, confortabilă, calmă, liniştită – imaginează-

ţi în faţa ta o oglindă uriaşă. 

4. Priveşte oglinda şi observă-i rama strălucitoare. Creează în mintea ta o 
ramă din cel mai preţios şi valoros material la care te gândeşti: poate să fie 

aur, diamant, orice. 

5. Imaginează-ţi apoi cum păşeşti prin acea oglindă magică şi imaginează-
ţi că poţi trece dincolo de oglinda uriaşă. Pe măsură ce te imaginezi 

apropiindu-te de oglindă, imaginează-ţi cum creşti. 

6. Când ajungi în dreptul oglinzii, eşti mare cât oglinda. Priveşte-te în 

oglindă ca fiind uriaş, priveşte-i rama, observă ce frumos sclipeşte, observă 
luminozitatea frumoasă a imaginii şi a ramei. 

7. Observă în tine sentimentul de creştere, de înălţare, de putere. Priveşte-

te în oglindă ca şi cum tu ai fi mult mai mare şi mai puternic. 

Repetă această tehnică de minim 2-3 ori pe zi timp de o lună şi o să rămâi 

uimit de câtă incredere în tine o să ai. 

 



 

Stima de sine scăzută  ne poate afecta relaţia cu ceilalţi. Sfaturi 

pentru a creşte un copil mai încrezător în forţele proprii. 

Standardele impuse de societatea actuală asupra bărbaţilor şi 

femeilor sunt nerealiste şi aproape de neatins. Eforturile noastre 

constante de a atinge aceste standarde duc de foarte multe ori la 

anxietate şi frustrări. Atunci când apar, aceşti doi inamici puternici 

ai încrederii noastre,  cărora li se alătură criticile, distrug într-un 

final şi ultima fărâmă de încredere în sine care ne-a mai rămas.   

Nu ar trebui să le permitem factorilor nejustificaţi să zguduie 

credinţa în forţele proprii şi să ne transforme într-o maşinărie 

lipsită de personalitate. Faptul că nu pare să te încadrezi în aceste 

standard înseamnă că ar trebui să cauţi un alt tip de sistem metric 

care se potriveşte calităţilor tale. Psihologii nu prea s-au pus de 

acord asupra unei sigure teorii despre încrederea în sine şi ce 

reprezintă aceasta cu adevărat, dar se întâlnesc la jumătatea 

drumului atunci când vine vorba de anumite noţiuni. Ar trebui să 

începem prin a face distincţia clară între doi termeni: stima de sine 

şi încrederea în sine. Se pare că, cu cât te apreciezi mai mult, cu 

atât nivelurile stimei de sine cresc şi începi să devii mai încrezător 

în tine.   Acestea fiind spuse, ar trebui să conştientizăm că nu 

există un singur tip de stimă de sine. Aceasta variază în funcţie de 

cum te simţi cu tine ca membru al familiei, la muncă, într-o relaţie 

şi ca membru al societăţii. Stima de sine a unei persoane variază 

nu numai ca urmare a unor acţiuni, ci şi a multor alţi factori mici, 

cum ar fi să te trezeşti cu un coş pe frunte, să nu-ţi stea părul bine 

într-o zi sau dacă eşti complimentat sau nu.   Un alt fapt interesant 

este că narcisismul nu este considerat a fi cel mai înalt nivel de 

încredere în sine. Precum şi oamenii melodramatici, narcisiştii 

iubesc să fie în lumina reflectoarelor şi lipsa de atenţie îi face 

incredibil de frustraţi, ceea ce duce direct la îndoială. Narcisiştii 

sunt destul de instabili şi starea lor depinde de mediul lor şi de 



 

feedback-ul pe care îş primesc.   Din contră, oamenii cu stima de 

sine foarte scăzut nu răspund la un feedback pozitiv şi feedback-ul 

negativ îi face să se simtă mai rău în legătură cu ei înşişi. Când 

cineva încearcă să le arate apreciere şi îi fac să se simtă mai bine 

în legătură cu ei, aceştia percep aceste afirmaţii ca o formă de 

milă. Evident, soluţia este moderaţia. Cei mai norocoşi dintre noi, 

care au o stimă de sine stabilă, şi nu este afectată de turbulenţe 

minore, sunt cei mai încrezători. Introsperctiva este un instrument 

puternic atunci când doreşti să rezolvi problemele de încredere în 

sine. Pentru asta, trebuie să începi prin identificarea cauzelor 

instabilităţii.   Ia-ţi un timp liber pe care să-l petreci cu tine pentru 

a afla care parte din viaţa ta te face să te simţi în general 

mizerabil. Poate că ţi-ai neglijat prietenii şi acum te simţi egoist şi 

egocentrist sau poate ai pierdut ultimele jocuri sau recitaluri, ceea 

ce te face să simţi că ai dat greş ca părinte. Este posibil să fi ratat 

un deadline sau două la birou, care te fac să te îndoieşti de 

abilităţile tale. Dacă încerci să fii un prieten mai bun, să petreci 

mai mult timp de calitate cu familia şi să lucrezi mai mult, într-un 

interval de timp rezonabil, te vei simţi mai bine în legătură cu tine. 

Mai mult ca sigur cunoşti cel puţin o persoană care este perfectă, 

care face totul la timp fără să se plângă vreo secundă şi nici măcar 

nu pare obosită. Ei bine, putem fi de acord că astfel de oameni s-

au născut sub o stea norocoasă, dar există un alt lucru de care ar 

trebui să fii conştient – abilităţile lor pur şi simplu se potrivesc în 

standardele convenţionale de astăzi mai mult decât ale tale. Asta 

nu înseamnă că nu implică mai multă muncă, ci că este mai uşor 

pentru ei să se adapteze într-un mediu standard şi să se evidenţieze 

drept nişte persoane geniale şi capabile. Tu trebuie doar să sapi 

mai adânc şi să cauţi mai mult mediul tău favorabil. După ce 

reuşeşti să-ţi îmbrăţişezi calităţile ca atare, găsirea mediului 

potrivit pentru a le scoate în evidenţă va fi mai uşoară.   Pune-ţi la  



 

treabă minte şi corpul.  Imaginează-ţi doi oameni care sunt la fel 

de atractivi, iar unul dintre ei este încrezător şi celălalt plin de 

nesiguranţe. Cel încrezător are o atitudine pozitivă, alegerea 

hainelor lui este mai atractivă şi spune multe despre el. Toate 

acestea datorită unui nivel mai ridicat de stimă de sine. Poţi 

presupune că a doua persoană va evita să atragă atenţia asupra sa 

şi asta se va vedea din compotamentul şi înfăţişarea ei.   Cea de-a 

doua persoană nu este o persoană fericită şi toate astea din cauza 

obstacolelor imaginare din mintea ei. Dacă nu eşti mulţumit de 

tine, ar trebui să lucrezi mai mult la asta, atât pe interior, cât şi pe 

exterior. Ascultă-ţi gândurie şi încearcă să le recunoşti pe cele 

negative şi nerealiste şi înlătură-le odată pentru totdeauna. Apoi 

deschide dulapul şi scapă de hainele largi şi îngrozitoare care te 

fac să arăţi ca o umbră. Mergi şi cumpărături şi găseşte haine care 

exprimă cu adevărat cine eşti pe dinăuntru.   Totul este posibil 

Este o expresie devenită destul de clişeică, dar asta nu înseamnă 

că este mai puţin adevărată. Nu este niciodată prea târziu să te 

apuci de paraşutism, să te muţi în Africa, să înveţi să tricotezi, să 

devii pictor sau orice altceva îţi doreşti. Tot ceea ce ai nevoie 

pentru aceste lucruri este o gândire corectă pentru că odată cu ea 

apare determinarea şi voinţa necesară pentru a duce la capăt 

obiectivele.   Concluzia este că cu toţii avem nesigurenţele noastre 

şi asta este normal. Diferenţa dintre oamenii încrezători şi cei 

cărora le lipseşte încrederea în sine constă în a te lăsa sau nu 

acaparat de aceste nesiguranţe.   

Încrederea în sine este un subiect mult discutat, cu deviaţii şi în 

alte direcţii, sensibil, dar în acelaşi timp foarte întâlnit. Este firesc, 

pentru că încrederea lipseşte cu desăvârşire şi, mai ales după ce 

această naţiune a „evoluat” în ultimii 25 de ani, se manifestă la 

toate nivelurile sociale, politice, culturale sau de care mai vrei tu. 

Din păcate, libertatea greşit înţeleasă a lovit puternic, iar oamenii 



 

au avut posibilitatea să aleagă cum îşi câştigă timpul, banii, cu ce 

oameni se înconjoară, cât timp stau pe zi la televizor, ce urmăresc 

acolo, ce modele au în viaţă şi multe altele. Şi, în tot acest 

păienjeniş de libertăţi, cea mai mare victimă este chiar această 

naţiune pentru că oamenii nu mai au încredere în nimic. Mai 

presus de toate nu mai au încredere în ei.  

Încrederea în sine şi căpătarea sau recăpătarea acesteia este un 

proces dificil, chiar dureros, pentru că nu se întâmplă peste noapte 

şi înseamnă schimbare. 

Schimbarea  înseamnă evoluţie. Este greu pentru că ieşi din zona 

de confort şi acolo lucrurile sunt murdare,  sângeroase, greoaie. 

Acolo  începe lupta cea mare şi adevărată. Evoluţia s-a făcut prin 

suferinţă, acesta este crudul adevăr. Şi până la urmă ce este de 

făcut? Eu zic că un punct bun de la care poţi porni este să faci 

altceva decât ai făcut până acum. Nu uita, tocmai am spus că 

ieşim din zona de confort. Lucruri pe care nu le-ai mai făcut, ceva 

greu de realizat, la care nu prea se înghesuie multă lume, lucruri 

de care îţi este frică. Este necesar să te îndrepţi către toate acestea. 

1. Concentrează-te. Majoritatea oamenilor nu se concentrează. 

Nu sunt focusaţi. Explicaţia este foarte simplă, şi anume pentru că 

ne gândim la o mulţime de probleme şi situaţii în acelaşi timp. 

Asta înseamnă că în mintea ta este un adevărat haos. Focus 

înseamnă atenţie. Atenţia poate fi distrasă foarte uşor. Un exemplu 

banal, care este şi cauza multor accidente de circulaţie este 

vorbitul la telefonul mobil în timp ce conduci. Nu îmi spune că tu 

eşti atent la ce înseamnă activitatea de conducere a maşinii şi eşti 

atent şi la discuţia de la telefon. Nu se poate. Ori eşti mai atent la 

condus şi atunci cel de la capătul firului simte asta prin vocea ta 

sau prin latenţa mai scăzută a replicilor tale sau prin faptul că te 

limitezi la cuvinte simple, ori eşti mai atent la convorbirea 

telefonică şi atunci este verde şi cineva te claxonează din spate sau 



 

nu te asiguri când schimbi banda sau pui frână mai tărziu pentru 

că nu ai observat la timp că cel din faţa ta a pus deja frână. Cel 

mai mult suntem distraşi de îngrijorări şi frici şi nu suntem atenţi 

la scopul efectiv pe care-l avem de îndeplinit. Eşti focusat pe 

faptul că vrei să fii motivat şi plin de încredere, atunci aşa vei fi. 

Avem în orice moment puterea de alegere a ceea ce vrem să fim şi 

cum vrem să fim. 

„Încerc să învăţ din trecut, dar plănuiesc pentru viitor prin 

focusare exclusivă pe prezent. Aici este toată distracţia” – 

Donald Trump. 

2. Simplifică. Asta înseamnă că trebuie să iei o coală de hârtie şi 

ceva de scris. Este necesar să-ţi planifici şi organizezi viaţa mai 

bine. Pune pe hârtie toate activităţile pe care le faci. Cele care nu 

îţi servesc la îndeplinirea scopurilor tale trebuie eliminate sau să 

găseşti pe alticneva să le facă în locul tău. Asta face un bun 

manager în viaţa lui, creează, administrează, planifică, deleagă, 

elimină. Tu eşti manager al vieţii tale. Un alt aspect de care poţi 

ţine cont este că poţi combina activităţi. Un exemplu simplu. Ai 

terminat ce aveai de mâncat prin frigider şi trebuie să te duci la 

cumpărături astăzi după serviciu. Tot astăzi după serviciu trebuie 

să te întâlneşti cu un prieten la o cafea să mai schimbaţi o vorbă. 

Ce-ar fi să le combini şi să-l iei şi pe prietenul tău cu tine la 

cumpărături? Important era să schimbaţi o vorbă, nu să beţi o 

cafea. Astfel poţi căştiga timp, devii mai eficient. Altă idee de 

bază ar mai fi una pe care eu o aplic cât de des se poate, şi anume 

dacă poţi face un anumit lucru acum, fă-l acum. Nu mai amâna. 

Astfel, după ce ai terminat, viitorul, să spunem aşa, este liber şi 

deschis pentru alte activităţi. Un exemplu. Eşti într-o discuţie cu 

un prieten şi te întreabă dacă ştii pe cineva care îl poate ajuta cu 

reparaţia laptopului său stricat. Şi tu ştii. Atunci pune mâna şi 

sună chiar atunci, nu aştepta. Este  o tehnică foarte simplă de 



 

management al timpului pe care o poţi aplica şi tu. Cum? Ţine 

cont de punctul anterior. Fii atent, conştientizează ce se întâmplă 

în jurul tău şi acţionează imediat. 

„Abilitatea de a simplifica înseamnă să elimini ceea nu este 

necesar, pentru ca ceea ce este necesar să poată vorbi” – Hans 

Hofmann (artist german) 

3. Sunt ceea ce văd. Când sunt fericit, văd fericirea şi în 

ceilalţi. Când sunt plin de energie şi speranţă, văd oportunităţi 

peste tot în jurul meu. Când sunt supărat, văd supărarea şi la 

ceilalţi. Eu sunt ceea ce văd. „Mâine trebuie să ajung la Bucureşti 

la un interviu şi iar mă duc în oraşul acela aglomerat, plin de praf, 

cu blocurile gri şi oameni fiţoşi.” Este un gând pe care mulţi îl au. 

Mulţi şi care locuiesc aici şi nu văd nimic frumos în oraşul lor. 

Dar de ce nu privim lucrurile şi altfel, de genul: „Ce frumos că mă 

duc mâine la Bucureşti, şi aşa nu mai fusesem demult, aglomeraţia 

nu este problemă, înseamnă viaţă, energie, de-abia am timp să văd 

ce s-a mai schimbat şi cel mai frumos este că mă duc la un 

interviu, asta înseamnă oportunitate, cunosc oameni noi şi dacă m-

a chemat înseamnă că denot şi ceva încredere.” Încearcă să roteşti 

realitatea şi să vezi cealaltă faţa. Îţi vei creşte energia, entuziasmul 

şi bineânţeles încrederea de sine. Încrederea şi automotivarea 

suferă în acest caz pentru că alegem să vedem circumstanţele în 

care trăim. Nu vedem lucrurile aşa cum sunt, ci vedem lucrurile 

aşa cum suntem noi. Ce căutăm împrejurul nostru? Oportunităţi? 

Perfect. Este bine aşa. Este tot ce ai nevoie să creşti ca individ. 

Oportunităţile apar doar celor care vor să le vadă, care sunt atenţi, 

focusaţi şi care au un management al timpului bine pus la punct. 

„Oamenii văd doar ceea ce sunt pregătiţi să vadă” – Ralph 

Waldo Emerson (poet american). 

4. Descoperă-te. Nu este necesar să asculţi un playlist şi să aştepţi 

să vină melodia ta preferată ca să te simţi tu bine şi să-ţi vină 



 

cheful de viaţă. Tu controlezi ce melodie asculţi. Asta se întâmplă 

dacă îţi acorzi timp să te descoperi şi dacă vrei să conştientizezi ce 

îţi place cu adevărat, ce anume îţi declanşează ceva în interior. 

Notează-ţi tot ce te schimbă, tot ce te inspiră. Acesta este sistemul 

tău de control. De fiecare dată când se întâmplă ceva, gen melodia 

care te binedispune, automat ai comutat undeva în tine un 

întrerupător. Fă un catalog cu toate întrerupătoarele tale. Este 

sistemul tău de automotivare şi creştere a încrederii în sine. Mai ţii 

minte când erai mic şi vedeai un film cu Arnold sau cu Van 

Damme (ei erau eroii pe vremea mea), apoi ieşeai pe stradă, parcă 

te simţeai mai puternic, mai inspirat, îţi era mai puţin frică? Asta 

este! Ceva se declanşa acolo în tine şi erai mai motivat şi cu 

încrederea crescută. Fă-ţi propriul playlist motivaţional şi ia-l cu 

tine peste tot! Vei realiza că în timp, practic, te programezi sau 

reprogramezi să fii mai motivat şi să ai mai multă încredere în 

tine, pentru că, cu cât ştii mai bine la ce stimuli răspunzi, cu atât 

mai uşor îţi va fi de acum înainte. Astfel vei vedea oportunităţile, 

vei fi atent şi nu le vei mai rata, vei avea o viaţă din ce în ce mai 

bună. 

„Autocunoaşterea este esenţială nu doar pentru scris, ci pentru 

a face totul cu adevărat bine. Îţi permite să lucrezi dintr-un loc 

adânc, din adânc, din colţurile întunecate ale subconştientului” 

– Meg Rosoff (scriitoare americană). 

5. Deschide-te. Majoritatea oamenilor nu se văd pe ei înşişi ca pe 

nişte indivizi capabili de a crea ceva. În constituţia noastră nativă 

însă, toţi avem această capacitate. Majoritatea oamenilor spun 

ceva de genul „Fiica mea este creativă, ea pictează” sau „Tatăl 

meu face nişte sculpturi extraordinare, el poate”. Îţi mai dau un 

exemplu din viaţa personală. Împreună cu un prieten scriu o carte, 

dar implicăm şi alţi oameni, pentru că vrem să iasă ceva deosebit 

şi să facem şi un bine să donăm toţi banii. Ştiţi ce îmi spun mulţi 



 

oameni? Îmi spun „Eu nu le am cu scrisul, poate fata mea” sau 

„Eu n-am scris niciodată până acum”. Asta vine din lipsa de 

încredere în tine, din faptul că găseşti scuze pentru orice şi este 

mai uşor să te eschivezi. Se întâmplă aşa pentru că oamenii 

asociază a fi creativ cu a fi original. În realitate, creativitatea nu 

are nimic de-a face cu originalitatea. Un exemplu elocvent este 

chiar Mozart, care a spus că el nu a compus nicio melodie 

originală în viaţa lui, ci a combinat doar mai multe melodii folk 

foarte vechi. Şi pe tine te-a creat cineva, pe fiecare dintre noi. 

Creatorul  nostru, zic eu, a fost destul de creativ şi a pus în fiecare 

din noi seminţele creativităţii. Aşa că, fii deschis, găseşte soluţii 

alternative şi introdu creativitatea în viaţa ta. Cu timpul vei 

descoperi că îţi va fi din ce în ce mai uşor să găseşti soluţii la 

probleme din viaţa ta, care până atunci nu le-ai fi descoperit. 

Astfel, vei avea succes, vei deveni mai motivat şi vei avea o 

încredere sporită în tine. 

„Creativitatea este un motivator extraordinar pentru că îi face 

pe oameni interesaţi de ce fac. Oferă posibilitatea unei realizări 

pentru oricine. Face viaţa mai distractivă şi mai interesantă” – 

Edward de Bono (psiholog englez.) 

Încrederea în sine este strâns legată de modul în care noi ne 

percepem pe noi înşine. Iar lipsa sau „deteriorarea” încrederii în 

sine e un semn că, fie conștient, fie inconștient, nutrim gânduri 

negative despre propria persoană. Când siguranţa în propriile forţe 

este slabă, atunci şi stima de sine este scăzută şi, deşi nu este 

recunoscută ca o problemă de sănătate mentală, aceasta poate 

cauza afecţiuni de ordin psihologic, din cauza faptului că îţi 

afectează abilitatea de a face faţă stresului, punctează organizaţia 

britanică Mind. Astfel, poţi cădea în depresie, poţi dezvolta 

tulburări de alimentaţie sau  chiar anxietate socială. În schimb, o 

stimă de sine ridicată te va ajuta să te cunoşti mai bine şi să te 

http://www.mind.org.uk/mental_health_a-z/8061_how_to_increase_your_self-esteem


 

preţuieşti la adevărata valoare, să te bucuri de toate realizările tale 

de până acum, susţine dr. psiholog John M. Grohol, în articolul 

său publicat pe Psychcentral. Pe lângă faptul că vei fi conştient de 

punctele tale forte, le vei şti şi pe cele slabe, lucru care te va ajuta 

să le îndrepţi. În plus, te poate transforma într-un „magnet” care îi 

atrage pe toţi din jurul său prin încrederea în sine pe care o emană 

şi prin carisma personală, ajutându-te să îţi pavezi calea către 

succesul personal şi profesional. 

Sfaturi pentru a-ţi creşte încrederea 

 în forţele proprii 

Înfrânge-ţi temerile! Fiecare experienţă, oricât de dramatică ar fi, 

te întăreşte şi îţi dă curajul să mergi mai departe. De aceea, în loc 

să creezi bariere mentale atunci când dai de greu, fii curios, 

sfătuieşte Positivity Blog. Această atitudine te va ajuta să fii 

deschis şi entuziast, dar şi să percepi lucrurile care te înspăimântă 

ca pe o joacă, ceva distractiv şi interesant. Modul în care judeci 

lucrurile te va ajuta să îţi învingi temerile. 

Acţionează! Dacă ai reuşit să îţi înfrângi teama, eşti pregătit să 

treci la fapte, iar acţiunile te vor ajuta să îţi creşti încrederea în 

forţele proprii. Dacă doar stai să te gândeşti la ceea ce ai de făcut, 

nu reuşeşti decât să îţi alimentezi starea negativă interioară. În 

schimb, începând un lucru şi finalizându-l vei descoperi acea 

senzaţie nemaipomenită pe care munca dusă până la capăt ţi-o 

oferă. Rezultatul acţiunii tale s-ar putea, de asemenea, să te ajute 

să îţi creşti încrederea în tine. 

Acceptă eşecul ca parte normală a vieţii! Nu suntem perfecţi, nu 

avem întotdeauna dreptate şi nu toate lucrurile decurg conform 

planului. Dar dacă nu îţi este teamă că la un moment dat vei da 

greş, înseamnă că ai înţeles că eşecul nu este un capăt de drum şi 

că ai puterea de a trece peste un astfel de episod negativ. 

Momentele în care greşim ne ajută să acumulăm experienţă, să 

http://www.mind.org.uk/mental_health_a-z/8061_how_to_increase_your_self-esteem
http://www.positivityblog.com/index.php/2009/02/20/how-to-build-self-confidence/
https://semneletimpului.ro/social/lucruri-pe-care-e-esential-sa-le-stii-atunci-cand-dai-gres.html


 

învăţăm, să observăm părţile noastre slabe şi astfel să putem să le 

corectăm. 

Păstrează-ţi optimismul! Cu toţii avem această super-putere, de 

a judeca lucrurile dintr-o perspectivă pozitivă, însă în unele 

momente uităm să o folosim, chiar dacă nu ne constă nimic. 

Privind lucrurile numai din unghiul lor negativ, inevitabil, 

ajungem să ne îndoim de noi înşine. Foloseşte această abilitate 

data viitoare când simţi că eşti nesigur pe forţele tale proprii şi 

observă ce schimbări experimentezi. 

Asumă-ţi riscuri! Zona noastră de confort este într-adevăr foarte 

plăcută. Dar în interiorul ei nu se întâmplă mare lucru. Nu faci 

nimic din acele lucruri care ar putea să îţi sporească încrederea în 

tine. Nu te provoci singur pentru a-ţi acoperi lipsurile şi nu înveţi 

nimic nou pentru a deveni mai bun. Poate nu experimentezi eşecul 

aici, în zona de confort, dar nici succesul şi cu siguranţă nu înveţi 

lecţiile preţioase care te pot transforma dintr-o persoană nesigură 

pe propriile forţe într-una care se poate încrede în sine. 

Provocările pe care le accepţi, însoţite de riscurile pe care ţi le 

asumi, îţi construiesc încet, dar sigur, încrederea în propriile tale 

forţe, indiferent dacă vei da greş, ori vei reuşi, pentru că oricare ar 

fi rezultatul, asumarea riscurilor înseamnă şi învingerea fricilor. 

Ce este stima de sine? 

Stima de sine reprezintă părerea pe care o ai despre tine. Se 

bazează pe atitudinea pe care o ai faţă de: 

→ Valoarea ta ca persoană. 

→ Munca pe care o faci/ serviciul pe care îl ai. 

→ Ceea ce ai realizat până acum. 

→ Ce crezi că gândesc ceilalţi despre tine. 

→ Scopul tău în viaţă. 

→ Locul tău în lume. 

→ Potenţialul tău pentru succes. 



 

→ Punctele tale tari şi slabe. 

→ Statutul tău social şi modul în care relaţionezi cu ceilalţi. 

→ Independenţa/autonomia ta sau abilitatea de a sta pe propriile 

picioare. 

Stima de sine este abilitatea unei persoane de a avea încredere 

că poate să facă față provocărilor vieții și convingerea că 

merită să fie fericită. Fără anticiparea eficienței personale este 

greu, dacă nu imposibil, să fixăm obiective și este improbabil, să 

atingem o țintă, dacă nu știm care este. Pe de altă parte, valoarea 

umană este elementul care subliniază imaginea de sine. 

Stima de sine. Caracteristici 

1. Obiectivitatea sau respectul față de fapte. 

Respect pentru realitate versus fuga de realitate. 

Respect pentru adevăr versus negarea adevărului. 

Respect pentru fapte vresus indiferența față de fapte. 

 O caracteristică a celor cu stimă de sine este capacitatea de a privi 

lucrurile cu realism. Nu putem face față provocărilor dacă nu 

suntem orientați spre realitate. În practică, persoanele cu stimă de 

sine scăzută au tendința să fugă de adevăr, să îl nege și să se 

păcălească pe ele însele. 

2. Intuiția 

Când se iau decizii complexe, deseori, rațiunea și datele nu mai 

sunt suficiente, fiiind nevoie de salturi neașteptate spre resursele 

inconștiente ale minții noastre subiective (subconștientul). 

Aici intervine funcția activă a încrederii în sine care spriijină 

încrederea pe care o ai în mintea ta și care se bazează pe succesele 

avute anterior cu intuiția. 

Este o sensibilitate crescută la radarul tău interior sau la 

comunicarea cu vocea ta lăuntrică și cu emoțiile personale. 

Ce este o stimă de sine scăzută? O stimă de sine scăzută apare 

când unul sau mai mulţi factori din cei enumeraţi mai sus sunt 



 

afectaţi şi imaginea de sine este influenţată. De exemplu: nu-ţi 

place munca pe care o faci, sau simţi că nu ai nici un scop în viaţă. 

Ai avut un insucces în dragoste, te simţi singur, etc. 

Ce este o stimă de sine crescută? În momentul în care eşti 

încrezător în tine, sigur pe tine şi mulţumit se poate spune că ai o 

stimă de sine crescută. De aceea eşti motivat şi ai exact atitudinea 

care te poate face să reuşeşti. 

11 idei pentru creșterea stimei de sine 

Află care sunt adevăratele tale probleme. Trebuie să realizezi 

că problema nu eşti tu ca persoană. Ai probleme în lumea 

exterioară şi ele trebuiesc rezolvate dar asta nu trebuie să îţi 

afecteze imaginea pe care o ai despre tine. Te asigur că ai un 

potenţial uriaş, trebuie doar să te duci pe drumul învăţării şi al 

perseverenţei. 

Acceptă responsabilitatea. Pentru a găsi încredere deplină în 

tine, trebuie să îţi asumi responsabilitatea pentru ceea ce poţi 

schimba în viaţa ta. Felul în care relaţionezi cu cei din jur, felul în 

care decurg relaţiile tale sexuale şi de iubire, succesul tău 

profesional şi felul în care îţi gestionezi emoţiile, TOATE depinde 

numai de tine. Educă-te şi evoluează. Creşti, şi odată cu tine creşte 

şi stima de sine. Decide ce poţi controla şi ce nu. O sursă mare de 

descurajare o constituie dorinţa oamenilor de a schimba sau 

controla ceea ce nu se poate controla sau schimba. Să încerci să 

impui altor oameni să simtă ceea ce tu nu simți sau să îi faci să 

facă ce nu vor, este o politică falimentară. Dacă cineva nu te 

place, să fie sănătos. Nu te lăsa afectat/ă. 

Orice greşeală reprezintă o oportunitate de a învăţa şi de a lua 

lucrurile de la capăt, mai bine. Nu face o tragedie dintr-un eşec. 

Succesul e un lung şir de eşecuri care se termină cu bine. 

Competiţia se dă doar cu tine însuţi, nu ca să dovedeşti ceva 

celor din jur. Dacă anul trecut câştigai 100 de euro pe an şi anul 



 

acesta câştigi 1000 de euro, e o uriaşă victorie personală. Nu-ţi 

face griji că altcineva face acum 100 de mii de euro pe an. Fiecare 

se află pe drumul său în viaţă şi fiecare trebuie să îşi înveţe 

lecţiile. Dacă perseverezi sigur vei obţine tot ce îţi doreşti. 

Fii o persoană ambiţioasă. Când îţi propui scopuri, fii realist, dar 

optimist tot timpul. Ai curaj să visezi, pentru că visele sunt 

materialul din care marile realizări sunt construite. Priveşte în 

viitor şi vezi cum vrei să fii şi ce vrei să ai. Apoi fă zilnic efortul 

pentru a ajunge unde ţi-ai propus. Şi FOARTE IMPORTANT, 

urmează visele tale, nu pe ale altora. 

Gândeşte şi vorbeşte pozitiv. Nu îţi lăsa mintea otrăvită de 

negativism. Nu te gândi la ce nu se poate ci la ce se poate, nu la ce 

NU vrei, ci la ce vrei. 

Investeşte în dezvoltarea personală. E cea mai bună investiţie pe 

care o poţi face. Investiţia în tine. 

Fii conştient de mesajele din mass media. Scopul lor este să îţi 

inspire teamă şi să îţi scadă stima de sine pentru a cumpăra ceea 

ce ei au de vânzare. 

Anturajul. Este vital în evoluţia ta. Fă-ţi un grup de prieteni şi 

prietene care au vise ca şi tine, care sunt pozitivi şi au încredere în 

forţele lor. Fă orice ca să intri în anturaj cu ei, iar în viaţa ta se vor 

întâmpla minuni. 

Critică: Adu-le aminte oamenilor că dacă le vrei părerea, le-o vei 

cere. Poate că unoeri datorezi un răspuns unor critici, dar 

niciodată nu le datorezi ÎNCREDEREA ÎN TINE. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oamenii cu o stimă de sine solidă se ascultă pe ei înșiși și își 

onorează emoțiile și sentimentele, manifestă mai multe calități din 

cele enumerate mai jos- 

Inventivitatea-Darul de a avea o minte autonomă, care își pune 

propriile percepții mai presus de părerile altora, este imens pentru 

creativitate. Un om, la care stima de sine este importantă, învață 

de la alții și se lasă inspirat de ei însă, nu își subordonează 

gândirea sistemelor de credințe ale tuturor. Cu alte cuvinte, dacă 

ai stimă de sine, îți valorizezi punctele de vedere și nu renunți la 

ceea ce crezi, numai pentru că altcineva are o opinie diferită. Un 

exemplu edificator este femeia care după ce pleacă gătită de acasă 

și se îndoiește de ținuta ei, după ce cineva îi spune că o 

dezavantajează. 

Câteodată interlocutorul nu este binevoitor și nu este autorizat să 

evalueze vestimentar pe alții. 

Independența-Este obișnuința de a gândi pentru sine și asumarea 

responsabilității că ești creatorul propriei vieți și fericiri. Minte 

care are încredere în ea însăși, cucerește provocări în fiecare zi. 

Un om cu un respect de sine crescut, nu așteaptă ca viața să-l 

De reţinut: 

1. Încrederea în sine este fundaţia fără de care nu ai nici o şansă să te 

bucuri de succes, în niciunul din aspectele vieţii. 

2. Încrederea în sine vine în urma experienţelor trăite, a eşecurilor şi 

a lecţiilor învăţate. 

3. Nu există eşec, ci doar lecţii învăţate 

4. Perseverenţa este atotputernică. 

5. Curajul este esenţial şi oricine poate da dovadă de curaj. 

6. Gândirea influenţează până şi ultima celulă a unei fiinţe umane. Ai 

grijă ce gândeşti, căci gândurile tale, bune sau rele se vor 

materializa. 

 



 

scoată în mod brutal din zona de confort ci, își ridică singur 

ștacheta, zilnic. 

Flexibilitatea-Viteza de reacție la nou arată nivelul respectului de 

sine. A fi capabil să te adaptezi, fără a rămâne agățat de trecut, 

este un indicator al stimei de sine. A te ghemui în fața 

circumstanțelor schimbătoare este un semn al nesiguranței de sine. 

A rămâne în tipare depășite, a te închide într-un cerc înghesuit al 

confortului, înseamnă a-ți fura viața pe care ai visat-o 

dintotdeauna. Această înțepenire este un rezultat firesc al minții 

care nu are încredere că poate face față noului. 

Gestionarea schimbării-Stima de sine scăzută te face să crezi că 

schimbarea este înfricoșătoare. Respectul de sine concordă cu 

realitatea, nu se împotrivește ei. Respectul de sine mărește 

rapiditatea de îmbrățișare a circumstanțelor. Într-o economie 

globală, în care, totul se învârte cu viteză cosmică, lumea este la 

picioarele celui/celei care prinde schimbările din zbor. 

Acceptarea adevărului că ești failibil înseamnă a realiza că ești 

imperfect, a știi că este în regulă să nu fii perfect, a-ți recunoaște 

erorile dar și, a avea disponibilitatea de a le corecta. 

Oamenii puternici își asumă greșlile. Negarea, apărarea și 

justificarea sunt simptome ale nesiguranței și mecanismele unui 

Eu defensiv, subdezvoltat. Te simți umilit și condamnat, când se 

decoperă greșeala, numai dacă stima de sine este scăzută  

Bunăvoința și colaborarea-Dacă știu că sunt important, îmi 

accept limitele și sunt conștient de drepturile mele de a 

spune „da” când vreau să spun „da” și de a spune „nu” când 

vreau să spun „nu”, rezultatul natural fiind o atitudine 

binevoitoare. Empatia, compasiunea, capacitatea de a colabora și 

bunăvoința sunt caracteristici întâlnite la persoanele cu stimă de 

sine. Persoanele care au o problemă cu ele însele ajung să aibă o 

problemă cu lumea-ntreagă. 



 

Cât de nociv este un respect de sine deficitar? 

1. Poate fi mortal: 

 în cazul unei supradoze de droguri; 

 în situația conducerii iresponsabile a unui autoturism; 

 în contextul rămânerii în căsătorie cu un soț abuziv; 

 în conjuncturile violente, dacă te bați în cartier etc; 

 în circumstanțele care duc la sinucidere etc. 

2. În afara unor costuri atât de brutale, există consecințe mult mai 

perverse, ocolite și subtile, cum ar fi: 

 îți alegi un partener sentimental toxic; 

 stabilești relații și închei o căsătorie pline de frustrări; 

 ai un serviciu care nu duce nicăieri; 

 îți sabotezi viitorul; 

 îți trec prin minte idei pe care nu le duci niciodată la îndeplinire; 

 alegi un stil de viață distructiv; 

 nu ești capabil să te bucuri de lucrurile frumoase; 

 suferi de anxietate; 

 faci depresie; 

 te alegi cu un sistem imunitar deficitar; 

 ai adicții; 

 nu îți satisfaci nevoile; 

 îți înveți copiii să nu aibă stimă de sine etc. 

Stima de sine și valoarea intrinsecă 

De ce  au oamenii valoare. Într-o societate care îi obiectifică pe 

membrii săi, majoritatea luptă să își recunoască și să-și accepte 

sentimentul de valoare necondiționată, în pofida imperfecțiunilor 

și a comportamentelor egoiste, chiar ridicole ale semenilor. Este 

greu să simți că ești valoros când oamenii nu te tratează corect. 

Dacă nu crezi în valoarea necondiționată a fiecărui om, te rog, să 

răspunzi la următoarele întrebări: 



 

 De ce oamenii donează milioane de dolari pentru a salva viețile 

unor copii atât de mici încât, nu au apucat să facă nimic notabil, 

pentru societatea din care fac parte? 

 De ce sărim să salvăm un câine luat de viitură? 

 De ce reacționăm cu groază dacă o persoană cade sub un 

metrou? 

Oamenii au valoare intrinsecă cel puțin 

 din 4 motive: 

1. Natura umană înnăscută agreabilă 

Este suficient să privești un copil când se joacă și maniera în care 

răspunde vieții, pentru a îți da seama de acest lucru. 

2.Capacitățile înnăscute 

Dacă oamenii se poartă insuportabil, nu ne mai rămâne decât, să 

ne gândim la arta lor, la tehnologia inventată, la meșteșugurile și 

la munca lor. Oamenii sunt supuși greșelii și asta este dezamăgitor 

adeseori, dar tot noi, suntem singura specie ai cărei reprezentanți 

își pot corecta erorile. Suntem failibili dar perfectibili. Ne naștem 

cu capacitățile noastre și acestea pot fi descoperite și dezvoltate. 

Avem, în stadiu latent, înzestrări imaginabile și inimaginabile: a 

gândi rațional, a se lăsa cuprins de sentimente și emoții, a se 

sacrifica, a iubi, a face alegeri etice, a recunoaște adevărul și 

frumusețea, a crea, a construi, a înfrumuseța, a vindeca, a ajuta, a 

fi blând, răbdător sau ferm etc. 

3. Contribuțiile 

Dacă o persoană a contribuit pozitiv la viețile altora sau a sa, nu 

este lipsită de valoare. 

4. Complexitatea corpului uman. Multe din influențele actuale 

obiectifică trupul, iar mass-media stimulează folosirea altora ca 

obiecte ale plăcerii. În aceste condiții, tot mai mulți oameni suferă 

abuzuri fizice și sexuale. Dar când corpul este maltratat, persoana 

abuzată ajunge să îl vadă ca fiind dezgustător iar asta, duce la 



 

devalorizarea Sinelui. Numai, dacă, ne oprim, să privim cu 

respectul pe care le merită funcțiile fantastice ale corpului uman și 

potențialul imposibil de cuantificat al psihicului, vom ajunge să 

înțelegem valoarea intrinsecă fiecărei ființe umane. 

Evocare: Ce NU este dezvoltare personala? 

Nu facem o confuzie la nivel de concept, probleme este că se 

confundă prea des conceptul de dezvoltare personală cu idei care 

înseamnă mai degrabă regresie personală decât dezvoltare 

personală. 

1. Dezvoltarea personală nu este despre a citi cărți 

Mulți oameni confundă ideea de dezvoltare personală cu cititul. 

Nu spunem ca cititul nu este bun, are și el rolul lui.  Problema 

intervine când nu se aplică nimic, atunci când cărțile sunt citite ca 

și cum ți-ai administra o pilulă de somn că nu mai poți să dormi. 

Să te trezești dimineața și să spui ca ai avut un somn excelent, este 

o iluzie, doar ți-ai păcălit creierul, în realitate ai probleme fizice 

sau psihice.  Așa și cu cititul, nu trebuie să cădem în capcana că 

ne rezolvă ceva, nu ne rezolvă nimic, doar noi putem rezolva 

ceva, dacă vrem. Acum când scriu acest articol mă gândesc și la 

câțiva oameni care i-am întâlnit care ridică la rang de religie 

cititul. Să ne dăm cu părerea despre ce este cititul și ce înseamnă 

fericirea, ce înseamnă creșterea spirituală este o ideea total diferită 

de a fi fericit sau despre creștere spirituală. Ironic este că mulți 

oameni aruncă banii pe cărți crezând că asta e soluția. Mai este și 

cazul în care oamenii citesc iar drept singur rezultat judecă și 

”psihanalizează” oamenii din jurul lor, uitând să-i ajute, să-i 

iubească sau să fie pur și simplu recunoscători. Aceasta este de 

multe ori cauza în care după ce citești o carte iți faci planuri de 

dezvoltare personală, întocmești liste, însă de ce oare 90% din 

acestea nu sunt puse în aplicare, de ce ne abandonam obiectivele 

de dezvoltare personală în cele mai multe cazuri? 

https://www.marian-rujoiu.ro/de-ce-abandonam-obiectivele-anuale/
https://www.marian-rujoiu.ro/de-ce-abandonam-obiectivele-anuale/


 

2. Dezvoltarea personala nu este despre a participa la 

cursuri 

Aceasta este o pagubă și mai mare. Participatul la cursuri e mai 

scump decât cititul cărților. Da, poți participa la cursuri dar 

asta nu e în sine dezvoltare personală.  Dezvoltare Personala Este 

bine să participi la cursuri de dezvoltare personala pentru că apoi 

îți poți lua un aer de deștept și poți povesti prietenilor ce progrese 

ai făcut și să justifici și față de tine investiția făcută. Poți participa 

la cursuri, dar să nu crezi că asta înseamnă automat dezvoltare 

personală. Ce poate fi mai rău decât a plăti ca să te minți că te 

dezvolți personal. Mi-aduc aminte privirea unui prieten care-mi 

înșira cu interes toate cursurile la care fusese. Cred în ideea de self 

help, numai că atunci când oamenii se așteaptă că self help 

înseamnă că cineva rezolvă problema din exterior deja nu mai e 

self help, este neajutorare. Apropo de prietenul meu, era într-o 

situație mai proastă decât înainte din toate punctele de vedere. 

3. Dezvoltarea personală nu este despre a citi blogurile 

de dezvoltare personală 

Într-un anumit fel și blogul meu ar putea fi numit de dezvoltare 

personală, drept pentru care nici pe al meu nu are rost să-l citești 

dacă nu aplici nimic. Dezvoltare personală nu este despre moduri 

interesante de a-ți pierde timpul. Nu mai vorbesc de abundența 

experților în dezvoltare personală apăruți peste noapte care-ți  fac 

sinteze traduse de dezvoltare personală. Aproape că a devenit 

gunoi 90% din ce poți găsi pe internet pentru că prea mulți 

bloggeri suferă de lipsă de autenticitate. Ei spun că ceea ce scriu ei 

rezolvă problema. Ei bine, eu am întâlnit mulți bloggeri care au 

scris articole bine indexate în căutări, care însă nu și-au rezolvat 

nici lor problema respectivă. Sunt prea mulți bloggeri care te 

învață creșterea spirituală dar care nu au experimentat niciodată 

așa ceva, prea multi care scriu despre cum sa te îmbogățești dar au 

http://1cartepesaptamana.ro/nu-mai-citi-bloguri-de-dezvoltare-personala/
http://1cartepesaptamana.ro/nu-mai-citi-bloguri-de-dezvoltare-personala/


 

conturile goale, prea muți care vorbesc de relații de cuplu dar nu 

au avut în viața lor o relație fericită mai mult de un an și tot așa. 

Atât blogurile, cât și cursurile, la fel și cărțile mi se pare că sunt 

luate uneori ca drogurile. 

4. Dezvoltarea personală nu este despre citate și filme 

motivaționale 

Întradevăr citatele și filmele motivaționale sunt frumoase, însă fix 

din motivele enunțate la punctele anterioare  reprezintă doar 

paravan pentru prea mulți oameni și continuă sa ne mențină 

sufletul găunos. 

5. Dezvoltarea personală nu este despre gândirea 

pozitivă 

Cine mă cunoaște știe că sunt o persoană pozitivă. Am fost și voi 

fi pozitiv, dar acest lucru nu are legătură cu dezvoltarea personală 

decât până la un punct, uneori chiar deloc. Uneori gândirea 

pozitivă, chiar ne încurcă dezvoltarea personală, drept pentru care 

la un moment dat devine doar ceva ce vedem că nu funcționează. 

Gândirea pozitivă nu te scoate din (….), eventual te ajută să ridici 

ochii, să vezi dacă este ceva de care te poți apuca să ieși, nimic 

mai mult. Gândirea pozitivă în sine nu-ți face viața mai bună, 

uneori chiar te ține blocat pentru că spui că totul e bine când de 

fapt viața trece pe lângă tine și n-ai realizat nimic. 

Ce înseamnă de fapt dezvoltare personala? 

1. Dezvoltarea personală este despre ceea ce faci 

Ce faci tu în fiecare zi se numește dezvoltare personală dacă are 

un rezultate de creștere interioară. Dacă la sfârșitul anului nu simți 

cum acțiunile tale ți-au clădit personalitatea, că te-ai centrat în 

sine înseamnă ca nu este dezvoltare personală. Dezvoltare 

personală înseamnă a închide o carte și a trece la acțiune. Cred 

că viața începe acolo unde se termină zona de confort și uneori 

trebuie să acționăm diferit pentru a avea rezultate diferite. Abia 

https://www.marian-rujoiu.ro/cand-gandirea-pozitiva-nu-este-totul/
https://www.marian-rujoiu.ro/cand-gandirea-pozitiva-nu-este-totul/
https://www.marian-rujoiu.ro/vrei-solutia-magica-pentru-o-viata-minunata/


 

atunci când ne înlocuim obiceiurile proaste cu unele mai bune, 

atunci când întreprindem acțiuni care ne cresc interior putem 

spune că ne dezvoltăm personal. Dezvoltare personală înseamnă a 

părăsi tribuna, a coborî în terenul vieții și a începe să trăiești cu 

adevărat. 

2. Dezvoltare personala este despre ceea ce simți 

Mulți văd, puțin înțeleg. Mulți înțeleg puțini simt. Atunci când vei 

practica recunoștința, empatia, iubirea, devotamentul vei simți ce 

însemnă cu adevărat a simți. Dezvoltare Personala Atunci când 

vei ști ce vrei să faci cu viața ta, când vei ști care este sensul vieți 

tale, vei elibera acele sentimente unice. A te bucura de lucrurile 

simple, a fi capabil să simți compasiune înseamnă dezvoltare 

personală. A te bucura de fiecare clipă sau a fii capabil să  te 

stresezi mai puțin tot dezvoltare personală înseamnă. Atunci când 

vei simți că fiecare celulă a corpului simte viața și ceea ce te 

înconjoară abia atunci poți spune ai trecut la nivelul următor, că 

te dezvolți personal. 

3. Dezvoltare personala este despre ceea ce ești 

Cine ești cu adevărat? Atunci când suntem întrebați cine suntem 

obișnuim să ne spunem numele. Apoi la întrebarea: cum te-ai 

descrie în câteva cuvinte..descriem o serie de banalități sau lucruri 

care nu comunică nimic despre interiorul nostru. Cotidianul ne-a 

aruncat pe o pantă în care suntem tot mai goi, cum spuneam mai 

sus, cu un suflet tot mai găunos. A vorbi despre cine suntem 

înseamnă a vorbi despre convingerile noastre, despre lucrurile 

în care credem, despre ceea ce ne mână să facem această lume 

un loc mai bun. Găsești aici un exercițiu de dezvoltare 

personalăcare ți-ar putea răspunde la întrebarea cine ești. Îl poți 

face și vezi apoi ce simți. De asemenea te poți întreba dacă îți 

folosești potențialul cu adevărat, dacă ai convingeri care te 

limitează sau care te ajută. Dacă vrei sa-ți schimbi convingerile 

http://www.traininguri.ro/cum-sa-ti-oferi-ceea-ce-meriti-%E2%80%93-decalogul-autoimplinirii/
https://www.marian-rujoiu.ro/pasul-1-in-stabilirea-obiectivelor-5-cai-prin-care-va-puteti-exersa-recunostinta/
https://www.marian-rujoiu.ro/care-este-sensul-vietii-noastre/
https://www.marian-rujoiu.ro/care-este-sensul-vietii-noastre/
https://www.marian-rujoiu.ro/lentila-bucuriei/
https://www.marian-rujoiu.ro/cum-elimini-usor-stresul-power-talk-episodul-4/
https://www.marian-rujoiu.ro/cum-elimini-usor-stresul-power-talk-episodul-4/
https://www.marian-rujoiu.ro/33-de-intrebari-despre-tine-calatorie-in-prezent/
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am conceput un exercițiu puternic pe care îl poți face 

aici. Așadar dacă azi ești exact ca și ieri, poți spune că ai 

identitate, dar nu că te-ai dezvoltat. Dezvoltare spirituală 

și dezvoltare personală este să poți deveni mai luminos, mai bun, 

mai fericit decât ieri. Să poți observa un progres în direcția care tu 

ți-o dorești. Așa dar întreabă-te: cine ești acum, cine ai fost în 

urmă cu un an? Ce diferență vezi?  
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METODE ȘI 

JOCURI DE 

DEZVOLTARE 

PERSONALĂ A 

COPIILOR 



 

1: DESPRE MINE ÎN CIFRE 

copiii vor completa cu cifre informații personale: 

MĂ NUMESC ………………………………….. 

 

 

 

DATA NAȘTERII

CÂȚI DINȚI 
MI-AU 
CĂZUT

PĂRUL ARE .... 
CENTIMET

RI

AM ... ANIMALE 
DE COMPANIE

AM CITIT ... 
CĂRȚI

NUMĂRUL LA 
PANTOFI ESTE...

FAMILIA MEA 
ARE .... 

MEMBRI

ÎNĂLȚIMEA MEA 
ESTE ...

GREUTATEA MEA 
ESTE ...



 

2: POVESTEA MEA 

copiii vor alcătui și povesti despre sine 

EU SUNT O     /   UN .   

MĂ 

CHEAMĂ……………..................................................... 

DAR PĂRINȚII MĂ NUMESC …………………………… 

EU NICI ODATĂ NU AM CĂLĂTORIT CU ȘI 

CU , DAR FOARTE MULT ÎMI DORESC ACEST 

LUCRU!      LA GRĂDINIȚĂ MĂ ADUCE TATA, CU 

.        LA GRĂDINIȚĂ AM MULȚI 

, CU CARE , ,  



 

,      ! 

ÎMI PLAC  DAR ȘI , .  ȘTIU CUM 

SĂ ÎNGRIJESC DE , , .  

 

 

JUCĂRIA MEA PREFERATĂ ESTE 

. 

 

ACASĂ MERG CU MAMA,    LA MAGAZIN EU ȘI  



 

    CUMPĂRĂM ÎMPREUNĂ- 

, , … 

MIE ÎMI PLACE SĂ MERG  CU MAMA LA 

 

 



 

 

3: BULETINUL COPILULUI 

copilul va completa buletinul său, poate cere ajutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUME 

PRENUME 

 

ORAȘ/ SAT 

 

 

STRADA 

 

 

GRĂDINIȚA 

 

 

4: TOTUL DESPRE MINE 

copiii vor completa oral sau în scris frazele 

 

EU SUNT…………………….. 

 

AM …………….. ANI 

LOCUIESC ÎN ORAȘUL/ SATUL  

……………………………………………… 

 

 

 

FOTOGRAFIE 



 

 CASA MEA ESTE PE STRADA…….....….. 

MAMA MEA ESTE…………………………….. 

(CUM?) 

TATĂL MEU SE NUMEȘTE…….………........... 

 CULOAREA PREFERATĂ ESTE 

FLOAREA PREFERATĂ ESTE 

 ANOTIMPUL PREFERAT ESTE 



 

 HAINA PREFERATĂ ESTE 

CARTEA PREFERATĂ ESTE  

PERSONAJUL PREFERAT ESTE  

CEL MAI INTERESANT/ 

FRUMOS  CADOU A FOST……............................................... 

 

ÎN VIITOR DORESC SĂ DEVIN 

……………………………............................................……. 

 



 

5: EU POT SĂ FAC! 

copiii vor povesti ce concret pot realiza/ face acasă, 

 în grădiniță,… 

 

 



 

6: FRICILE MELE ȚIN DE… 

copiii vor spune de ce le eswte frică, în ce condiții  

anume le este frică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7: PROVERBE RĂTĂCITE 

copiii vor uni prin săgeți  fragmentele proverbelor 

CINE ȘTIE CARTE PATRIEI UN SNOP 

SPIC LA SPIC IARNA HUZUREȘTE 

PRIETENUL ARE PATRU OCHI 

CINE VARA 

MUNCEȘTE 

NU LATRĂ DEGEABA 

CÂINELE BĂTRÂN LA NEVOIE SE 

CUNOAȘTE 

 

 

8: POVESTEA CUNOSCUTĂ 

copiii vor identifica și rosti denumirea corectă 

 a poveștilor 

CAPRA CU CEA ROȘCATĂ 

 TREI IEZI 

GĂINUȘA DESCĂLȚAT 

 ȘAPTE IEZI ȘI UN LUP 

MOTANUL ÎNCĂLTAȚ 

 CU UN LEU 

PUNGUȚA PORUMBACĂ 

 CU DOI BANI 

 



 

9: PRIETENII MEI 

copiii vor propune 2-3 cuvinte ce caracterizează prietenii  

 

 

                          
 

 

 

 

 

ANA 

ION        

ILINCA 

PETRU ȘTEFAN   

OLGA 



 

10: DESPRE MINE 

copiii vor completa oral sau în scris  informații personale 

 

 

 

 

 



 

11: EU ÎMI CUNOSC PRIETENII 

copilul își aduce aminte de prietenii săi, apoi răspunde la 

unele întrebări- 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Are …ani 

Iubește să se 

joace cu… 

Preferă să 

mănânce… 

Îi plac povești 

despre… 



 

12: CUBUL MAGIC 

copiii vor completa cu răspunsuri (oral) fiecare  

parte a cubului 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 UNDE TE-AI DUCE CU UN 

COVOR ZBURĂTOR? 

 

 CE DORINȚĂ AI AVEA PENTRU 

LAMPA FERMECATĂ? 

 

 CE ANIMAL AI LUA ÎN CASA TA? 

 

 

 CE SUPERPUTRE AI DORI SĂ 

AI? 

 

 CE TE FACE FERICIT/ 

FERICITĂ? 

 

 

 LA CE EMISIUNE TELEVIZATĂ 

AI PREFERA SĂ MERGI, SĂ 

PARTICIPI? 

 

 

 

 

 

Notă: întrebările se vor modifica în dependență de scopul 

educatorului/ părintelui 

 

 

 

 

 

 



 

13: BORCANUL AMINTIRILOR 

copiii vor ,,pune,,  în borcan amintirile personale, 

povestind când anume sint acest lucru, în ce condiții 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUCURIE (simt 

atunci când…) 

 

FERICIRE 

ZÂMBETE 

ÎMPLINIRE 

VESELIE 

COMUNICARE 

…. 

 

 

SINGURĂTATE 

TRISTEȚE 

FRICĂ 

RUȘINE 

NEAJUTOR

ARE 

….. 



 

14: CE ÎMI PLACE LA GRĂDINIȚĂ 

copiii vor completa cu răspunsuri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CEA MAI 

VESELĂ ZI… 

CEA MAI 

INTERESANTĂ CARTE 

CITITĂ CU 

EDUCATOAREA 

AJUTOR 

PRIMIT 

UN LUCRU 

BUN PE CARE 

L- AM ÎNVĂȚAT 

AMINTIREA PE CARE O VOI 

PĂSTRA 

MÂNCAREA 

PREFERATĂ LA 

GRĂDINIȚĂ 



 

15: COPACUL ÎNȚLEPT 

copiii vor completa fiecare frunză- ce îi place sau nu îi 

este pe plac: 

ÎMIPLACE                                            NU-MI PLACE                                                                                

 

CULOAREA CIFRA 

FELUL DE MÂNCARE HAINA 

JUCĂRIA CARTEA 

JOCUL PARTEA ZILEI 

 

 



 

 

 

 

 
FAMILIA 

Familia este grupul social unit prin căsătorie sau înrudire, alcătuit 

din persoane care locuiesc împreună, au gospodărie casnică 

comună, construiesc și mențin relații interpersonale de ordin 

biologic, psihologic, moral și juridic și care răspund una pentru 

alta în fața societății.  

Un cuplu presupune două persoane, de regulă, de sexe diferite, 

care au pentru o vreme următoarele caracteristici: sentimente de 

afecțiune unul pentru celălalt (iubire, atașament, respect etc.); 

atracție sexuală, care conduce (sau nu) la relații sexuale; orientări 

valorice sau scopuri comune; timp petrecut în comun; dorința de a 

fi împreună pe o perioadă mai îndelungată. Din punct de vedere 

juridic, căsătoria reprezintă uniunea liber consimțită dintre un 

bărbat și o femeie, încheiată cu respectarea dispozițiilor legale, în 

scopul întemeierii unei familii. Căsătoria implică numeroase 

consecințe afective, sexuale, morale, juridice, sociale, economice 

etc., care o diferențiază de viață în cuplul premarital sau pre-

consensual și de cea din cadrul uniunii libere. Familia reprezintă, 

în orice societate, o forma de comunitate umană alcătuită din cel 

puțin doi indivizi, uniți prin legături de căsătorie și/sau de rudenie. 



 

Familia este primul mediu de viață al copilului, care îi oferă 

educație și exercită o influență considerabilă asupra dezvoltării 

acestuia. Rolul familiei nu trebuie diminuat sub nici o formă. 

Copilul trebuie învățat de acasă să asculte, să fie cuminte, să aibă 

inițiativă, să nu aibă frica de exprimare, să ceară ceea ce își 

dorește și să întrebe ceea ce este curios să afle. Totodată, adulții 

trebuie să-i învețe pe micuți niște deprinderi elementare de 

comportament cu semenii săi, adică să se salute și să-i respecte pe 

cei adulți, în special pe educatorii de la grădiniță. Cu regret, 

părinții de multe ori uită să le altoiască copiilor aceste deprinderi.  

Familia are un rol esenţial în educaţia copilului. Familia este 

nucleul în care copilul se formează ca om. Ea are un  rol decisiv în 

ceea ce priveşte viitorul social şi spiritual al copilului pentru că 

ştim că „există evenimente care-şi pun pecetea asupra mentalităţii 

individului”, respectiv a copilului. 

Necesitățile care au determinat oamenii să formeze familii 

au devenit funcții specifice ale acesteia. Cele mai importante 

funcții ale familiei sunt:  

1. funcția psihologică – asigură suportul emoțional, nevoile de 

securitate, de protecție și ajutorul mutual bazat pe sentimentele de 

respect și de dragoste între parteneri, între părinți și copii, între 

frați și surori;  

2. funcția economică – asigură veniturile necesare pentru 

satisfacerea nevoilor de bază ale membrilor familiei;  

3. funcția biologică – asigură satisfacerea nevoilor afectiv-sexuale 

ale partenerilor, procrearea copiilor și asigurarea condițiilor 

igienico-sanitare necesare dezvoltării biologice normale a tuturor 

membrilor familiei;  

4. funcția socială și educativă a copiilor – asigură îngrijirea, 

creșterea și educarea copiilor, inclusiv integrarea socială a 

acestora și a tuturor membrilor familiei;  



 

5. funcția culturală – asigură perpetuarea culturii: limbii, 

obiceiurilor, tradițiilor, experienței de viață, selectarea și 

transmiterea valorilor general-umane, naționale, familiale și 

personale.  

             Rolurile familiale sunt comportamentele pe care membrii 

familiei le așteaptă de la fiecare membru al acesteia, în funcție de 

poziția pe care o ocupă în familie. Există trei roluri familiale: 

 - rol conjugal (de partener, de soț/soție), ce presupune 

cunoașterea de sine și a partenerului, satisfacerea reciprocă a 

nevoilor afectiv-sexuale, a intereselor și aspirațiilor referitoare la 

viața de familie, susținerea reciprocă în urmărirea sarcinilor și 

funcțiilor familiei;  

- rol parental (de părinte), care presupune creșterea și educarea 

copiilor, stimularea evoluției și dezvoltării personalității la copii;  

- rol fratern (de frate), care presupune învățarea traiului alături de 

egali (prin afecțiune, rivalitate, solidaritate, competiție, conflict, 

negociere), susținerea afectivă și comportamentală în diferite 

situații. 

Educaţia copilului  începe din momentul conceperii copilului. Încă 

din pântece mama va avea toată grija să-i transmită copilului 

sentimente de linişte şi afecţiune, dar şi o alimentaţie sănătoasă, 

acestea având un rol important în formarea lui, fiind climatul în 

care se dezvoltă. „Impresiile primite de prunc în timpul sarcinii în 

pântecul  mamei sale determină în mare măsură starea lui fizică, 

afectivă şi chiar spirituală”. 

Felul în care părinţii se raportează la copii, afectează în mod 

dramatic modul în care copilul se va raporta la societate.  

Părinţii severi vor forma un tânăr fără personalitate, voinţă, 

iniţiativă (doar în cazul unui sistem nervos foarte puternic asistăm 

la formarea unui spirit anarhic  în familie şi societate);  



 

părinţii care-l vor răsfăţa vor avea un tânăr care nu învaţă, nu 

munceşte, dar pretinde mereu (unii ajung delicvenţi); părinţii care 

denotă inconsecvenţă educativă, care oscilează între răsfăţ şi 

severitate, vor forma un tânăr dezorientat, încăpăţânat, capricios şi 

dificil în raporturile sociale.  

Educaţia copiilor presupune întâi de toate desăvârşirea propriei 

noastre educaţii, a sentimentelor noastre. Părinţii trebuie să se 

străduiască să dea dovadă de o moralitate ireproşabilă, de 

integritate şi educaţie aleasă, fiind formatorii unei generaţii, ca 

astfel copiii să-i poată urma avându-i ca model. În educaţia 

copiilor, mai întâi de toate trebuie să ne educăm noi înşine. 

Evident, căldura din familie educă mult mai bine decât orice 

cuvinte, şi, dimpotrivă, cuvintele anoste ale părinţilor obţin exact 

efectul contrar. 

Familia tradițională se caracterizează prin inegalitatea de putere: 

superioritatea bărbaților asupra femeilor, a părinților asupra 

copiilor, a vârstnicilor asupra tinerilor, a fraților mai mari asupra 

celor mai mici etc. Autoritatea bărbatului este pusă rar sub semnul 

întrebării pentru că astfel se perpetuează modelul preluat prin 

imitație și orice atitudine de negare a acestuia duce la etichetare, 

marginalizare, stigmatizare. Femeia e subordonată ca soție și ca 

mamă, copiii de ambele sexe au roluri  precise, prestabilite. Băieții 

sunt crescuți pentru a deveni ostili, agresivi, activi, în timp ce 

fetelor li se cere să fie cuviincioase și manierate. Copiii sunt 

percepuți ca forță de muncă. Loialitatea față de familie este mai 

presus de interesul propriu. Sunt valorificate familiile extinse, 

unde coabitează mai multe generații. Stabilitatea și echilibrul 

familial se menține prin dominarea unui  singur membru al 

familiei.  

Familia modernă este opusă familiei tradiționale, dar nu 

totalmente. În asemenea familie predomină egalitatea, schimbarea, 



 

comunicarea, cooperarea și  libertatea de exprimare a 

personalității. Nu mai există un model unic, dominant. Autoritatea 

și puterea este flexibilă și se află într-un permanent proces de 

construcție și reconstrucție, în funcție de înțelegerile ce au loc 

între parteneri, de atitudinile și comportamentele acestora față de 

rolurile pe care le îndeplinesc în familie și de statusurile ocupate 

în afara ei. Femeile ies de sub tiparul  „personalităților supuse”, 

iar bărbații pot să-și dezvolte latura afectivă, ieșind de sub masca 

rațională și dominatoare. Există egalitate, însă se păstrează 

diferențele specifice fiecărui  sex. Copiii sunt  percepuți ca valoare 

în sine. E specifică separarea de familia de origine, pentru a  fi 

consolidată familia nucleară. Familia modernă se bazează pe 

individualism ca valoare, respectiv conflictualitatea este mai 

frecventă. 

Tendințe actuale în familie și noile provocări 

• Schimbarea statutului social al femeii prin implicarea ei în 

activități profesionale.  

• Trecerea de la familia cu mulți copii la una restrânsă (familia cu 

un singur copil). • Tendința de a renunța la copii și a se concentra 

asupra carierei.  

• Orientarea spre împlinirea emoțională în familie în defavoarea 

longevității familiei cu orice preț.  

• Creșterea toleranței față de modelele noi de viață familială, cum 

ar fi familia cu un singur părinte, concubinajul, cuplurile și 

căsătoriile între parteneri de același sex, adolescenți care devin 

părinți etc., dar și față de fenomene ca divorțul, separarea, locuitul 

împreună înainte de căsătorie.  

• Tendința de libertinaj, inclusiv (sau mai ales) sexual și de a fi 

furați de modelele familiale „la modă”, cum ar fi, de exemplu, 

concubinajul și cuplul homosexual.  



 

• Diminuarea presiunii bisericii asupra relațiilor sexuale și 

instituției familiei. 

Condițiile fericirii în familie 

• Încrederea față de persoanele de sex opus. Neacceptarea propriei 

persoane și conflictele cu persoanele de sex opus sunt factori ai 

eșecului conjugal.  

• Maturitatea afectivă a celor doi soți caracterizată prin: stabilitate 

emoțională și afectivă, altruism și aprecierea celuilalt, capacitatea 

de a dărui, sociabilitatea și deschiderea spre comunicare, 

încrederea în sine, capacitatea de a construi relația afectivă.  

• Capacitatea de a înțelege comportamentul celuilalt. Omul are 

tendința de a interpreta lucrurile în funcție de propriul sistem de 

valori și opinii și reacționează în funcție de aceste interpretări. 

Capacitatea de a înțelege sensul real al comportamentului 

partenerului conjugal este un factor al fericirii conjugale.  

• Concordanța între eu-real și eu-ideal. Cu cât este mai mică 

distanța dintre eul real și eul ideal, cu atât ai o imagine mai 

favorabilă despre sine. În cuplurile nefericite unul sau fiecare 

partener se simte „rău în pielea sa”, nemulțumit de sine și în stare 

de conflict interior.  

• Absența conflictului între fiecare dintre soți și părinții lor. 

Conflictele nelichidate între soți și părinții lor au efect asupra 

vieții conjugale a soților și se proiectează negativ asupra acesteia.  

• Concordanța între percepțiile rolului în familie. Armonia 

conjugală este realizată atunci când fiecare partener percepe rolul 

pe care îl joacă în același fel în care îl percepe celălalt partener.  

• Așteptări realiste. Fiecare partener are o serie de așteptări față de 

celălalt și are nevoie ca celălalt să răspundă acestor așteptări, să îi 

îndeplinească anumite nevoi. 

Cultura vieții de zi cu zi a familiei 



 

 Ea (cultura)  include regulile unei familii, ritualurile unei 

familii (micul dejun, masa de duminică, modul de petrecere a 

sărbătorilor etc.), prejudecățile, convingerile membrilor familiei 

(despre căsătorie, despre fete/femei, despre băieți/bărbați, despre 

copii, despre muncă, despre școală, despre oameni, în general, 

etc.). 

La naștere, creierul unui copil are 100 de miliarde de 

neuroni. Dacă aceștia vor fi stimulați din primele zile ale vieții, 

micuțul va crește deștept, capabil să-și exprime emoțiile, să 

acumuleze cunoștințe și să le aplice ulterior. Specialiștii afirmă că 

există patru deprinderi fundamentale ce ce contribuie într-un mod 

esențial la dezvoltarea armonioasă a unui copil. 

Îmbrățișarea și mângâierea. Convingerea că îmbrățișând prea 

mult copilul, acesta crește alintat este un mit. Atingerea rămâne 

pentru micuți la fel de importantă ca hrana. Mângâierea oferită de 

către părinți transmite copilului sentimenul că este iubit. Medicii 

au demonstrat că atingerile sporesc rezistența organismului, 

liniștesc copilul, iar drept rezultat, acesta mănâncă și doarme mai 

bine. 

Discuția cu copilul. Deși bebelușii nu cunosc sensul tuturor 

cuvintelor, vorbindu-le, părinții le dezvoltă capacitățile 

intelectuale. Vorbindu-le despre locurile și oamenii pe care le 

cunosc, copiii învață cuvinte noi, pe care mai târziu le vor spune. 

Jocurile. Pentru copii, jocul reprezintă o modalitate sigură și 

distractivă de a cunoaște lumea și a învăța lucruri noi. Pentru ca 

micuțul să se dezvolta fizic și intelectual, părinții trebuie să 

ghideze jocul copilului, însă fără a prelua controlul. Medicii 

afirmă că prin joc, copiii își dezvoltă memoria, iar mișcările lor 

devin coordonate. 

Lectura. La fel de importantă pentru dezvoltarea armonioasă a 

copilului este lectura. Citirea zilnică a unei povești aduce 



 

micuțului mai multe beneficii. Copilul învață cuvinte și sensuri 

noi, sunt stimulate imaginația și gândirea, iar lectura devine o 

activitate îndrăgită. 

Dar, este firesc să fie observate  și unele probleme sau 

greșeli în educațiacopiilor în familie,  

din acestea menționăm- 

1.Violenţa. Părinţilor ar trebui să le fie clar că bătaia nu este o 

soluţie. Chiar dacă uneori ţi se pare la îndemână să îţi elimini 

astfel propriile frustrări, violenţa nu ajută la educarea copiilor, 

ci are repercusiuni negative asupra dezvoltării lor. 

 

VIOLENȚA ÎN FAMILIE = PUTERE+CONTROL 

Violența în familie poate să îmbrace forme diverse, mai mult sau mai 

puțin vizibile, precum violența fizică, psihologică, sexuală, economică și 

spirituală1 

1. Violența fizică este orice acțiune sau inacțiune ce provoacă durere 

fizică, pericol pentru viață și sănătate. Se manifestă prin lovire, 

îmbrâncire, tras de haine, de păr, zgâriere, plesnire, contuzii, fracturi, 

arsuri, bătăi, izbirea victimei de pereți sau de mobilă, aruncarea de 

obiecte, imobilizarea, legarea, reținerea victimei, lăsarea victimei într-

un loc periculos, interzicerea de a-și satisface nevoile de mișcare, hrană 

și apă, somn etc. Violența fizică include și distrugerea bunurilor care 

aparțin victimei sau ambilor parteneri.  

2. Violența psihologică presupune provocarea stărilor de tensiune și de 

suferință prin ofense, luare în derâdere, înjurare, insultare, poreclire, 

șantajare, distrugere demonstrativă a obiectelor, prin amenințări 

verbale, neglijare; izolare de familie, de prieteni, privare intenționată 

de acces la informație, alte acțiuni cu efect similar. Este cea mai 

obișnuită formă de ținere sub control prin intermediul căreia se lezează 

demnitatea persoanei.  

3. Violența sexuală constă în impunerea la comportamente sexuale 

nedorite sau șantaj în urma refuzurilor de a întreține raporturi sexuale. 

Ea include de asemenea: - acte de înjosire sexuală – dezbrăcare, 



 
inclusiv publică, discutarea aspectelor intime în locuri publice și 

împotriva partenerului, obligarea de a viziona filme sau a examina poze 

cu conținut pornografic, de a repeta conținutul lor; - impunerea la acte 

sexuale împotriva voinței (violul conjugal), perversiuni sexuale; - 

comentarii sau glume degradante și umilitoare, cu referințe sexuale; - 

impunerea de a întrerupe sarcina sau interzicerea de a folosi metode 

contraceptive.  

4. Violența economică presupune controlul și/sau repartizarea 

inechitabilă a resurselor financiare. Victima nu are acces deloc sau 

parțial la bani, obiecte personale, hrană, mijloace de transport, telefon 

și alte surse de protecție sau îngrijire de care ar putea beneficia;: 

controlul exagerat al cheltuielilor. Interzicerea femeii să se angajeze 

sau să-și păstreze locul de muncă. Victima este menținută într-o stare de 

dependență față de agresor. 

5.Violența spirituală constă în interzicerea, limitarea accesului la 

valorile culturale sau impunerea acestora (de exemplu, interzicerea de a 

viziona un spectacol, a citi o carte), etnice (tradiții, obiceiuri naționale), 

lingvistice (interzicerea de a învăța o limbă sau de a comunica cu 

oamenii ce vorbesc o anumită limbă) sau religioase (interzicerea de a 

merge la biserică, a citi rugăciuni etc.); impunerea unui sistem de valori 

personal inacceptabile (de exemplu, impunerea de a se converti la altă 

religie), alte acțiuni cu caracter similar. 

 

2. Inconsecvenţa. Rămâi sever, chiar dacă ţi se pare greu. În 

cazul în care copilul tău îţi oferă o criză de zile mari într-un 

centru comercial, aruncându-se la podea şi urlând cât poate, 

păstrează-ţi nervii, chiar dacă cei din jur îi aruncă deja priviri 

milostive. Regulile trebuie să rămână valabile indiferent de 

starea sau circumstanţele din jur. 

3. Nu te mai iubesc dacă...Ameninţările cu lipsa de afecţiune 

reprezintă o formă de pedeapsă aplicată foarte des de părinţi. 

Copiii ar putea să rămână cu sechele. Ameninţări de genul 



 

"dacă nu îţi faci curat în cameră, nu te mai iubesc"- nu au ce 

căuta în educarea unui copil.  

4. Suprasolicitarea. Sunt părinţi care acceptă cu greu că 

odraslele lor nu sunt genii multi-tasking. Prea multe reguli şi 

indicaţii pot suprasolicita rapid un copil. Pentru cei mici este 

suficientă o indicaţie pe rând. 

5. Exemplul prost.Părinţii se miră de multe ori de unde au 

dobândit copiii lor anumite însuşiri. Răspunsul e simplu. 

Copiază exact ceea ce văd şi atunci ar trebui să începi să îţi 

analizezi propriul comportament. Trebuie să îţi propui să devii 

un exemplu pozitiv pentru ei. Obiceiurile proaste sunt însuşite 

primele. De aceea, dacă impui anumite reguli pentru copii, 

încearcă să fii tu primul care le respecţi.  

6. Lipsa de apreciere. Copilul tău a îndeplinit cu brio o 

sarcină, iar tu te faci că plouă? Nu îi spui absolut nimic? Este o 

dezamăgire cruntă. La copiii mici, lauda este extrem de 

importantă. Nu conteni să îl lauzi atunci când merită şi arată un 

comportament pozitiv. 

7. Lipsa de încredere. Este deosebit de important să îi arăţi 

copilului tău că ai încredere în el. Doar aşa poate să înveţe să 

acţioneze responsabil şi să dezvolte un sentiment corect de 

autoevaluare a capacităţilor. Lasă-ţi copilul să încerce singur 

anumite lucruri, chiar dacă preferi să le faci tu pentru el.  

8. Comparaţiile cu alţii. Nu îţi compara copilul cu altul, nici 

măcar dacă ambii sunt ai tăi. Fiecare copil este unic, chiar dacă 

al tău îţi varsă constant mâncarea pe jos. Fiecare se dezvoltă 

altfel. Apreciază calitătile unice ale copilului tău şi învaţă să îţi 

apreciezi şi propriile tale succese în educarea lui.  

9. Comunicarea greşită. În cazul în care copiii tăi te joacă în 

picioare, vina s-ar putea să îţi aparţină, fiindcă nu reuşeşti să 



 

comunici cum trebuie cu ei. Copilul este pregătit să înţeleagă 

ce îi spui dacă o faci cu cuvinte simple şi clare.  

10. Severitatea excesivă. Este absolut normal ca cei mici să nu 

fie la fel de la o zi la alta. Din când în când, dă-i voie copilului 

să mai facă lucrurile aşa cum îşi doreşte. Dacă vrea să îşi pună 

cizmele în locul tenişilor în picioare, nu este sfârşitul lumii. Fă 

o listă a priorităţilor şi încearcă să le impui doar pe acelea cu 

consecvenţă. 

11. Lipsa de timp pare să fie boala secolului în care trăim. În 

goană după bani, carieră, uităm să petrecem timp cu cei care au 

nevoie de noi – copiii noștri. Așa se face că, cel mai mult timp, cei 

mici îl petrec cu buneii și bona și nicidecum cu părinții. 

12. Oferirea copilului obiecte/ lucruri material vis-à-vis de 

atenție și comunicare. Și aici greșim, spun psihologii care atrag 

atenția că jucăriile și lucrurile materiale nu pot înlocui timpul pe 

care trebuie să-l petrecem cu copiii. Sunt foarte mulți părinți care 

fac o greșeală esențială – ei cred că lucrurile materiale pot 

compensa timpul petrecut cu copilul. Așa se face că ei lucrează 

câte 8-10 ore pe zi pentru a-l asigura pe copil cu tot ce este 

necesar, dar nu-i acordă timp copilului, nu comunică cu el. Mai 

mult, unele mămici, deși stau acasă cu copiii, petrec acest timp 

gătind sau stând pe telefonul mobil, dar nicidecum cu copilul. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

METODE ȘI 

JOCURI DE 

EDUCAȚIE 

PENTRU 

FAMILIE 

A COPIILOR 



 

1: PORTRETE DE FAMILIE 

copiii vor desena portretele membrilor familiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2: FAMILIA MEA ESTE: 

copiii vor caracteriza membrii familiei (oral) 

 

 

 

MAMA  

TATA  

BUNICA  

BUNELUL  

FRATELE  

SORA  

….  

 

 

 

 



 

3: ARBORELE GENEALOGIC 

COMPLETAȚI CU POZELE FAMILIEI 

 

 

    

EU 

FRAȚI   ȘI 

SURORI 

MAMA TATA 

BUNICA BUNELUL BUNICA BUNELUL 

ALTE RUDE 



 

4: DESPRE FAMILIA MEA 

copiii vor complete spațiile (se poate oral) răspunzând 

 la întrebări 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL MAI MARE 

MEMBRU AL FAMILIEI ESTE 
CEL MAI 

HARNIC 

MEMBRU 

CEL MAI 

MÂNCĂCIOS MEMBRU 

CEL MAI 

ALINTAT DIN 

FAMILIE 

ESTE 

CEL MAI 

MATINAL 

CEL MAI 

SOMNOROS 
CEL MAI 

GRIJULIU 



 

5: OCUPAȚIILE COMUNE DIN TIMPUL LIBER  

ALE FAMILIEI 

copiii vor identifica ocupațiile comune, le vor încercui 

 și descrie 

 

CĂLĂTORII GRĂDINĂRIT PROGRAME 

ARTISTICE/ 

SPORT 

MUNTE LEGUME TEATRU 

MARE FRUCTE CONCERT 

ȚĂRI EXOTICE POMUȘOARE FESTIVAL 

/CONCURS 

ÎNTRECERI/ 

COMPETIȚII 

 

 



 

6: CONTRACTUL FAMILIEI 

Membrii familiei, de obicei părinții, vor completa și 

semna un contract cu  

promisiuni pe care le vor respecta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACT 

EU, PĂRINTELE ……………………… 

DE AZI (DATA……………………..………) 

PROMIT CĂ: 

 AM SĂ COMUNIC ZILNIC CU COPILUL 

MEU, 

 AM SĂ CITESC CU EL POVESTEA DE 

SEARĂ, 

 AM SĂ-L ÎNTREB DESPRE EMOȚIILE, 

DISPOZIȚIA LUI, 

 … 

 

                                     Semnătura ……… 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURA____________ 

 

 



 

7: MESERIA ESTE BRĂȚARA DE AUR 

ÎNVĂȚ PROFESIILE ÎN FAMILIE 

copiii recunosc și caracterizează profesiile  

membrilor familiei 

                               

   

     



 

8: SPORTUL FAMILIEI  

copiii recunosc și caracterizează sportul preferat sau 

practicat de mambrii familiei 

 

   

 

                                    

 

 



 

9: COPILUL MEU ÎN SATUL/ ORAȘUL NOSTRU 

părinții vor desena planul/ harta localității indicând 

unde copilul merge și este în siguranță, unde nu este locul 

potrivit pentru copii 
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10: FLOAREA FAMILIEI 

Copiii vor povesti despre … 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZILE/ DATE 

IMPORTANTE, 

ÎNSEMNATE 

PENTRU 

FAMILIE 

CALITĂȚILE 

DEOSEBITE ALE 

MEMBRILOR 

FAMILIEI 

MESERIILE 

PRACTICATE 

DE MEMBRII 

FAMILIEI 



 

 

 

 
SOCIETATEA 

 

Învăţarea socială reprezintă o premisă esențială a 

dezvoltării, maturizării, integrării şi adaptării sociale. Învăţarea 

socială permite conturarea și formarea concepţiei despre aspectele 

importante ale vieții, adoptarea unor modele de viață, a unui stil 

de viață, dezvoltarea unor atitudini, concepții, idealuri şi valori 

personale, stiluri proprii de gândire şi acţiune, a capacității de 

autocontrol, a imaginii de sine şi a capacității de autocunoaştere şi 

intercunoaştere, autoapreciere şi apreciere a diferitor situaţii 

sociale, a unor capacităţi empatice, stiluri relaționale, a capacității 

de a alege, de a lua decizii, de a se orienta în viaţă (în plan 

personal și profesional), a capacității de interiorizare a rolurilor 

sociale conform poziţiilor statuare, a capacității de a înlătura și 

gestiona eficient comportamente antisociale, inadecvate sau 

conflictuale (Cristea, 2012). Modalitatea principală de 

materializare a consecințelor procesului socializării şi învăţării 

sociale o constituie adaptarea socială. Societatea, prin intermediul 

sistemului axiologic promovat, al modelelor psihosociale prețuite, 

condiționează educația indivizilor; prin intermediul sistemelor de  

recompense și pedepse, individul învață să distingă între ceea ce 



 

este dezirabil și ceea ce este indezirabil. Imaginea de sine este 

puternic influențată de relația dintre copil/adolescent și părinte. 

Imaginea pe care părinții o proiectează asupra 

copilului/adolescentului este preluată și interiorizată, devenind 

componentă a imaginii de sine. Dacă părinții reflectă o imagine 

pozitivă asupra copilului/adolescentului, atunci acesta va avea 

tendința să se descrie în termeni pozitivi, se va autoaprecia și 

autovaloriza, iar dacă părinții proiectează o imagine defavorabilă 

asupra copilului/adolescentului, atunci acesta se va descrie în 

termeni nesatisfăcători, nu va avea încredere în forțele proprii, va 

manifesta tendința de a se autodevaloriza, autodeprecia. Părinții 

constituie primele modele cu care individul se identifică, fapt ce 

condiționează conturarea Eului ideal (Cristea, 2012). Adaptarea 

socială se referă la armonia dintre conduita personală și 

modelele de conduită specifice societății, echilibru stabilit 

între preluarea unor informații şi aclimatizarea socială. 

Copilul încearcă să-și formeze o identitate printr-o permanentă 

raportare și comparare socială cu ceilalți membrii ai societății, mai 

ales cu membrii grupului de egali. Pe de o parte, copilul își 

dorește să aibă preocupări, aspirații, concepții, idealuri, valori și 

modele comune cu ale grupului din nevoia de a fi acceptat și 

plăcut de ceilalți; pe de altă parte, acesta simte nevoia să se 

diferențieze de grup, să caute elementele prin care reușește să se 

distingă față de alții, să-și contureze o identitate unică, originală 

(Țutu, 2005). Copiii testează diferite roluri sociale, intră în relație 

cu diferite persoane, grupuri și instituții, toate acestea ajută la 

consolidarea unei identități de sine stabile și coerente, la formarea 

unei imagini de sine reale, concrete, la îmbunătățirea relațiilor 

interpersonale. Noile situații sociale îi determină să se adapteze, să 

se acomodeze, să ia decizii, să fie responsabili, iar adolescenții 

sunt încântați că își manifestă autonomia relațională, cognitivă sau 



 

afectivă. Incapacitatea copilului de a se adapta și integra, de a se 

acomoda la situațiile sociale, la diferitele grupuri de apartenență, 

confruntarea în mod repetat cu eșecul pot conduce la adoptarea 

unor comportamente antisociale. Aceste probleme pot avea la 

bază conturarea unor obiective și idealuri neadecvate, nerealiste, 

precum și urmarea unor modele psihosociale nepotrivite. Dacă 

adolescentul se percepe corect, conștientizează care sunt punctele 

forte și reușește să le valorizeze, comportamentul acestuia se 

racordează facil la mediul social. 

Problema socializării copiilor pe parcursul ultimelor decenii 

a fost studiată profund în psihologie şi pedagogie. Cercetătorii au 

constatat că această problemă ar putea fi diminuată prin crearea 

unui context social necesar copilului, deoarece socializarea este un 

proces bilateral, realizat, pe de o parte, de către adult, care le 

atribuie copiilor treptat experienţa umană socială, iar pe de altă 

parte acţionează copilul, care însuşeşte în mod independent un 

sistem de roluri sociale. Socializarea umană se realizează în două 

etape esenţiale:  

• socializarea iniţială, primară, care începe în familie, de la 

vârstă fragedă;  

• socializarea continuă, care se efectuează pe parcursul 

vieţii. În psihologie socializarea este tratată ca „un produs de 

însuşire (şi acumulare) a unui sistem de cunoştinţe, norme, valori, 

care îi permit persoanei să funcţioneaze în calitate de membru cu 

drepturi depline ale societăţii”. Se consideră de asemenea că:  

– finalitatea procesului de socializare este reprezentată în 

adaptarea, integrarea individului în societate şi în lumea valorilor;  

– factorul determinant în formarea identităţii unei 

personalităţii este mediul social.  

Aici are loc socializarea primară a copilului, care se 

realizează în trei etape: 



 

• prima etapă începe în familie;  

• a doua continuă la grădiniţa;  

• a treia – se realizează prin adaptarea copilului la lumea 

adulţilor şi a semenilor.  

Pedagogii menţionează că socializarea calitativă a oricărei 

personalităţi se realizează prin îmbinarea proceselor de: adaptare, 

integrare, autodezvoltare, autoactualizare. Succesul acestui proces 

depinde de poziţia activă a individului şi de asimilarea de către 

acesta a experienţei sociale. În rezultatul cercetărilor efectuate în 

psihopedagogie s-a evidenţiat că mecanismele socializării sunt:  

– adoptarea succesivă de statusuri şi roluri sociale 

(preşcolar, şcolar etc.);  

– formarea abilităţii de învăţare socială (independentă);  

– organizarea corectă a procesului de învăţare 

instituţionalizată;  

– dezvoltarea capacităţii de a învăţa atât prin activitatea de 

joc cât şi prin comunicare;  

– formarea deprinderii de a identifica etc.  

Socializarea copilului de vârstă timpurie se efectuează 

treptat fie sub influenţa mediului social, fie în procesul educativ 

când este influenţat de grupurile sociale în care trăieşte, 

persoanele cu care comunică, cercul interior de interese personale.  

Principalele obiective de socializare a copiilor în 

preşcolaritate prevăd formarea: 

• priceperii de a stabili diverse contacte sociale;  

•capacităţii de a acţiona împreună cu semenii;  

• abilităţii de a se include într-un sistem corect de 

învăţământ.  

Procesul de socializare a copilului prin educaţie 

 trebuie să includă: 

– diverse sfere ale culturii sociale;  



 

– posedarea unei culturi comunicative (educaţia moral-

spirituală);  

– acumularea cunoştinţelor din domeniul culturii naţionale 

(educaţie civică şi patriotică); 

 – respectarea culturii etnice (educarea toleranţei);  

– posedarea unor noţiuni şi aspecte din cultura juridică 

(educaţia pentru drept);  

– cultura sano-igienică (educaţia sanitară);  

– cultura ecologică (educaţia pentru mediu) etc.  

Principalele direcţii în dezvoltarea socială a copilului de 

vârstă timpurie sunt: 

– influenţa naturală a factorilor sociali;  

– includerea sistematică a copiilor întrun proces de educaţie 

şi instruire bine organizat şi ordonat.  

Procesul educativ e necesar să includă: 

– familiarizarea copiilor cu lumea obiectelor şi a naturii;  

– comunicarea de către adulţi a cunoştinţelor;  

– familiarizarea copiilor cu lumea relaţiilor umane.  

Mecanismele de socializare a copiilor conform afirmaţiilor 

psihopedagogilor sunt: 

o imitarea;  

o identificarea emoţională;  

o orientarea socială;  

o reglementarea normativă şi inductivă;  

o experienţa socială şi culturală;  

o creativitatea;  

o monitorizarea;  

o evaluarea;  

o reglementarea prin reflex etc.  

În procesul de socializare cadrele didactice trebuie să ia în 

considerare şi să păstreze trăsăturile caracteristice ale fiecărei 

individualităţi (ale fiecărui copil). Pe de o parte, este necesar să se 

efectueze: „deschiderea” continuă a individului spre diversitatea 



 

lumii sociale iar, pe de altă parte, este înţelegerea de către copil a 

diversităţii sociale a lumii din jur prin intermediul lumii sale 

interioare. Apariţia acestei „înţelegeri” va contribui la realizarea 

scopului viitoarei personalităţi de a se afirma ca un subiect de 

utilitate publică şi de cultură. În psihopedagogie este dovedit, de 

asemenea, că socializarea copilului preşcolar se realizează prin 

activităţile de bază din copilăria timpurie.  

Prin intermediul acestor activităţi (şi în fond al celei de joc) copiii: 

– se familiarizează cu lumea adulţilor;  

– iau cunoştinţă de valorile general umane, cele naţionale (la nivel 

elementar) şi de cultură;  

– învaţă roluri sociale şi comportamentale;  

– explorează şi însuşesc realitatea;  

– însuşesc cele mai importante fapte şi evenimente semnificative;  

– dezvoltă abilitatea de a stabili contacte sociale.  

Evidenţierea nivelului de socializare a copiilor se poate face în 

baza Standardelor de Stat prin monitorizare şi evaluare. Important 

este ca să se reliefeze cunoştinţele şi competenţele din diverse 

sfere ale culturii sociale: comunicativă, naţională, etnică, juridică, 

comportamentală etc. Eficacitatea dezvoltării sociale a fiecărui 

copil trebuie să se determine în rezultatul unei monitorizări 

adecvate. Nivelul de socializare poate fi determinat de către 

cadrele didactice şi caracterizat în baza termenilor de vârstă, sex şi 

a trăsăturilor comportamentale individuale, evidenţiind: prezenţa 

curiozităţii; nivelul de formare a valorilor; nivelul activităţii 

cognitive; calitatea relaţiilor cu semenii. Deci, prin evaluare e 

necesar să se evidenţieze principalele componente de socializare a 

copiilor şi anume: componente axiologice, comunicative, 

cognitive, valorice. Criteriile în baza cărora se determină 

nivelurile de formare sunt: valorile însuşite, calităţile 

comunicative formate, activitatea cognitivă, capacităţile de 



 

relaţionare şi a celor atitudinale. Susţinând ideea că aceştia sunt şi 

indicii de bază care caracterizează comportamentele de 

socializare, putem face următoarele concluzii teoretico-aplicative:  

1. În ştiinţă este dovedit că socializarea constituie „procesul de 

continuă transformare a individului din fiinţă biologică într-un 

subiect al unei culturi specifice”.  

2. Pentru a socializa copilul, pentru a-l dezvolta corect este 

necesar un context social care îi oferă situaţii multiple de 

comunicare socială şi afectivă.  

3. În procesul de socializare situaţiile concrete transmit şi 

structurează la copil:  

– modalităţile de comunicare (coduri lingvistice, coduri simbolice, 

expresive, nonverbale etc.);  

– modele sociale de comportament (cognitiv, afectiv, verbal, 

motor etc.);  

– modalităţi de cunoaştere, învăţare (seturi instrumentale);  

– posibilităţi de relaţionare (ca forme de comportament 

caracteristice vieţii de grup); 

 – modelarea motivaţional-afectivă (manifestată prin formarea de 

atitudini);  

– formarea de aptitudini corecte etc.  

4. Aptitudinea de socializare este o caracteristică esenţială a 

naturii umane. Ea cere dezvoltarea şi formarea facultăţilor 

acţionale, de relaţionare, intelectuale, afective etc.  

5. Socializarea umană este stadială.  

6. Finalitatea procesului de socializare a copilului este 

reprezentată de integrarea lui în societate şi în lumea valorilor.  

7. Principalele competenţe ale socializării, bazele cărora pot fi 

puse în preşcolaritate sunt:  

– formarea la copii a priceperilor de a stabili contacte sociale;  

– dezvoltarea capacităţii de a acţiona împreună cu semenii;  



 

– însuşirea treptată a deprinderilor de adaptare la viaţa societăţii;  

– educarea dorinţei de a se integra în mediul social.  

8. Conţinutul procesului de socializare şi de educaţie socială a 

copiilor de vârstă timpurie trebuie prevăzut într-un Curriculum, 

într-o programă specială, care va include:  

– modul de organizare a procesului pedagogic;  

– utilizarea unei diversităţi metodologice a tehnicilor educaţionale 

(a unei metodologii formative);  

– diversitatea componentelor educativ-instructive: axiologice, 

culturale, umaniste, antropologice, sinergetice, structurale, 

complexe, de activitate, de mediu, centrare a activităţilor de bază 

pe copil etc.  

9. Propunem ca principalele direcţii ale procesului de socializare a 

copilului preşcolar să fie organizate în corespundere cu 

recomandările vis-a-vis de  socializarea preşcolarilor,  cele de 

bază fiind:  

– Cunoaşterea de sine şi conştientizarea necesităţii respectării 

regulilor sanoigienice; 

 – Formarea cunoştinţelor iniţiale şi a atitudinilor corecte pentru 

patrimoniul naţional şi universal;  

– Dezvoltarea sentimentelor patriotice.  

Utilizând diverse metode şi procedee de lucru, adulţii vor 

structura procesul educativ şi de evaluare în baza următoarelor 

particularităţi psihopedagogice ale copiilor:  

– perceperea emotivă a mediului ambiant;  

– gândirea intuitiv-concretă;  

– profunzimea primelor sentimente;  

– perceperea elementară a evenimentelor sociale,  

– dorinţa de a se integra în societate. 

Activitatea socială a fost întotdeauna preocupată de 

sănătatea și bunăstarea oamenilor din comunități și de mediul 



 

social în care trăiesc; semnificația comunității a fost de mult în 

centrul gândirii și practicii muncii sociale. Realizarea legăturii 

dintre bunăstare și mediul natural pare a fi destul de nouă, deși 

este evidentă în activitatea multora dintre pionierii sociali din 

secolul XIX. Activitatea socială din secolul XXI redescoperă 

realitatea că protejarea și îmbunătățirea mediului fizic este 

intrinsecă pentru îmbunătățirea condițiilor și a bunăstării tuturor, 

inclusiv a celor care trăiesc pe margini. Încă de la naștere, copilul 

este supus unui proces de socializare pe parcursul căruia 

dobândește un comportament necesar aderării lui la cultura și 

societatea din care fac parte, dobândind reguli de conduită, 

sisteme de credințe și atitudini. Acest proces de socializare este 

influențat, în copilărie, în cea mai mare parte de părinți, aceștia 

constituind primele modele cu care copilul va dori să se identifice, 

care îi asigură suportul material, dar și cel afectiv de care are atâta 

nevoie. În familie începe construcția personalității copilului, în 

interiorul ei se însușesc  regulile elementare de conduită civilizată, 

deprinderile de curățenie, tot aici se cumulează un număr 

important de obiceiuri și tradiții privind relațiile morale.  

Societatea se poate considera dezvoltată multilateral în măsura în 

care ea asigură oamenilor, inclusiv copiilor şi tinerilor, 

posibilitatea să participe în viaţa ei şi să o construiască cu 

demnitate. În acelaşi timp, participarea este şi un mijloc de 

dezvoltare. Este cert că nimeni nu se dezvoltă fiind doar un 

observator pasiv. Numai prin participare copiii îşi pot dezvolta 

capacităţi şi deprinderi şi se pot autoafirma. Desigur, există 

diverse niveluri de participare şi, în virtutea acestui fapt, sunt 

metode care permit participarea chiar şi a copiilor de la cea mai 

fragedă vârstă. Competenţa unei persoane apare din experienţa 

acumulată şi nu la atingerea unei anumite vârste, iar maturitatea se 

atinge prin participare. Acesta este un proces ciclic: cu cât mai 



 

semnificativă este participarea unei persoane, cu atât mai 

experimentată, competentă şi încrezută devine aceasta, fapt ce o 

îndeamnă la o participare şi mai eficientă. În articolul de faţă va fi 

supus analizei fenomenul de participare a copiilor la viaţa socială 

şi nivelul de percepţie a copilului privind respectarea opiniei sale 

în luarea deciziilor în familie, şcoală şi comunitate. Familia este 

una dintre principalele instituţii de socializare, de aceea 

participarea la luarea deciziilor în familie este foarte importantă 

pentru copil şi tânăr. Copilul este o resursă umană centrală; 

bunăstarea şi profilul oricărei societăţi depinde de gradul de 

educaţie şi de aspectele social-morale ale copiilor şi tinerilor, de 

starea sănătăţii lor, de posibilităţile lor reale de integrare. Din 

acest punct de vedere, copilul reprezintă valoarea centrală a 

comunităţii, un bun social colectiv. Dezvoltarea socială a 

copilului, dezvoltarea personalităţii lui, conştientizarea drepturilor 

sale şi formarea deprinderilor de apărare depind direct de faptul 

dacă copilului i-a fost asigurată posibilitatea de a participa la 

procesul de luare a deciziilor la nivel de familie. Drept exemple de 

participare pot servi alegerea în comun a locului de odihnă, 

discutarea şi determinarea îndatoririlor în gospodărie, planificarea 

bugetului familial. Există căi eficiente, prin intermediul cărora 

părinţii pot încuraja participarea copilului lor la viaţa de familie. 

Este important a asculta cu adevărat copilul, a petrece timp 

împreună cu el, a-i solicita opinia atunci când se realizează ceva 

pentru familie, a-l asculta atunci când se ia o decizie care îl 

priveşte. Dreptul de a fi ascultat conferă copilului posibilitatea de 

a cere şi de a primi orice informaţie pertinentă, de a fi consultat, 

de a-şi exprima opinia şi de a fi informat asupra consecinţelor pe 

care le poate avea opinia sa. Părinţii sunt cei care au obligaţia să 

informeze copilul despre toate actele şi faptele care l-ar putea 

afecta şi să ia în consideraţie opinia acestuia. Exprimarea propriei 



 

individualităţi şi a opiniilor personale este un lucru firesc pentru 

copii şi tineri. Oportunităţile de afirmare influenţează pozitiv 

dezvoltarea copiilor. Conform rezultatelor unei cercetări 

sociologice (35 interviuri aplicate copiilor care cresc şi se educă în 

familie şi copiilor din instituţii rezidenţiale; 3 focus-grupuri 

aplicate copiilor ce se află în plasament de tip familial şi în cadrul 

serviciului de asistenţă parentală profesionistă), s-a constatat că 

majoritatea copiilor care cresc şi se educă în familie consideră că 

familia reprezintă cel mai favorabil mediu de exprimare a opiniei 

sale. Unii dintre respondenţi consideră că nu toţi copiii îşi pot 

exprima liber opiniile în familie, aceasta depinde de  nivelul de 

educaţie al părinţilor, de statutul lor social şi de gradul de 

inteligenţă. Iar 5 dintre copii au subliniat că au opinii 

controversate vis-à-vis de exprimarea opiniei lor în cadrul 

familiei: uneori ei pot să se exprime liber, alteori nu au această 

posibilitate, depinde de situaţie. Ca rol social, cetăţenia reprezintă 

una dintre identităţile individului şi presupune dezvoltarea 

anumitor  mpetenţe sau a unei culturi civice care fac posibilă 

exercitarea efectivă a statutului de cetăţean. Educaţia pentru 

cetăţenie este considerată, pe plan european, ca prioritate a 

reformelor educaţionale. Aceasta este văzută ca instrument al 

coeziunii sociale, bazată pe drepturile şi responsabilităţile 

oamenilor. De asemenea, reprezintă o dimensiune majoră a 

politicilor educaţionale în toate ţările europene. Astfel, se poate 

spune că educaţia pentru cetăţenie este un scop educaţional, 

dirijând sistemul de învăţământ către un set de valori comune, 

cum ar fi: diversitatea, pluralismul, drepturile omului, justiţia 

socială, bunăstarea, solidaritatea. 

Fiind recunoscută drept un fenomen cu mai multe faţade, 

participarea în şcoală poate să conţină o gamă largă de activităţi 

care diferă ca formă şi conţinut în funcţie de vârsta copiilor. 



 

Acestea pot fi următoarele: discuţii de grup în consiliile părinților 

și copiilor, adunări generale ce vizează copiii, ... În acest scop, se 

recomandă diseminarea informaţiei, formarea propriilor opinii, 

exprimarea ideilor, participarea  la anumite activităţi şi procese, 

propuneri şi proiecte, respectul faţă de alţii şi tratamentul cu 

demnitate. În aspect practic, participarea înseamnă că adulţii 

trebuie să asculte ce spun copiii prin diferite metode de 

comunicare, asigurândule libertatea de a se exprima şi luând în 

consideraţie punctele lor de vedere, atunci când sunt luate decizii 

ce îi afectează. Trebuie să încerce să acorde întreaga lor atenţie 

copilului sau tânărului cu care discută. Ascultarea eficientă a 

copilului implică mai mult decât acordarea unei atenţii pasive sau 

cu jumătate de inimă faţă de ceea ce spune cealaltă persoană. 

Acest proces presupune că trebuie să fii în stare de a lăsa la o 

parte propriile conflicte, prejudecăţi şi preocupări, astfel încât să 

te poţi concentra asupra a ceea ce îţi spune copilul, de a evita 

expresiile subtile, verbale sau non-verbale, de dezaprobare sau 

condamnare a celor spuse, chiar atunci când acestea sunt 

jignitoare, de a surprinde nu doar ceea ce spune copilul sau 

tânărul, dar şi ceea ce rămâne nespus. Dacă şcoala are drept scop 

de a-l face pe copil să se simtă parte din ea şi să-i dezvolte simţul 

de responsabilitate faţă de aceasta, ar fi cazul ca copiilor să li se 

dea posibilitatea de a fi implicaţi în luarea deciziilor ţin de politica 

şcolii. Un model eficient de participare a elevilor la administrarea 

şcolii este crearea unui ziar şcolar sau a revistei şcolare. Din 

momentul în care copiii şi tinerii scriu ceva, ei îşi exprimă liber 

opinia, participă la luarea deciziilor, ei deprind spiritul unei 

democraţii civice. Ziarul sau revista (școlii) este un instrument 

care permite de a învăţa ce înseamnă democraţie, cetăţenie, 

comunitate, promovarea drepturilor copiilor. O iniţiativă pozitivă 

în acest sens a fost prezentarea Raportului privind constatările 



 

copiilor din Moldova despre situaţia dreptului la educaţie şi 

Primul raport al Copiilor despre respectarea prevederilor 

Convenției privind Drepturile Copilului din Moldova, 

Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării din ţară. Copii de azi 

sunt adulţii de mâine. Ei merită să moştenească o lume sigură, 

corectă şi sănătoasă. Crearea unui mediu adecvat pentru copii este 

b veni adulţi productivi este determinată în principal de sănătatea 

şi de educaţia lor. 

Ce este dezvoltarea socială? 

Vorbim mult despre inteligenţa emoţională, dezvoltare personală, 

necesitatea dezvoltării sociale şi emoţionale, însă nu întotdeauna 

este clar ce e cu ele, care le este scopul exact şi cum ne ajută  

concret. Dezvoltarea socială şi emoţională reprezintă 

capacitatea copilului de a înţelege, accepta şi empatiza cu înțelege 

sentimentele celor din jur, abilitatea de a-şi gestiona sentimentele, 

emoţiile şi de a-şi controla comportamentele nocive şi de a lega 

relaţii sănătoase. 

De ce este atât de importantă dezvoltarea socio-

emoţională a copilului? 

Pe scurt, pentru a putea construi legături frumoase, relaţii 

sănătoase, pentru a reuşi să îşi atingă scopurile şi să îşi 

construiască planuri eficiente, copilul are nevoie de abilităţi 

sociale şi educarea inteligenţei emoţionale. Abilităţile socio-

emoţionale sunt esenţiale pentru un traseu armonios al copilului – 

în familie, la şcoală şi, mai departe, în cariera şi în viaţă. 

Gestionarea emoţiilor este o lecţie fundamentală pentru 

educaţia copiilor. 

În lipsa acesteia, orice obstacol sau impact perceput negativ va 

avea un efect devastator asupra copilului. Iar de aici vor porni 

temeri, frustrări, pierderea încrederii în sine, a stimei de sine şi, 



 

implicit, eşecul. Dezvoltarea socio-emoţionala trebuie să 

înceapă acasă, încă din primul an de viaţă. 

10 metode prin care poţi ajuta la dezvoltarea socio-

emoţională a copiilor 

Vrem sau nu vrem să acceptăm că totul are o legătură, iar 

statisticile confirmă faptul că, un copil cu toate datele necesare 

reuşitei – poate eşua din cauza lipsei de educaţie emoţională. Aşa 

că, mai departe, fiecare părinte procedează cum consideră. Dar 

faptele vorbesc de la sine. Copilul trebuie pregătit pentru viaţă. 

Nu la mediile mari, notele bune, hainele curate şi mâncarea 

sănătoasă se rezumă reuşita în viaţă, ci la educarea acelor 

detalii emoţionale şi abilităţi sociale – care să-l ajute pe copil să 

facă faţă încercărilor, să le analizeze, să înveţe din ele, să le 

depăşească şi să nu se lase învins de un eşec. 

10 lucruri pe care le poţi face pentru dezvoltarea socială şi 

emoţională a copilului: 

1. Încurajează-l şi susţine-l să îşi urmeze pasiunea şi planurile 

2. Susţine-l în momente de stres, panica şi deznădejde, 

asigurându-l că nu are de ce să simtă copleşit 

3. Ascultă-l şi arată-ţi interesul pentru tot ce face, eventual 

implică-te în proiectele sale, mai ales atunci când vezi că te trage 

de mânecă şi îţi spune,,Mami, mami, uite ce am facut’’! 

4. Chiar şi când eşuează, sărbătoriei încercarea lui şi motivează-l 

să fie şi mai bun data viitoare – fără a insista pe faptul că acum nu 

a fost suficient de bun.,, Nu-i nimic, data viitoare ne pregătim mai 

mult’’ este o replică bună! 

5. Permite-i să ia decizii şi să îşi asume responsabilitatea pentru 

efectele deciziilor sale 

6. Cere-i părerea, nu te impune 

7. Fii atentă la emoţiile, sentimentele şi nevoile copilului. Apoi 

lucraţi cu ele şi ajută-l să le înţeleagă şi să le gestioneze 



 

8. Arată-i că eşti mândră de realizările lui 

9. Asigură-te că ştie că este perfect aşa cum e, fără să-i reproşezi 

şi să-l compari cu alţi copii 

10. Nu-l împinge să devină ceea ce nu ai putut fi tu. Nu-ţi împlini 

visele prin copil, el le are pe ale lui! 

Dezvoltarea emoţională şi socială reprezintă un aspect 

indispensabil în creşterea copilului. Uite ce lucruri simple cere 

acest ,,efort’’. Să-ţi priveşti copilul cu iubire, cu relaxare, să-l 

iubeşti pentru ceea ce este şi să nu-l mai transformi într-un trofeu 

cu care să te poţi lăuda. Copilul este un geniu înnăscut. În 

funcţie de atenţia primită în familie, acesta poate manifesta geniul 

şi poate realiza orice îşi propune – sau poate sări din eşec în eşec, 

căutându-şi permanent drumul. 

Acelaşi copil. Atitudinea părinţilor face diferenţa. Alege să fii 

un părinte pentru care copilul e prioritar, nu aşteptările tale. 

Unele situaţii în care dezvoltarea socio-emotională face 

diferenţa 

Este important părinții să ştie și să conștientizeze că investiţia 

emoţională da rezultate. Că lecţiile pozitive au ajuns la copil, iar el 

va şti exact cum să le aplice şi ajungă acolo unde îşi doreşte. Iată 

de ce dezvoltarea socio-emoţionala chiar contează – şi în ce 

situaţii va face diferenţa, ajutându-l pe copilul tău. 

 Copilul crede şi ştie că poate realiza ce îşi propune – indiferent 

cât timp îi va lua 

 Ştie să gestioneze eşecul şi să-l transforme în motivaţie şi mai 

puternică, nu în renunţare 

 Teama nu îl va opri din a încerca să îşi ducă planurile la final 

 Încrederea în sine îi va permite să nu se lase doborât de 

cuvintele celorlalţi 

 Este empatic şi reuşeşte să înţeleagă ce simt ceilalţi, cum îi 

poate ajuta şi cum e optim să acţioneze 



 

 Înţelege că poate fi lider şi poate inspira o mulţime de alte 

persoane să îşi împlinească visele 

 Va fi deschis experimentelor şi oportunităţilor 

 Îşi va asuma responsabilitatea faptelor sale 

 Îşi va cunoaşte şi gestiona emoţiile, deci va şti să le privească 

obiectiv 

 Va avea relaţii sănătoase, se va adapta uşor. 

Copilul timid și dezvoltarea socială 

Timiditatea pare să aibă o componentă genetică. Deși majoritatea 

copiilor nu se feresc de străini, unii sunt mai timizi. Toți copiii 

trec printr-o perioadă în care se agață de îngrijitorul lor, dar unii 

tind să o facă mai tare și pentru mai mult timp decât ceilalti. 

Mereu există câte un copil care nu vrea să stea singur la petrecere 

și mereu unul care aleargă singur cu nepăsare. Timiditate este una 

dintre trăsăturile care ne urmează toată viața. Deși este ușor să 

ajuți un copil să se obișnuiască cu aceasta, e dificil, dacă nu chiar 

imposibil, să transformi un copil timid și retras, într-unul sociabil 

și expansiv în jurul căruia să roiască lumea. Dar, și este un mare 

dar, cum reacționăm la comportamentul copilului nostru poate să 

îl influențeze. Un copil timid poate fi ajutat de părinți sensibili, pe 

când un copil extrovertit poate deveni retras într-o familie 

abuzivă. Dacă ne ferim copilul timid de interacțiunea cu alți copii, 

alimentăm acea predispoziție făcând și mai greu de gestionat 

timiditatea. Tot așa, dacă ii ignorăm temperamentul și îl aruncăm 

în extrema cealaltă, riscăm să îi distrugem puțina încredere în sine 

pe care o are. Calea de mijloc este o expunere la alți copii 

graduală și sensibilă. 

Hai să ajutăm  copilul să devină sociabil 

1. Încurajează-l să fie de ajutor; lasă-l să sorteze hainele sau să 

strângă masa. Copiii care se văd parte dintr-o cultură în care 

oamenilor le pasă de ceilalți, tind să fie mai sociabili. 



 

2. Dă un exemplu bun. Părinții ar trebui să fie politicoși, 

respectuoși și sensibili daca vor ca micuțul lor să fie la fel 

3. Arată-i afecțiune. Copiii mai deschiși și mai afectuoși au șanse 

mai mari să aibă prieteni 

4. Apreciază-i calitățile sociale. Atunci când acesta este politicos 

sau atent, spune-i ca ești mândru de el. Așteaptă și apreciază 

respectul reciproc. 

5. Încearcă să reduci competitivitatea dintre copii. Nu împărți 

lucrurile în mod egal-îi va încuraja doar să caute bucata cea mai 

mare. Împarte în funcție de nevoi. 

6. Iubește într-un mod unic. Un copil care știe că este iubit pentru 

ceea ce este, va împărți mai ușor cu ceilalți. 

Jocul- un pas spre socializare! Ajută copii să se joace 

împreună 

Adu-ți aminte că lucrurile unui copil îl ajută să se definească. O 

fetiță se vede ca acea fetiță cu acei părinți, acea casă, acel frate, 

bicicletă, jucărie, garaj și usuleț. De aceea, a-și împărți jucăriile nu 

este un lucru simplu. Până la urmă, daca ea este fetița cu un garaj 

de jucărie, ce se va întâmpla când altcineva se joacă cu el? 

Dacă o prietenă vine la joacă: 

 Discută ce jucării vor rămâne afară și ce va pune deoparte. Nu 

este nevoie să le împartă pe toate 

 Nu te aștepta ca ea să își împartă jucăriile ore în șir 

 Încearcă să găsești o activitate pentru copii. O nouă cutie de 

plastilină sau un set nou de creioane de colorat nu aparțin niciunui 

copil. Nici tartele cu gem pe care te ajută să le faci 

 Ai o mică discuție cu copilul tău despre a împărți și alege un 

cuvânt secret care să îi amintească despre ce ați vorbit. 

„Amintește-ți”, de exemplu, poate însemna ”amintește-ți ce am 

discutat”. 



 

 Lasă-i să se descarce alergând prin casă, dansând, sărind pe și 

de pe canapea sau aruncând mingi de hârtie într-un scaun. 

Frustrarea trebuie eliberată. 

 Nu ignora copiii pentru că ești fericit să îți vezi prietenul. 

Copiii ignorați sunt de obicei copii neastâmpărați! 

Cum ajuți un copil timid 

 Coase un nasture într-un buzunar și spune-i că te gândești la el 

de câte ori îl apasă. Un copil timid trebuie să se remonteze când 

simte că nu poate face față. 

 Când abilitățile sociale nu sunt înnăscute, acestea trebuie 

învățate. Arată-i cum să se prezinte, da-i câteva idei pentru a 

începe o conversație, cum ar fi „Bună, ma numesc…” și pentru a 

invita un alt copil la joacă. 

 Îmbracă-l la fel cu ceilalți. Ultimul lucru de care un copil timid 

are nevoie este să iasă în evidență. 

 Dacă este la locul de joacă și mai există și alți copii timizi, 

vorbește cu supraveghetorul sau cu ceilalți părinți despre o 

posibilă joacă împreună. Un prieten poate să îi dea încredere să își 

facă și alții amici. 

 Construiește-i încredere în sine. Spune-i că este cel mai bun și 

apreciază-i orice efort. 

Părinții influențează popularitatea copiilor încă de când 

aceștia sunt bebeluși, arată un studiu realizat de cercetători de 

la Universitatea Carolina de Nord și citat de 

businessinsider.com. Niciun părinte nu își dorește ca micuțul său 

să fie ținta ironiilor altor copii, dar nici ca fiul sau fiica lui să fie 

agresorul. Chiar dacă nu își dau seama, prin modul în care se 

comportă, părinții ajung să influențeze felul în care urmașii le sunt 

priviți de cei din jur. Popularitatea nu este doar o fază de care 

ținem cont în adolescență. Modul în care ne percep cei din jur ne 

afectează viața personală și profesională, potrivit medicului Mitch 



 

Prinstein. Trebuie să facem totuși distincție între reputație și 

atracție. Cea din urmă stabilește cine este cool și cine nu, iar 

prima este mult mai valoroasă pe măsură ce copilul devine adult.             

Cum poate influența un părinte popularitatea copiilor? 

 Experiențele prin care a trecut părintele îi vor dicta ce 

anume să-l învețe pe copil despre interacțiunile 

sociale. Studiile au arătat că mamele care au amintiri frumoase din 

copilărie și care au în centrul lor prieteni mulți vor avea copii mai 

populari, pe când cele cărora li s-a întipărit în minte tristețea și 

singurătatea vârstelor fragede vor avea copii cu tendințe de 

izolare. Explicația este simplă: cele din urmă nu pun preț pe 

interacțiunea cu ceilalți, astfel încât nici nu îi încurajează pe copii 

să fie populari. 

 Factorii genetici. Oricât de nefericită ar fi situația, copiii care 

au moștenit de la părinți trăsături frumoase au șanse mai mari să 

aibă mulți prieteni. De asemenea, genetic se pot moșteni și 

abilitățile de a relaționa cu ceilalți. 

 Agresivitatea se copiază. Părinții care tind să devină agresivi 

în toate situațiile îi fac pe copii să creadă că așa trebuie să 

procedeze. Unii adolescenți se pot folosi de aceste trăsături pentru 

a se impune în fața celorlalți, dar nu vor reuși să obțină mai multă 

popularitate. 

 Securizarea emoțională are un rol important. În situațiile în 

care atașamentul părinte-copil este foarte puternic, cei mici se vor 

simți bine în pielea lor și vor fi preferați copiilor care plâng sau au 

tantrumuri. Insecuritatea emoțională aduce după sine lacrimi și 

disconfort, iar copiii temători vor fi evitați la locul de joacă. 

 În mod inconștient, părinții își învață copiii să-și regleze 

emoțiile. Copiii populari își pot controla foarte bine emoțiile și au 

învățat să facă acest lucru la vârste fragede prin jocurile cu 

părinții. Fără să vrea, au deprins abilitatea de a pierde frumos, de a 
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se calma atunci când sunt foarte nervoși sau foarte bucuroși. De 

asemenea, în cazul în care un copil mic cade și reacția părintelui 

este una enxioasă, atunci și copilul va fi la fel. 

 Părinții influențează popularitatea copiilor încă de când 

aceștia sunt bebeluși, arată un studiu realizat de cercetători de 

la Universitatea Carolina de Nord ( businessinsider.com) 

 Niciun părinte nu își dorește ca micuțul său să fie ținta ironiilor 

altor copii, dar nici ca fiul sau fiica lui să fie agresorul. Chiar dacă 

nu își dau seama, prin modul în care se comportă, părinții ajung să 

influențeze felul în care urmașii le sunt priviți de cei din jur. 

 Popularitatea nu este doar o fază de care ținem cont în 

adolescență. Modul în care ne percep cei din jur ne afectează viața 

personală și profesională, potrivit medicului Mitch Prinstein. 

Trebuie să facem totuși distincție între reputație și atracție. Cea 

din urmă stabilește cine este cool și cine nu, iar prima este mult 

mai valoroasă pe măsură ce copilul devine adult. 

 Cum poate influența un părinte popularitatea copiilor? 

 Experiențele prin care a trecut părintele îi vor dicta ce 

anume să-l învețe pe copil despre interacțiunile sociale.  

Studiile au arătat că mamele care au amintiri frumoase din 

copilărie și care au în centrul lor prieteni mulți vor avea copii mai 

populari, pe când cele cărora li s-a întipărit în minte tristețea și 

singurătatea vârstelor fragede vor avea copii cu tendințe de 

izolare. Explicația este simplă: cele din urmă nu pun preț pe 

interacțiunea cu ceilalți, astfel încât nici nu îi încurajează pe copii 

să fie populari. 

 Factorii genetici. Oricât de nefericită ar fi situația, copiii care 

au moștenit de la părinți trăsături frumoase au șanse mai mari să 

aibă mulți prieteni. De asemenea, genetic se pot moșteni și 

abilitățile de a relaționa cu ceilalți. 
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 Agresivitatea se copiază. Părinții care tind să devină agresivi 

în toate situațiile îi fac pe copii să creadă că așa trebuie să 

procedeze. Unii adolescenți se pot folosi de aceste trăsături pentru 

a se impune în fața celorlalți, dar nu vor reuși să obțină mai multă 

popularitate. 

 Securizarea emoțională are un rol important. În situațiile în 

care atașamentul părinte-copil este foarte puternic, cei mici se vor 

simți bine în pielea lor și vor fi preferați copiilor care plâng sau au 

tantrumuri. Insecuritatea emoțională aduce după sine lacrimi și 

disconfort, iar copiii temători vor fi evitați la locul de joacă. 

 În mod inconștient, părinții își învață copiii să-și regleze 

emoțiile. Copiii populari își pot controla foarte bine emoțiile și au 

învățat să facă acest lucru la vârste fragede prin jocurile cu 

părinții. Fără să vrea, au deprins abilitatea de a pierde frumos, de a 

se calma atunci când sunt foarte nervoși sau foarte bucuroși. De 

asemenea, în cazul în care un copil mic cade și reacția părintelui 

este una enxioasă, atunci și copilul va fi la fel. 

Teoria lui Csiksyentmihalzi formulează anumite expectanțe 

 față de familia copilului, și anume: 

• Să cultive reguli și norme clare cu ajutorul cărora copilul se 

poate concentra asupra acțiunilor de care este atras, iar familia îi 

va oferi permanent feedback în sarcina pe care o desfășoară. 

• Copilul să aibă libertatea de a se dezvolta, de a se mișca în 

direcția noutății. Această libertate se observă în joc. 

• Libertatea alegerii jocului duce la sentimentul de control asupra 

situațiilor, iar copiilor le place să dețină controlul situației. 

• Absorbirea copilului în acțiuni care duc la maturizarea 

psihologică și la dezvoltarea lui, fără inhibiție. Familia poate 

sprijini dorința și plăcerea de a explora ale copilului. 

Funcțiile parentale în sensul dezvoltării competențelor de 

socializre a copiilor, descrise  
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de Kari Killen, sunt următoarele: 

• Abilitatea de a percepe copilul în mod realist: de a nu-i atribui 

copilului propriile noastre sentimente și trăiri, fapt care depinde de 

starea sau situația prin care trece părintele. Așteptările față de 

copil alterează percepția realistă a acestuia în mare măsură, 

așteptările pozitive influențând pozitiv dezvoltarea acestuia, iar 

cele negative se vor răsfrânge în comportamentul lui , iar cu cât 

percepția copilului este negativă și de mai lungă durată, cu atât e 

mai mare pericolul unui abuz fizic sau emoțional. Într-un final 

copilul va începe să se perceapă ca fiind rău, prost, blestemat etc. 

• Acceptarea responsabilă a sarcinii de a satisface nevoile 

copilului: această funcție depinde de cunoașterea nevoilor 

copilului și de sentimentul părintelui că este capabil de a satisface 

aceste nevoi. Pe lângă nevoile biologice ușor de satisfăcut, copilul 

are nevoie și de dragoste, de sentimentul securității. Acest 

sentiment este dat de predictibilitatea și continuitatea vieții lui în 

relația cu adultul, precum și dragostea și emoțiile pozitive pe care 

le trăiește în relație cu acesta. 

• Așteptări realiste față de capacitatea copilului de a coopera: 

există stadii în care capacitatea copilului de a coopera este 

diminuată. Dacă așteptările părinților privind cooperarea copilului 

sunt nerealiste, ei se  vor simți frustrați și incapabili în rolul lor 

parental. 

• Capacitatea de a interacționa pozitiv cu copilul: reprezintă 

capacitatea părintelui de a relaționa pozitiv cu copilul în jocul lui, 

în tristețe, bucurii și dezvoltare, acesta având nevoie să exploreze 

lucruri noi, de o stimulare cognitivă și emoțională, de experiențe 

noi. 

• Abilitatea de a fi empatic cu copilul: părintele trebuie să 

ghicească, să simtă ceea ce simte copilul. Autorul susține că 

empatia în relația cu copilul are trei componente: abilitatea de a 



 

diferenția și de a da nume gândurilor și trăirilor copilului, 

abilitatea de a se transpune mental în situația  copilului și 

abilitatea de a reacționa, a răspunde activ, în funcție de trăirile 

copilului. Acompanierea emoțională a copilului are cea mai mare 

importanță în dezvoltarea mentală și integrarea acestuia în 

societate. Dacă părintele a avut o copilărie nefericită, va fi mult 

diminuată capacitatea lui de a rezona afectiv cu copilul, de a-i 

recunoaște suferința, de a crea momente de confort și bucurie 

împreună. 

• Capacitatea de a considera prioritate nevoile copilului față 

de nevoile proprii: care se bazează pe maturitatea părintelui. Un 

părinte imatur va considera că nevoile copilului nu sunt atât de 

importante ca ale sale personale. Nevoile acestuia îl vor irita, 

stârnind frustrări și reacții agresive și nu vor fi capabili de 

sacrificiu pentru copil. 

• Abilitatea de a stăpâni durerea și agresivitatea și de a nu le 

revărsa asupra copilului: părintele imatur este incapabil să își 

stăpânească trăirile, să dezvolte mecanisme adaptative bazate pe 

relația de plăcere de a fi cu copilul.  A face planuri, a glumi, a 

râde cu copilul, a avea plăceri împărtășite cu copilul sunt 

comportamente parentale normale, benefice dezvoltării sale. 

Una dintre cele mai dificile și provocatoare funcții parentale este 

de a-i impune copilului limite. 

Copilul are nevoie de imaginea unui părinte iubitor, dar ferm, 

autoritatea parentală creând o stare de siguranță.  Copilul are 

nevoie de limite ferme, între care să se dezvolte ținând seama de 

ceilalți, de nevoile și dorințele lor. Socializarea copilului, 

dezvoltarea abilității de a trăi în armonie cu ceilalți, bucurându-se 

de prezența lor, se leagă de această capacitate de a impune limite 

comportamentului copilului. 



 

Raportul de disciplinare dintre părinți și copii formează contextul 

în care aceștia învață strategii de a se autocontrola și de a-i 

controla pe alții. Dar în același timp în care părintele stabilește 

limite, trebuie să îi arate copilului că îi respectă autonomia și 

individualitatea  și că limitele impuse nu se bazează pe raportul de 

forță care este în defavoarea copilului ci pe reguli care trebuie să 

fie respectate de toți. 

 

 
 



 

 

JOCURI DE SOCIALIZARE ȘI ENERGIZARE 

PENTRU ADULȚI 

 

Puteţi realiza aceste exerciţii atunci când simţiţi nevoia de o 

mai bună interrelaţionale în cadrul grupului, când aveţi timpi 

morţi pe parcursul atelierelor sau pur şi simplu atunci când simţiţi 

nevoia să  destindeţi atmosfera. Acestea au atât rol de energizare, 

cât şi un rol  educaţional, vizând aspecte comunicaţionale, afective 

etc. 

1.ADUC O SCRISOARE PENTRU... 

Pregătirea:scaune mai puţine decât numărul participanţilor 

Timp: 5-10 minute 

Mărimea grupului: 20-30 

Instrucţiuni: 

1.Aranjează scaunele în formă de cerc. 

2.Participanţii să stea pe scaune, iar cei care nu au unul să stea în 

mijloc. 

3.Persoana din mijloc să spună ceva de genul: „Aduc o scrisoare 

pentru aceia ce... poartă ochelari (au făcut un duş în dimineaţa 

aceea..., poartă pantaloni..., pentru aceia care poartă ceas, sau 

orice, în funcţie de imaginaţia lor. ) 

4.Toţi cei care poartă ochelari trebuie să schimbe scaunele, în 

timp ce persoana din mijloc foloseşte această oportunitate ca să 

aducă un scaun pe care să stea. 

5.Persoana care e în mijloc să aducă altă scrisoare. 

6.Opreşte jocul după 5, 10 minute sau când toată lumea a vorbit şi 

când toată lumea a schimbat locul. 

2.CINE A INCEPUT? 

Timp: 10-15 MINUTE 

Mărimea grupului: 10-20 

Pregătirea: 



 

-spaţiu gol 

-ceas sau un cronometru 

Instrucţiuni:Facilitatorul cere ca un voluntar să părăsească 

încăperea. Restul grupului  va sta  în cerc, facilitatorul hotărând 

cine va fi conducătorul. Conducătorul va avea sarcina de a începe 

o acţiune (să-şi scarpine burţile, să facă din mână, să-şi mişte 

capul, să simuleze cântatul la un instrument (...), iar ceilalţi vor 

face la fel. Facilitatorul va spune conducătorului să schimbe 

acţiunea des, restul grupului având sarcina de a-l limita.Voluntarul 

va intra din nou în încăpere, se va aşeza în mijlocul cercului şi va 

trebui să ghicească cine e conducătorul.Are 3 minute şi 3 

încercări. Dacă nu reuşeşte, trebuie să facă ceva distractiv. Dacă 

voluntarul ghiceşte, persoana care a fost conducătorul părăseşte 

camera şi grupul caută un nou conducător. Şi tot aşa până la 

sfârşitul jocului. 

INDICII pentru FACILITATOR. Din moment ce timpul e 

un factor presant, e important să-l foloseşti pentru a grăbi 

dinamica jocului, spunând lucruri precum: „A trecut deja un minut 

şi prietenul nostru e confuz”, „vor reuşi să ghicească?” 

3.EXCURSIA AUTO 

Jucătorii stau în cerc şi le sunt atribuite nume de părţi 

componente de automobil (capotă, volan, uşă etc.). Naratorul 

spune o  poveste despre o excursie cu automobilul. În timp ce 

naratorul spune povestea, părţile menţionate se ridică şi îl/o 

urmăresc. Când povestitorul strigă „Pană”  ,   fiecare jucător se 

urcă/caţără pe  un loc. Jucătorul care rămâne pe dinafară devine 

narator. 

4.SPATE ÎN SPATE 

Jucătorii stau perechi, cu excepţia unui singur jucător  

„special”. Când el strigă  „Spate-n spate!”  .   jucătorii trebuie să 

se aşeze în spatele partenerului (perechii).Când el striga   „Faţă în 



 

faţă” partenerii trebuie să se întoarcă unul spre celălalt şi să-şi 

strângă mâinile. La următoarea  strigare „  Spate-n spate!” şi de 

fiecare dată după aceea, toţi jucătorii  trebuie să-şi schimbe 

partenerii. Jucătorul „special” încearcă să-şi găsească un partener 

în timpul jocului. Jucătorul rămas pe dinafară  devine noul jucător 

„special”. 

5.VACA OARBĂ 

Cerinţe: clopoţel şi oameni legaţi la ochi. Toţi jucătorii stau 

în cerc cu faţa spre centru. O persoană este legată la ochi şi ea este 

„Vaca oarbă”.  „Vaca oarbă” este învârtită şi apoi adusă în centrul  

cercului. Clopoţelul este pasat de-a lungul cercului şi tot timpul 

scuturat. „Vaca oarbă” va urma sunetul clopoţelului. Liderul  

jocului arată unde se va opri clopoţelul. „Vaca oarba” trebuie să 

ghicească la cine s-a oprit clopoţelul (arătând, indicând). Dacă 

persoana este cea corectă atunci ea va deveni „Vaca oarba”. Dacă 

greşeşte, jucătorul va continua să fie „Vaca oarba” până când va 

reuşi să ghicească persoana corectă. 

6.GHICI CINE 

Cerinţe: bucăţi de hârtie cu nume pe ele, scotch. Fiecare  

jucător trebuie să aibă un nume lipit pe spate. Obiectivul jocului 

este de a descoperi cine eşti. Toată lumea se plimbă şi pune  

celorlalţi întrebări. Jucătorii pot răspunde numaicu „da” sau „nu”. 

Jocul este mai atractiv când o temă este adăugată jocului. (ex. 

desene animate, personaje din cărţi). 

7.INSULE 

Cerinţe: ridicături sau mici părţi de teren. Câteva „insule” 

sunt  alese pe teren. Când muzica se opreşte sau când liderul se 

opreşte din cântat, toată lumea trebuie să stea pe insule fără a 

atinge pe altcineva din grup (sau nu neapărat). De-a lungul jocului 

sunt eliminate insule  până când rămâne una singură. 

Variantă:JOC MUZICAL CU FRÂNGHII SAU CERCURI 



 

Cerinţe: muzică. Jocul acesta este asemănător cu jocul 

muzical al scaunelor, dar nimeni nu este eliminat. Se împrăştie un 

număr de cercuri şi frânghii în spaţiul de joc. Numărul frânghiilor 

sau al cercurilor va varia în funcţie de numărul celor care participă 

la joc. Muzica va fi dată destul de tare, în aşa fel încât fiecare să o 

audă, şi jucătorii vor fi instruiţi să se mişte în diferite moduri 

(săritură, trecere, alergare etc.). Când muzica se opreşte, grupul va 

trebui să fie situat pe frânghii sau pe cercuri. De fiecare dată când 

muzica se opreşte, se va  înlătura o frânghie sau un cerc până când 

toată lumea va sta pe/sau într-un cerc sau frânghie. 

8.BĂŢUL 

Toată lumea va atinge un băţ în acelaşi timp. Se rupe băţul 

în  două şi se repetă acţiunea. Se continuă împărţirea băţului până 

când acesta va deveni foarte mic. 

9.VREI SĂ -MI CUMPERI  MAIMUŢA? 

Jucătorii vor sta în cerc. O maimuţă şi un vânzător de 

maimuţe vor  sta în centrul cercului, vânzătorul de maimuţe 

încercând să vândă  maimuţe celor din cerc. Vânzătorul de 

maimuţe va alege un jucător pe care îl va întreba „Doreşti să-mi 

cumperi maimuţa?”. Jucătorul va trebui  să răspundă pe un ton 

serios, „Nu,mulţumesc”. Vânzătorul va spune: „Maimuţa mea 

poate face lucruri ca...” Maimuţa va trebui să facă lucrurile pe 

care vânzătorul spune că le poate face (să danseze, să ţopăie, să 

cânte un cântec etc.). Jucătorii din cerc vor trebui să spună „Nu, 

mulţumesc” fără să râdă. Dacă o persoană râde, ea va deveni 

maimuţa, maimuţa va deveni vânzătorul, iar vânzătorul va intra în 

cerc. 

10.DEGETE LIPICIOASE 

Toţi jucătorii vor trebui să-şi caute un partener. Un jucător 

în  fiecare pereche va fi liderul, iar celălalt va fi cel care ascultă. 

„Ascultătorul” va trebui să-l urmeze pe lider cât mai aproape 



 

posibil, fără a-l atinge. Liderului i se dă posibilitatea de a alege 

modalitatea de locomoţie, cum ar fi: târârea, săritura, mersul 

piticului etc. „Ascultătorul” va trebui să urmeze întocmai modul 

de mişcare al liderului. Va fi foarte distractiv când liderul se va 

opri brusc. 

11.JOCUL NUMELOR 

Fiecare jucător va sta în cerc. Unul din jucători va începe 

prin a spune „Numele meu este...”. Jucătorul de lângă el continuă 

prin a  spune „Salut! Numele meu este... iar persoana care stă 

lângă mine  este...”. Acţiunea va continua de-a lungul cercului 

până când ultimul  jucător se prezintă şi va trebui să prezinte 

întreg grupul. Este o bună modalitate de a învăţa numele 

participanţilor din grup. 

12.NUMELE RIMĂ 

Toata lumea va sta în cerc. Liderii vor avea un rol principal 

în  acest joc, deci trebuie contat pe participarea lor. Obiectivul 

jocului  este de a învăţa numele celorlalţi, inventând pentru fiecare 

nume o rimă prostească. De-a lungul cercului fiecare jucător va 

trebui să  inventeze o rimă haioasă cu propriul său nume. De 

îndată ce un jucător a spus o rima, toată lumea o va repeta. Între 

timp, liderii de joc vor trebui să inventeze o a doua replică la rimă. 

13.NUMĂR ŞI SPORT 

Toţi participanţii stau în picioare. Animatorul spune un  

număr şi un sport, iar participanţii trebuie să formeze grupuri cu  

numărul de membri spus de animator şi să mimeze gesturile 

specifice sportului numit.  

Astfel: 1 –golf: 2 –sumo; 4 –tenis de câmp pe perechi; 6 –

volei; 8 –formula 1; 12 –rafting. La ultimul număr/ sport  

animatorul îi stropeşte cu apă pe participanţi, pentru a crea 

atmosfera râului. 

 



 

14.JOCUL EVOLUŢIEI 

Împărțim  participanții  corespunzător celor 4 faze:  

Amoeba (se deplasează prin mişcarea vălurită a  mâinilor şi 

picioarelor);  

Dinozaurul (se deplasează greoi şi cu mare tam-tam);  

Maimuţa (se scarpină în cap şi se deplasează prin sărituri) şi  

Homo sapiens (merge drept, mândru). 

Când facilitatorul  spune „Start”, toţi participanţii sunt 

amobe şi se comportă ca atare.  Ei încep să joace între ei „Piatră, 

foarfece, hârtie” pentru a evolua la stadiul de dinozauri. Cei 

deveniţi dinozauri joacă cu alţi dinozauri acelaşi joc pentru a  

evolua la stadiul de maimuţe ş.a.m.d.   E important ca fiecare 

participant să se comporte ca animalul din  stadiul în care este 

pentru a putea fi recunoscut de ceilalţi. Câştigă  cel care ajunge 

primul homo sapiens. La final se vor număra câte  amobe sunt, 

câţi dinozauri etc.  

15.TURNUL 

Echipe de 8-10 persoane primesc câte 60 coli A4  (pentru 

copiator). Fiecare echipă trebuie să ridice, în 5 minute, un turn din 

toate cele 60 de coli. Au la dispoziţie 2 minute să  stabilească 

strategia, după care, timp de 5 minute, cât durează construcţia, nu 

au voie să vorbească. Turnul trebuie să reziste 30 de secunde fără 

a fi susţinut. Primesc puncte echipele ale căror turnuri  au rezistat 

30 de secunde sau mai mult. 

16.BAM! BUM! 

Participanţii sunt aşezaţi în cerc, jos sau în picioare. Unul 

dintre  ei începe să numere de la 1. Există două reguli care trebuie 

respectate: la cifra 7 şi la toate numerele multiple de 7 (14, 21, 28 

etc.) se zice Bum! Iar la cifrele care conţin cifra 7 (17, 27 etc.) se 

va spune Bam! Dacă  cineva greşeşte, următorul participant va 

porni iarăşi cu 1. Se va număra până la 100. Pentru a fi probă de 



 

concurs, acest joc se joacă pe rând de către  toate echipele 

participante sau în acelaşi timp, dar în încăperi diferite. Vor 

câştiga cei care reuşesc fie să se încadreze într-un timp stabilit de 

animatori,  fie cei care ajung cel mai repede la 100, fie cei care au 

cele mai puţine greşeli.  

17.MÂINI ŞI PICIOARE 

Animatorul explică mersul jocului: el va da startul şi va 

număra  cu voce tare, ceilalţi trebuie să facă aceleaşi gesturi în 

acelaşi timp. Se porneşte cu 10 bătăi de palme: apoi 9 bătăi de 

palme una de picior; apoi cu 8 de palme şi 2 de picior ; apoi cu 7 

de palme şi 3 de picior  ş.a.m.d. Când se ajunge la 10 de picior, se 

merge înapoi: 9 de picior şi una de palme; 8 de picior şi 2 de 

palme etc. Dacă un participant  greşeşte, se ia de la început. 

Câştigă echipa care ajunge cel mai repede la sfârşit. Se recomandă 

ca jocul să se joace pe rând de către echipe sau în spaţii diferite. 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

METODE ȘI 

JOCURI DE 

EDUCAȚIE 

PENTRU 

SOCIETATE 

A  COPIILOR 



 

1: CARTEA DE VIZITĂ A LOCALITĂȚII/ 

COMUNITĂȚII ÎN CARE 

 LOCUIEȘTE COPILUL 

copilul (cu adulții) va realiza o carte de vizită a localității 

de baștină 

 

 

 
 

 

   
 

 

CHISINAU 



 

2: INVENTAR DE DREPTURI ÎN COMUNITATE 

copilul va recunoaște drepturile sale în comunitate și  

le va comenta 

A ÎNTREBA A AVEA OPINIE A OFERI 

AJUTOR 

A MĂ JUCA A CERE AJUTOR A STABILI 

LIMITE 

A MĂ DEPLASA A SPUNE A REFUZA 

A MĂ ÎNFURIA A NU RĂSPUNDE A SPUNE - NU 

A MĂ BUCURA A AVERTIZA A MĂ IZOLA 

 

3: VREAU SĂ CRESC ÎN SATUL/ ORAȘUL MEU 

copilul (și adultul) va numerota în ordine crescătoare 

etapele (traseul) de dezvoltare personală, etape de integrare 

 în comunitate 

 

SECȚIE 

SPORTIVĂ 

 

 

 

 

 

ȘCOALĂ 

 

GRĂDINIȚĂ 

 

 

CASA DE 

CULTURĂ 

 

CERCURI PE 

INTERESE 

 

 

UNIVERSITATE 

 

 

FMILIA 



 

4: MEȘTERII DIN SATUL MEU ( COMUNITATE) 

copilul va povesti despre unii meșteri sau gospodari din 

comunitate 

    

 

 



 

   

      

   



 

5: PERICOLE ÎN COMUNITATE 

copilul sau adultul vor  povesti despre pericolele din 

comunitate 

          

      

 

 

      



 

6: PĂIENGENIȘ 

copilul va identifica legăturile comunitare în scopul 

intervențiilor benefice, ajutorare a copilului sau a familiei 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CENTRUL DE 

SANATATE 

BISERICA 

VECINII 

FAMILIA 

ȘCOALA 

RUDELE 

GRĂDINIȚĂ 



 

7: BUNA ZIUA- MULȚUMESC! 

copilul va uni cuvintele de politețe cu localurile, instituțiile 

în care este bine să folosești aceste formule de politețe 

BUNA ZIUA 

SALUT 

CUM O DUCEȚI? 

CUM VĂ SIMȚIȚI? 

MULȚUMESC 

PE CURÂND 

LA REVEDERE 

VĂ SUNT RECUNOSCĂTOR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPITAL 

GRĂDINIȚĂ 

POLICLINI

CĂ 

POMPIERI 

POLIȚIE 

 

BIBLIOTECĂ 

STRADĂ 

MAGAZIN 

PARC 



 

8: UNDE ESTE VOIE 

copilul va identifica locurile potrivite pentru actorii 

comunitari și alte vietăți 

                                                                                                         

                                                                   

                                       

                                                     

                                                          



 

9: UNDE ESTE VOIE 

copilul va identifica traseul până la grădiniță, va fi 

perseverent și interesat să 

 ajungă la grădinița sa! 

 

 

GRĂDINIȚĂ 

 

TEREN DE JOC STADION GRĂDINA 

ZOO 

G   

 

J 

 

S   

 

Z  

 

 

 

 J 

 G 

 Z 
 J 



 

10: CINE CUM CUVÂNTĂ... 

copilul va uni ființa și modul ei de exprimare 

 

 
SUNT  

O GOGOAȘĂ 
GOGOȘATĂ... 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
JAKO, 
JAKO 

 
CU CU RI GU! 

 

 

 

 
 

 

 

 
MU-U-U 

 
HAM- HAM 

 

 
 

 

 

 

 
BUNA 
ZIUA! 

 

 

       
 

 

 



 

11: PANOUL INFORMATIV 

copilul va veni cu propuneri- cum poate oforma un panou 

informativ pentru copii și părinți, adulți din comunityate, ce 

noutăți sunt de interes public pentru comunitate? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ECOLOGIE         EDUCAȚIE 

   PREȚURI     CĂRȚI          JUCĂRII 

PARC                     MINGI             SĂNĂTATE 



 

12: EU ÎN SATUL/ ORAȘUL MEU 

copilul va realiza o pliantă despre localitatea în care s-a 

născut, crește, îi este familia 

 

 

PROPUINEM CA PE FIECARE FILĂ SĂ SE INCLUDĂ INFORMAȚII DESPRE 

LOCALITATE- DENUMIRE, ISTORIE, STRADA PE CARE LOCUIEȘTE COPILUL, 

LOCUL PREFERAT AL COPILULUI ÎN LOCALITATE, LOCUL PREFERAT AL 

FAMILIEI ÎN LOCALITATE, INFORMAȚII INTYERESANTE DESPRE UNELE ZONE 

DIN LOCALITATE, DESPRE MEȘTERII POPULARI SAU RUDELE CU PROFESII 

RARE SAU MODERNE, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRE- 

BISERICĂ   CENTRUL DE SĂNĂTATE 

GRĂDINIȚĂ    ȘCOALĂ 

STRĂZI     MONUMENTE   … 



 

13: MICA BIBLIOTECĂ 

copilul va propune cărți pentru lecturi acasă, cu rude sau 

adulți de încredere din comunitate  

 

 

14: ECOLOGIA- LA EA ACASĂ! 

copilul va propune soluții la unele probleme ecologice  

din localitate 

Problemele 

ecologice din 

comunitate 

Soluții 

Părți implicate 

Rezultate durabile 

Gunoiști neautorizate 

... 

  

 

 

  

 

 

Eu am citit: 

 

Ultima carte 

citită este….. 

Vă recomand să 

citiți… 



 

15: SĂNĂTOȘI PRIN SPORT ȘI MIȘCARE! 

copilul va povesti despre sporturile practicate în 

comunitate- de elevi, de adulți, de către tătici sau mame 

              

 

 

 



 

16: DE LA MIC ȘI PÂN -LA MARE-  

PRIMIM LECȚII DE SALVARE! 

copilul va argumenta importanța cunoașterii regulilor de 

acordare a primului ajutor  

 

        

                   

 



 

17: ȘCOALA VOLUNTARILOR 

copilul va promova ajutorul necondiționat la nivel de 

comunitate, fiind învățat prin exemplele părinților, cadrelor 

didactice etc. 

                    

 



 

18: NOI VENIM ÎN AJUTOR 

copiii vor fi familiarizați cu unele probleme sociale din 

comunitate- singurătate, abandon, cu unele practici bune- de a 

ajuta pe cei rămași fără grijă sau susținere 

 

AZIL DE BĂTRÂNI 

 

 

CASA DE COPII 

 

 



 

 

CONCLUZII 

 

1. Literatura de specialitate şi practica pedagogică prefigurează 

faptul că preşcolarul  trăieşte un sentiment de mândrie atunci când 

părinţii săi se împlică în activităţile grădiniţei sau îi sprijină în 

realizarea sarcinilor de învăţare. În mod sigur aceste fapte au ecouri 

pozitive în formarea  personalităţii copilului, în conştiinţa lui.  Ca 

urmare, acesta îşi va respecta mai mult părinţii, vă învaţă să 

aprecieze munca celorlalţi, îi va fi asigurat succesul. Dăruirea, 

tinereţea, experienţa, profesionalismul, puterea, curajul, interesul, 

dedicarea, perseverenţa, implicarea, sensibilitatea sunt câteva din 

calităţile şi în acelaş timp valorile unui mare pedagog care, prin 

implicarea eficienţii părinţilor în dezvoltarea copiilor, asigură o 

educaţie de calitate. Colaborarea eficientă grădiniţă-familie 

(parteneriatul IET- familie) reprezintă o reuşită a procesului 

educaţional în gneral. 

2.Cadrele didactice sunt în căutarea de un răspuns deplin,  

fundamentat ştiinţific şi metodologic la întrebarea- Cum îmbunătățim  

relaţia grădiniţă-familie, cum asigurăm parteneriatul autentic, eficient  

orientat la personalitatea și nevoile de educație a copilului?

 Această relaţie se poate îmbunătăţi printr-un parteneriat adevărat 

între grădiniţă şi familie, dacă urmărește să atingă următoarele 

obective: 

 realizarea unei comunicări optime - părinţi şi educatori în 

scopul eficientizării și, până la urmă, armonizării relației copil- 

părinte, copil- educator; 

 înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării 

grădiniţă-familie prin manifestarea maturității emoționale și 

decizionale (părinți și cadre didactice); 



 

 creşterea gradului de împlicare a părinţilor în toate activităţile, 

pedagogizarea în sens bun a părinților, simularea unor activități 

(preferate sau organizate cu copiii) cu părinții în scopul familiarizării 

acestora cu jocurile, alte activități educaționale dar și structura 

acestora, specificul organizării cu copii, securizarea copiilor în 

procesul de educație etc.; 

 schimbarea mentalităţii (neadecvate) dar și a unor așteptări 

(exagerate) a unor părinţi faţă de grădiniţă; 

 cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-

fizice ale copiilor; 

 învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă educațională sub 

formă de activităţi comune: copii-părinţi-educatori. 

Numai implicând toţi factorii educaţionali în procesul educațional 

vom reuşi să atingem toate aceste obiective. Obiectivele propuse le 

urmărim  pe tot parcursul anului, iar rezultatele pozitive nu vor 

întârzia să apară. Dacă vom reuşi să-i atragem pe părinţi de partea 

noastră într-o colaborare eficientă, într-un parteneriat, sub deviza 

„împreună vom reuşi”, se vor îmbunătăţi astfel relaţiile ce se 

stabilesc între grădiniţă şi familiile copiilor, iar realizarea acestui 

obiectiv va avea un impact pozitiv asupra formării de caractere, 

personalităţii şi valorii viitoare. 

3. Un parteneriat eficient între familie şi grădiniţă poate contribui 

la dezvoltarea personală, pentru familie și socială a copiilor şi este un 

vector al educării continue a copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice. 

Iar acţiunile educaţionale îndreptate spre sporirea gradului de 

activism al părinţilor trebuie diversificate din formele de implicare şi 

antrenare a părinţilor în diverse activităţi: 

 organizarea de sesiuni (Ziua ușilor deschise, Săptămâna 

voluntarilor, Zile de caritate și susținere,…) care ar ajuta părinţii să-i 

asiste pe copii la activităţi; 



 

 oferirea de materiale care ar ajuta părinţii să-i asiste pe copii 

(activități comune de proiect copii- părinți); 

 oferirea de materiale (informații despre copii, activități 

preferate sau mai puțin, etc.), care ar ajuta cadrele didactice să 

monitorizeze, ghideze, corecteze la timp învăţarea şi dezvoltarea 

copiilor;  

 oferirea de informaţii despre crearea acasă a unui mediu 

propice învăţării; 

 oferirea consilierii parentale; 

 organizarea grupurilor de suport sau consiliere pentru părinţii 

copiilor cu probleme (de ex; violenţă, probleme de comportament, 

etc.). 

Menţionăm, în această ordine de idei, că sprijinul acordat 

părinţilor trebuie să fie individualizat, modalitatea de ajutorare 

trebuie selectată în funcţie de problema cu care se confruntă copilul 

sau familia. 

4. Ludoteca este un serviciu care, prin alegerea liberă şifolosirea 

liberă a    jocului şi a jucăriei, promovează dezvoltarea autonomiei şi 

a educaţiei copilului, şi atunci când vorbim despre educaţie, o 

înţelegem aşa cum a văzut-o Socrate: „Aeduca nu înseamnă a umple 

un vas, ci a alimenta o flacără”. Ludoteca este un serviciu, care, 

având o incidenţă efectivă (reală) asupra procesului de dezvoltare, 

trebuie să colaboreze cu alte două agenţii care determină educaţia 

copilului: familia şi instituția. Educaţia unui copil este foarte 

complexă şi doar foarte puţini părinţi ştiu să intervină competent. 

Ludoteca este  în stare să explice clarce înseamnă a fiun 

„bun părinte”. Pentru a avea o ludotecă bună este nevoie de o dotare 

bună cu jucării şi materiale variate, în stare să satisfacă toate 

necesităţile copilului. Dar pentru a avea un impact pozitiv asupra 

vieţii comunitare, ludoteca trebuie să fie deschisă pentru toţi, aceasta 

va permite o folosire cât mai eficientă a acestuip patrimoniu. 
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Aspectul îngrijit, comunicarea inteligentă și educația – 

iată ce va fi mereu la modă. Mai devreme sau mai târziu omul 

înțelege că are doar două ieșiri: ori dezvoltare, ori degradare. În 

majoritatea cazurilor asta se întâmplă aproximativ la vârsta de 30 

de ani, când s-a reușit deja să se acumuleze o oarecare experiență 

pentru a se înțelege cât de importantă este autoaprecierea. Din 

nefericire, există și oameni care sunt în căutare de sine până la 

pensie. De aceea,  propunem o listă cu unele cărți bune de 

autodezvoltare, care ne ajută să găsim drumul în viață. 

 

 

  

o Alfie Kohn- ,,Parenting necondiționat,, 
O carte pe care ar fi bine să o citească toți adulții, ca să înțeleagă 

mai bine cum sunt și ce simt copiii, o carte care vă va schimba 

felul de a privi relația părinte-copil și vă va convinge cât de mult 

mai bine e să faci lucruri împreună cu copilul, nu copilului. 

o Deborah Solomon -,,Copiii știu cel mai bine,,  

Cartea asta este un ghid foarte util proaspeților părinți, pe care îi 

va ajuta, într-o manieră directă și la obiect, să se simtă competenți 

și relaxați în primii ani alături de copilul lor. Această carte 

detaliază simplu și practic principii sănătoase și pline de respect 

pentru a oferi copilului condițiile ideale de a se dezvolta în confort 

emoțional în toate aspectele legate de somn, hrană, joacă, îngrijire 

personală, socializare și limite 

o Aletha Solter- ,,Bebelușul meu înțelege tot,,  

O carte care vă va ajuta să nu vă mai stresați când lumea o să vă 

zică să nu mai țineți puiul în brațe. Vă va explica nevoile copilului 
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și de e e bine să le ascultați și să le împliniți. Un capitol important 

este cel despre plâns, considerat un mecanism natural si sanatos de 

autoreglare emoțională. 

o Daniel J. Siegel și Tina Payne Bryson- ,,Creierul 

copilului tău,,  

Daniel J. Siegel, neuropsiholog, şi specialista în consiliere 

parentală Tina Payne Bryson oferă 12 strategii-cheie care 

încurajează o dezvoltare cerebrală sănătoasă, ceea ce îi face pe 

copii mai calmi şi mai fericiţi. Autorii explică noua ştiinţă a 

modului în care creierul copilului creează căi neuronale şi se 

maturizează. Creierul „superior” – care ia decizii şi echilibrează 

emoţii – se formează până la aproximativ 25 de ani. Şi, în special 

la copiii mici, emisfera dreaptă şi emoţiile ei au tendinţa de a 

domina logica  emisferei stângi. Nu e de mirare că cei mici au 

accese de furie, se bat sau stau îmbufnaţi. Aplicând aceste 

descoperiri, în fiecare zi, părinţii pot transforma orice ieşire, 

conflict, sau teamă, într-o ocazie de a integra creierul copilului şi 

de a încuraja o evoluţie vitală. 

o Ioana Macoveiciuc- ,,O să te țin în brațe cât vrei tu și 

încă o secundă,,  

Pun aici în lista și prima mea carte, pentru că știu cât de iubită este 

de proaspete mame și femei însărcinate, care și-au regăsit în ea 

emoții, frici, griji, care au găsit ea în ea râs și plâns, dar mai ales 

confortul că nu sunt singure. Capitole despre sarcină, naștere, 

alăptare, primii ani cu copii mici, viață de cuplu, despre toate am 

scris în glumă și în serios, ca să ne simțim siguri că putem crește 

copii fericiți, cu respect, limite și valori, fără pedepse, frică și 

umilințe. 

o Jesper Juul-  ,,Copilul tău competent,,  

Lumea modernă în care avem privilegiul să trăim încearcă să 

schimbe vechile modele de educare, bazate pe o structură 



 

ierarhică, autoritară și violentă. Acesta este momentul în care 

părinții simt nevoia unui nou model, în care elementele centrale 

ale vieții de familie sunt demnitatea egală și reciprocitatea între 

părinți și copii. Părinții (de fapt, adulții în general) ar trebui să țină 

cont de competența emoțională a copiilor și de feedbackul sincer 

pe care îl primesc în mod constant de la aceștia. O altă condiție 

necesară pentru dezvoltarea copiilor este deprinderea, cu ajutorul 

părinților, a unui limbaj personal în care să-și exprime 

sentimentele și nevoile. Psihoterapetului danez Jesper Juul își 

ilustrează afirmațiile cu exemple din îndelungata sa carieră de 

psihoterapeut de familie, căpătată pe parcursul a zeci de ani, în 

multe zone ale lumii. Această carte vă va ajuta să vă schimbați 

perspectiva asupra relației părinte-copil. Veți privi copilul cu alți 

ochi și vă va fi mult mai ușor să construiți cu el o relație 

armonioasă. 

o Janet Lansbury-  ,,Nu există copii răi,,  

Cartea aceasta ne ajută să înțelegem că atunci când un copil se 

poartă într-un fel nepotrivit sau enervant pentru noi (ni se 

împotrivește, face crize de furie, plânge, se smiorcăie, ne sfidează 

sau lovește), el încearcă  să ne comunice în singurul fel disponibil 

la această vârstă că are nevoie să îi oferim o limită, să-l oprim cu 

respect și blândețe, să-l ghidăm și să-l îngrijim cu iubire, să-i 

transmitem mesajul: Nu te îngrijora, sunt aici pentru tine orice-ar 

fi și mă pot descurca în orice situație. Toți copiii fac asta, e o 

etapă normală și  sănătoasă în dezvoltarea lor. 

Janet Lansbury ne arată într-un mod simplu, concis și extrem de 

util cum putem avea o relație armonioasă cu copiii noștri și ne 

oferă câteva soluții eficiente pentru a reacționa la 

comportamentele   dificile. 

 

 



 

 

 

o Neil Fiore – „Awaken Your Strongest Self” 

Această carte te va ajuta să-ți schimbi atitudinea față de viață, să 

fii mai productiv și mai deschis în fața schimbărilor. 

o James Surowiecki – „The wisdom of crowds” 

Este o carte ce ne învață să încetăm să ne mai temem de mulțimi, 

să ne irităm când suntem înghesuiți în transportul public. 

Înțelegerea psihologiei colective, la fel te va ajuta să-ți 

îmbunătățești relațiile cu colegii și să-ți dezvolți capacitățile 

intelectuale. 

o Tina Seelig – „What I Wish I knew when I Was 20: A 

Crash Course on Making Your Place in the World” 

Cartea respectivă te va face să redevii o personalitate creativă, 

care erai de la natură până ce nu te-ai obișnuit să fii ca toți. În 

perspectivă, aceasta te va duce spre succes și autorealizare. 

o Keith Ferrazzi – „Never Eat Alone” 

Este o carte ideală pentru a învăța să comunicăm și să relaționăm 

cu oamenii din jur. După lecturarea acestei cărți, cariera și familia 

ar trebui să devină cele mai mari reușite din viața ta. 

o Regina Brett – „ God Never Blinks: 50 Lessons for Life’s 

Little Detours” 

Este cartea care te îndeamnă să-ți trăiești viața din plin, să nu mai 

amâni nimic pentru mai apoi, fiindcă „apoi” poate să nu mai 

fie. Iată de ce să nu mai riști. 

o Ken Robinson – „The Element. How Finding Your Passion 

Changes Everything” 

carte care te va ajuta să te înțelegi mai bine, să-ți găsești vocația, 

să te autorealizezi profesional și să fii pasionat de ceea ce faci. 

Așa încât să nu mai lucrezi nicio zi. 

o Kelly McGonigal – „The Willpower Instinct” 

In limba engleză 

 



 

Cartea respectivă te va ajuta să-ți dezvolți puterea voinței și alte 

calități conexe, precum: răbdarea, autostăpânirea, punctualitatea. 

Plus la toate, vei învăța cum să lupți cu lenea și să duci totul până 

la capăt. 

o Steve Harvey – „Act Like a Lady, Think Like a Man” 

Este perfectă pentru a înțelege bărbații și modurile în care ei își 

manifestă dragostea. Posibil că după lecturarea acestei cărți îți vei 

revizui viziunea asupra relațiilor între sexe și îți vei „redesena” 

portretul bărbatului ideal, reușind astfel să-ți refaci viața 

personală. 

o Hugh Weber – „Dude to Dad” 

Este o carte destinată proaspeților părinți, care vor putea să se 

adapteze mai ușor la rolul nou pe care îl au și să se lase duși de 

valul potrivit. 

 

 

  

o После трех уже поздно 

Cамый главный бестселлер по раннему развитию ребенка. 

Эта удивительно добрая книга не делает ошеломляющих 

заявлений. Автор просто предполагает, что маленькие дети 

обладают способностью научиться чему угодно. То, что 

взрослые усваивают со скоростью улитки, детям дается почти 

мгновенно. Раннее развитие не предлагает насильно кормить 

младенцев фактами и цифрами. Главное — введение нового 

опыта «вовремя», и книга вам в этом поможет.  

o  Баловать нельзя контролировать: Как воспитать 

счастливого ребенка  

В попытках удовлетворять любое желание ребенка, чтобы 

сделать его счастливым, родители добиваются обратного 

результата. Из лучших побуждений мы оставляем детей 

În limba rusă: 

 



 

беззащитными перед стрессом. Как удержать баланс между 

излишней строгостью и попустительством? По мнению 

автора книги, дипломированного психотерапевта, быть 

родителем — значит воспитывать прежде всего самого себя, а 

потом уже — своих детей.  

 3. Не программируйте ребенка: Как все, что мы говорим 

и делаем, влияет на судьбу наших детей  

«Будь хорошей девочкой!» 

«Хватит реветь!» 

«Стой спокойно!» 

«Горе ты мое!»  

«Да что ты вообще делаешь?!» 

Эти и еще другие фразы, которые миллионы родителей не 

задумываясь произносят каждый день, увы, откладываются в 

сознании детей и влияют на всю их жизнь далеко не лучшим 

образом.  

Эта книга отучит вас программировать своего ребенка на 

неудачи и уничтожать его самооценку. Вместо этого вы 

узнаете, как можно вести себя по-другому. Бесценное знание, 

особенно в нашей культуре.  

o Воспитание без шаблонов: Научитесь слышать своего 

ребенка 

Наша главная книга об интуитивном воспитании. Что это 

такое? В основе интуитивного воспитания лежит внимание к 

ребенку, удовольствие от общения с ним и естественная 

реакция на его действия. Это позволит вам быть партнером 

по обучению, а не надзирателем или учителем. Вы 

перестанете нагружать ребенка сверх меры и паниковать, 

пытаясь научить его всем полезным вещам сразу. Вы 

перестанете столько волноваться, беспокоиться и чувствовать 



 

себя виноватым. Что ценно: интуитивное воспитание 

подходит и для малышей, и для подростков.  

o Не кричите на детей! Как разрешать конфликты с 

детьми и делать так, чтобы они вас слушали 

Кричать на детей бесполезно. Более того, крик только 

усугубляет плохое поведение вместо того, чтобы исправлять 

или сдерживать его. Возможно, в глубине души мы это и 

понимаем. Но легко сказать — не кричите. Главный вопрос: 

как?  

В этой книге известный итальянский психолог Даниэле 

Новара дает все возможные указания, чтобы вы могли 

подходить к неизбежным конфликтам как к новым 

воспитательным возможностям, добились хороших 

взаимоотношений с детьми (в том числе и с подростками) и 

стали родителями, способными помогать им и делать так, 

чтобы их слышали. 

o Наказания бесполезны! Как воспитывать, не попадая в 

ловушку эмоций 

Еще одна итальянская книга от Даниэле Новары. Если в 

прошлой речь шла о крике и ругани, то в этой 

рассматриваются наказания (и здесь, конечно же, снова буря 

эмоций). Как мы выяснили из книги, наказания учат. Но не 

тому, что полезно ребенку!  И что тогда делать, когда ребенок 

не соблюдает правил, врет и не слушается? Автор знает ответ 

на этот вопрос.  

o Дома весело! Развивающие игры для самых маленьких 

o Яркая и вдохновляющая книга, которая даже взрослым 

вернет забытое ощущение настоящей детской игры. Здесь вы 

найдете больше 150 игр со всем, что найдется дома: 

красками, тестом, водой, едой, бумагой и чем только не. 



 

Особенно нам нравится глава про слаймы — вязкие, липкие, 

тянущиеся штуковины, которые вы с ребенком легко сделаете 

o своими руками (и наверняка получите море 

удовольствия).  
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