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Introducere în Reziliență

Introducere
Scopul acestui manual este de a sprijini formarea profesioniștilor care lucrează cu copii, pe
baza unei metode moderne de prevenire, educare, tratament, tratament terapeutic al copiilor
care au fost expuși la experiențe și evenimente traumatice. Manualul este un ajutor al
formatorilor cu privire la Introducerea în Reziliență, precum și celor care au urmat cursuri de
formare pe această temă.
Manualul își propune să prezinte, prin sintetizarea unor teme, conceptele de bază a unui
fenomen uman, arătând cum unii oameni reușesc să se recupereze și să-și continue viața după
ce au fost expuși la experiențe dure, devenind chiar mai puternici, dar și cum alții dezvoltă
diverse patologii.
Manualul prezintă, de asemenea, teze despre așa-numita abordare prin reziliență care implică
atât cunoașterea prevenirii patologiei în cazurile de expunere la evenimente traumatice, cât și
cunoașterea intervențiilor menite să susțină rezistența persoanelor care au suferit deja în
urma unor evenimente traumatice.
Manualul abordează de asemenea și așa-numitul bun tratament/bientraitance, care ar putea fi un
concept al unei vaste abordări de prevenire a violenței și consecințelor acesteia, dar și o
intervenție aplicată în parenting, educație și în relațiile din comunitate.
Servind ca ajutor în formare, manualul prezintă, de asemenea, anumite teze despre instruirea
interactivă.
Autorul
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De ce abordarea
prin reziliență?
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Introduction to Resilience

Este probabil o idee bună justificarea introducerii temei de reziliență și a abordării
bazate pe reziliență în formarea profesioniștilor, care lucrează cu copii și părinți:
profesori, psihologi, asistenți sociali, polițiști, profesioniștii din domeniul medical,
etc. Poate pentru că este important să răspundem la întrebarea –

De ce mai exact abordarea prin reziliență?

Necesitatea definirii practicii în termeni de concepte
Practica muncii educaționale, pedagogice, socio- pedagogice este în continuare
bazată pe idei generate de experiența de viață decât pe idei având o bază teoretică.
Expresia "Teoria și practica sunt două lucruri complet diferite" și variantele sale, înfășoară într-o
"cortină de fier" a ignoranței o mare parte din practica de lucru și a furnizării de sprijin pentru
oameni. Această "conceptualizare" a experienței de viață, bazată pe o "cunoașterea aparentă"
stabilită, este mai mult un semn de absență a conceptualizării și face ca relațiile profesionale și
abordările profesionale să devină banale.
Practica muncii educaționale, pedagogice, socio-pedagogice și terapeutice este în
continuare bazată pe credința într-o cunoaștere/teorie reală desăvârșită. Practica familiei de
creștere a copilului încă se bazează foarte mult pe un stil de parenting destul de autoritar, convins
de puterea mustrării și pedepsei – inclusiv cea fizică. O astfel de "ideologie", chiar dacă nu este
explicit menționată, definește foarte des relațiile, comportamentele, abordările și metodele de
lucru în școli, servicii sociale, comunități. Astfel, copiii cu dificultăți au posibilități limitate de a
primi sprijin iar riscul deteriorării și dezvoltării unui comportamentului distructiv crește. Se pare
că această practică "comună" se transformă într-o dogmă, devine rigidă și, în acest sens, nu
răspunde individual copilului și nevoilor acestuia. Este necesară extinderea cunoștințelor, a
capacității de reflecție/auto-reflecție a părinților, a profesorilor, a medicilor, a psihologilor, a
asistenților sociali etc., care le-ar permite să înțeleagă suferința copilului, anxietatea, manifestările
sale și modalitățile de a răspunde și de a oferi sprijin.
Semnele de pseudo conceptualizare sunt observate pe baza generalizării haotice, a expansiunii, a
amalgamării cunoștințelor și testarea lor în practică, având ca rezultat o experiență mai degrabă
contradictorie. Acesta este un caz de utilizare a diferitelor tipuri de cunoștințe, fără a fi corelate
cu un concept sau o abordare comună, care poate fi definit drept eclectism haotic.
Conceptualizarea practicii ar putea fi bazată pe realizarea unui cadru teoretic bine definit:
abordarea bazată pe dovezi, abordarea bazată pe competențe, pedagogia reformei, abordarea
psihanalitică, abordarea psihodinamică, abordarea tranzacțională, abordarea sistemică sau altă
abordare teoretică.
Din ce în ce mai des, apar așa-numitele abordări eclectice, care, din punct de vedere teoretic,
recunosc dinamica, unicitatea unei persoane, etc., adică recunosc informațiile bazate pe diferite
teorii, permit susținerea teoretică, în timp ce recunoaște in mod conștient eclecticul; cu toate
acestea eclecticul este conștient de această alteritate, conștient de ideile, conceptele și limitările
acestei alterități. Abordarea prin reziliență este una dintre aceste abordări eclectice raționalizate,
care constituie o unitate a cunoașterii conflictuale, centrate pe un fenomen general sau o unitate
de cunoștințe conflictuale centrate pe conștientizarea și căutarea recunoașterii amalgamării
caracteristicilor, conceptelor, tezelor.
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Nevoia de schimbare în abordarea
prevenirii violenței și sprijinirea
persoanelor expuse violenței
Când vorbim despre dificultățile legate de creșterea, îngrijirea, instruirea și educația copiilor, violența
se numără printre cele mai grave probleme identificate : violența împotriva copiilor și între copii. Un
număr din ce în ce mai mare de profesioniști din diferite domenii au început să conștientizeze că
majoritatea problemelor oamenilor sunt legate de violența la care au fost expuși: conflicte, maltratări
repetate, crimă, tulburări psihice, dependențe etc. Violenței rămâne una dintre cele mai importante
teme discutate în educație, sănătate și în serviciile de îngrijire socială.
Profesioniștii se concentrează asupra examinării, găsirii sensului, analizării etc., poveștilor de viață, din
perioada copilăriei, a adolescenței dar și identificarea greutăților asociate cu aceste perioade sau a
perioadelor de tranziție dintre ele. Pentru a înțelege, analizăm tot mai des actele, motivele; ne
concentrăm eforturile asupra fenomenului de violență: ciclul de violență, repetările trans
generaționale, maltratarea – cerințele violenței - măsurile de protecție - violența.

Cercetările privind reziliența oamenilor arată că aceia care fac față, depășesc
numărul celor care nu reușesc să facă față; dacă din zece agresori, opt au fost
victime ale violenței în copilăria timpurie, din zece copii, care au fost victime ale
violenței în copilăria lor timpurie, nu mai mult de trei sau patru devin agresori.
Există un număr tot mai mare de cercetări concentrate asupra celor care reușesc
în viață, în vederea obținerii de cunoștințe, care ne-ar putea ajuta să-i ajutăm pe
ceilalți.
Teoria rezistenței este una relativ nouă, care în ultimele decenii are un "rol principal" în munca de
ajutorare a copiilor și a tinerilor din întreaga lume.
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Ce este
reziliența?
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Termenul de reziliență
Reziliența este un termen englez folosit în metalurgie și reflectă capacitatea oțelului de a reveni la
forma originală după ce a fost lovit. Referindu-se la oameni, reziliența este asociată mai ales nu
doar cu capacitatea acestuia de a se recupera, dar și aceea de a obține putere din dezastru.
Reziliența este un termen provenit din latinescul verbului "a-și reveni", ce înseamnă, de asemenea,
"a salva" dar putând fi folosit și cu sensul de protecție1. După cum se poate observa,
controversa/disputa se concentrează nu pe originea noțiunii, ci mai degrabă a conținutului
acesteia. Conținutul noțiunii se extinde și cuprinde nu numai răspunsul la trauma, dar și
capacitatea de a se proteja de influența sa.

Fenomenul de reziliență
Fenomenul de reziliență este un proces natural care face parte din viața multor
oameni.
Oamenii care se confruntă cu greutăți severe și chiar se confruntă cu un efect de "oțelărie"
datorită dificultăților, este un fenomen care există în viață, îl întâlnim, oamenii ne spun despre
acesta, am citit despre acesta în cărți, l-am văzut în filme. Merită să încerci să vezi de ce anumiți
oameni reușesc să facă față și să trăiască o viață împlinită, iar alții nu reușesc niciodată să își revină,
trauma le definește viețile, îi întâlnim în servicii sociale și de sănătate, poliție, închisori.

Reziliența este abilitatea, capacitatea de a face față, de a se recupera după
evenimente extrem de dure și traumatice.
Reziliența este o noțiune care reflectă abilitatea (universală) a unui individ sau a unui sistem de a se
dezvolta și de a prospera în condiții nefavorabile. Reziliența este o noțiune care reflectă abilitatea
oamenilor de a se recupera după traume, făcându-i astfel să devină și mai puternici. Contextul
general de înțelegere a rezilienței într-un mod de "adaptare pozitivă în contextul unor
circumstanțe extrem de dificile, așteptând ca după recuperare abilitățile funcționale sau cognitive
ale individului să crească", "manifestarea competenței în contextul adaptării la provocări
semnificative”2
Se consideră că, pentru a identifica reziliența, pe de o parte trebuie să existe o traumă gravă,
prelungită și pe de altă parte absența unei funcționări patologice după traumă.3

1

(Tisseron, S.,2007)
(Rutter1985; Garmezy1985; Masten and Coatsworth1998).
(Masten &Coatsworth, 1998, p. 206).
3
Jacques Lecomte, La résilience après maltraitance, fruit d’une interaction entre l’individu et son environnement social
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=1065
2

Factorii rezilienței
Reziliența este un proces psiho-social și rezultatul interacțiunii dintre factorii
interni și externi. Reziliența este rezultatul prezenței factorilor de protecție și de
risc. 4
Factorii de protecție asociați cu reziliența ar putea forma o relație bună cu cel puțin un adult;
Capacitate bună de abordare activă (față în față) a problemelor (coping); Abilitatea de a stabili
relații interpersonale bune; Competența recunoscută într-o anumită zonă, de către copilul și
mediul înconjurător.

Frecvent, factorii de protecție sunt asociați cu prezența siguranței emoționale și
sociale, adăpostului, alimentației, condițiilor de viață.
Cercetarea relevă faptul că acei copii, care sunt descriși ca fiind rezilienți, se caracterizează printro înfățișare mai bună, o sociabilitate și un mediu stabil. Aceștia sunt copiii care au format un
atașament sigur; nu au suferit pierderi; nu au fost neglijați și nu au fost afectați de deficitele
părinților lor. În acest sens, fetele sunt mai reziliente decât băieții. S-a stabilit că progresul școlar
este, de asemenea, un factor. Toți acești factori sunt o pre-condiție puternică pentru succesul
într-o etapă ulterioară. De asemenea, s-a dovedit ca fiind foarte importanți și ca factori de
promovare 5. Constatările despre factorii asociați cu reziliența sunt foarte valoroase; Acestea ne
spun multe despre obținerea rezilienței adevărate: care sunt pașii care vor permite copiilor
defavorizați să realizeze progrese.

Reziliența este un proces dinamic din punct de vedere psihosocial, același factor
poate fi resursă, factor de protecție, de rezistență sau de risc.
Există un set unic de variabile individuale și sociale, care funcționează sistematic la diferite niveluri.6
Mecanismele de reziliență nu constituie o trăsătură sau o caracteristică individuală; Acestea implică
o serie de procese, unind o mulțime de mecanisme care trebuie identificate, deoarece un factor
poate fi factor de risc într-o anumită situație și factor de protecție într-o altă situație.7 Prin
urmare, să ne referim la ei ca fiind doar factori de risc ar putea fi înșelător. Constelația greutăților
are o structură complexă, ceea ce ar putea însemna că lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par a
fi. Protecția este ascunsă în modul în care oamenii se confruntă cu schimbările din viață și în
acțiunile lor în contextul unor circumstanțe stresante și nefaste. În acest sens, trebuie acordată o
atenție deosebită proceselor (încercate și testate) care îmbunătățesc șansele de a face față în mod
eficient stresului și celor care oferă oamenilor posibilitatea de a depăși consecințele pericolelor
psiho-sociale din trecut.

4.

(ScalesandLeffert,1999;Benson,Leffert,Scales,andBlyth,1998).
(Rutter,M.1990) (Garmezy1985)

5.
6.
7.

Masten and Powell (2003), Marc A. Zimmerman
Rutter (2012) Masten & Narayan (2012)
Rutter, M., 1985; Hart, A., D. Blincow, 2007
9

Sprijinul emoțional, apartenența, legăturile din cadrul familiei apropiate sau extinse,
din comunitate și din școală sunt elemente extem de importante.
Această apartenență este rezultatul acceptării, investiției, iubirii, a proceselor inconștiente8, a
legăturii cu un adult, a legăturii afective cu un „tutore”. Găsirea unui scop în viață este atât un
criteriu, cât și un factor de reziliență9, iar acesta poate fi rezultatul sprijinului emoțional, cât și a
capacităților individuale, a strategiilor de coping, a talentelor, a simțului umorului etc. Mulți
cercetători subliniază importanța abilității de a conștientiza , de a înțelege ideea de sine.

Reziliența este mai mult decât o capacitate internă – “ există dovezi substanțiale că
reziliența, judecând din experiența copilului, depinde mai mult de condițiile structurale, de relațiile
și de accesul la justiția socială, decât de trăsăturile individuale.”10

Reziliența nu este un act unic, care se întâmplă o singură dată. Mai mult decât atât, un
individ poate experimenta reziliența într-un domeniu și poate eșua în altul. Procesul de reziliență
este individual pentru persoana individuală, adică se întâmplă diferit, la un moment diferit și este
determinat de factori diferiți. În același timp, din punct de vedere al conținutului, este mai mult un
proces holistic, se referă la schimbări în funcționarea generală a individului. Reziliența este un
„proces biologic, psiho-afectiv, social și cultural, care permite o nouă dezvoltare după o
experiență traumatizantă”.11

Reziliența ar putea fi o schimbare, rezultatul unui moment de cotitură12 în viața de zi
cu zi.
Reziliența provine din magia cotidiană a resurselor umane obișnuite și normative. Ideea este că
lucrurile mici din viață pot avea consecințe grave și odată înțeleasă ideea de mecanism de
reziliență, ele nu mai par neobișnuite. Conceptul de "moment de cotitură" implică, totodată,
întâlnirile importante din momente cruciale din viața unei persoane, ceea ce îl/o face să meargă
într-o direcție sau alta, de exemplu, să se căsătorească cu o persoană potrivită, prietenie
corectă,etc.

Mentor sau tutore de reziliență
Majoritatea cercetătorilor dezvăluie importanța legăturii umane, a unei relații speciale între un adult și un
copil, care are o importanță esențială pentru a reuși în contextul unor dificultăți- o astfel de persoană este
definită ca un mentor de rezistență, “tutore”.

8.
9.

Critères de résilience, Boris Cyrulnik, Directeur d’enseignement, université de Toulon (France)
Stephan Vanistendael, Sociologue, démographe, secrétaire général adjoint, chargé de recherche et de développement, BICE
(Bureau International Catholique de l’Enfance), Genève.
10. Ungar, M. 2005
11. B. Cyrulink, 1999 ;Б. Сирулник, 2011, Manciaux, M., (1995, 2003
12. Hart, A., D.Blincow, 2007
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„Tutor de reziliență” poate fi o persoană care tratează copilul ca pe o ființă umană,
discută cu acesta, „el / ea este capabil să-și exprime emoțiile și empatia; El / ea este interesată,
în primul rând, de trăsăturile pozitive ale unei persoane; Dă celeilalte persoane libertatea de a
vorbi și de a se construi; Nu se descurajează datorită eșecului; Respectă alegerea căii pe care
cealaltă persoană a făcut-o pentru a face față; Este capabil să asocieze relația cu copilul cu legea;
Evită folosirea cuvintelor politicoase care provoacă durere: pot trece în locul tău, de ce nu ați spus
acest lucru, acest lucru trebuie uitat.13 Mentorul de reziliență este o persoană care are încredere
în copil și în care copilul are încredere .14 Este foarte important să avem în vedere faptul că această
persoană are influență asupra dezvoltării sinelui și a percepției despre sine, mentalizarea sau
capacitatea de a simboliza.

Tipuri de reziliență – “ reziliență populară”, “ reziliență
reală” și “ reziliență inoculată”15
Reziliența populară este reziliența la care se face referire în discursul de zi cu zi pentru ai descrie
pe toți cei care au depășit o situație dificilă. În acest caz, reziliența este ceva deținut de aproape toată
lumea. Cei dintre noi care au avut o copilarie destul de bună au trecut prin multe provocări și
dificultăti, chiar dacă păreau a fi absolut insurmontabile. Noi trăim, iubim, muncim, câștigăm
experiență prin durere și suferință și apoi le depășim.

„Reziliența reală” este întâlnită mai des decât ne-am fi putut aștepta, la oamenii mai vulnerabili spre
deosebire de cei capabili să facă față dificultăților, având în vedere circumstanțele și în comparație cu
ceea ce știm că li se întâmplă copiilor în astfel de situații. Atunci când se constată o reziliență reală, este
important să aflați care este motivul unor rezultate neașteptat de bune și cum ar putea acesta să îi ajute
pe alții. A fost "magia obișnuită", "au avut loc niște activități de bază zilnice sau o schimbare
organizată, care a avut un impact la cel mai scăzut nivel". Conceptul real de reziliență se
concentrează asupra mecanismelor de protecție care ajută copilul să treacă prin dificultăți și să se
dezvolte.

„Reziliența inoculată” – se aplică principiile identice cu imunologia: dificultățile sunt tratate ca resurse
sau mecanisme de protecție. Prin urmare, reziliența, drept concept, oferă o oportunitate de a transforma
negativul în pozitiv sau cel puțin să reziste / să prevină consecințele negative ale greutăților.

13. Jacques Lecomte La résilience après maltraitance, fruit d’une interaction entre l’individu et son environnement social
14. Manciaux, M.,2001, 2003
15. Hart, A., D.Blincow, 2007
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Criteriile rezilienței
Criteriile de reziliență includ schimbări / caracteristicile pozitive din viața unei persoane, care le
permit să funcționeze cu succes, fiind identificate diverse domenii de competență16, cum ar fi
progresul bun în domeniul școlar / educațonal / intelectual, competența socială și simptomatologia
clinică.
Acestea ar putea include, de asemenea, o funcționare reușită în diferite domenii ale vieții, cum ar
fi adolescența fără probleme, ocuparea unui loc de muncă, relații sexuale satisfăcătoare, parenting
fără repetarea experienței traumatice din propria familie, o rețea socială largă etc.
Pentru a fi siguri că a avut loc o schimbare/coping, adică reziliența a fost simțită, trebuie să existe
un anumit timp care a trecut de la evenimentul / evenimentele traumatice. Mulți autori consideră17
că o schimbare durabilă sau o perioadă lungă de timp după traumă este unul dintre principalele
criterii ale rezilienței experimentate.
Patru grupuri de construcții mentale pot fi menționate drept criterii de ego-reziliență: capacitatea
de a fi fericit, capacitatea de a se angaja în activitatea productivă (muncă), buna siguranță
emoțională și abilitatea de a construi relații satisfăcătoare cu ceilalți oameni18.
Modul în care o persoană vorbește despre traumă/e ar putea fi considerat un criteriu
de reziliență: dacă modul în care vorbește dezvăluie că ei încă își aduc aminte repede de traumă
o acceptă ca pe un suport de identificare sau o minimizează, să o scoată din viața lor și să o uite.
Cel mai adesea, persoanele care au experimentat reziliența, adică au sesizat evenimentul traumatic
și l-au integrat într-un mod constructiv în viața lor, reușesc să vorbească despre el într-o manieră
relaxată, deschisă, reflectând asupra lui, fără a fi dramatic și fără să încerce să evite amintirea ei.

16. Kaufman J., Cook A, Arny L., Jones B. & Pittinsky T. (1994) Problems defining resiliency: illustrations from the study of
maltreated children, Development and psychopathology, 6, 215-229.
17. Manciaux, M., (1995)
18. (Block J. and J. Blok, 2002)
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Chintesența abordării
Abordarea prin reziliență se concentrează, în primul rând, pe studierea resurselor,
a capacităților, a factorilor, a punctelor forte etc. ale oamenilor și comunităților
pentru a ne îmbunătăți cunoștințele despre acest fenomen.
Abordarea prin reziliență oferă un cadru conceptual pentru studierea și aplicarea a ceea ce este
util în munca noastră, excuzând factorii de risc sau problemele; Se concentrează pe depășirea,
punctele forte atunci când lucrează în mod individual sau pe evaluarea cazului.

În continuare, pe baza cunoștințelor dobândite prin studierea abilităților, a
capacităților, a factorilor, a sprijinului etc. ale oamenilor, grupurilor, comunităților,
care au reușit să facă față în ciuda evenimentelor, circumstanțelor, dure, dificile sau
traumatice etc.; Trebuie să dezvoltăm cunoștințe despre punerea în aplicare a unor
practici care ar putea contribui la o mai bună reziliență a copiilor și a tinerilor atunci
când sunt expuși la astfel de experiențe, la mai multe mecanisme de adaptare și de
avansare, care să ajute dezvoltarea rezilienței la copii pentru a preveni patologia psiho-socială. Nu
este vorba numai de reducerea factorilor de risc, de prevenirea violenței, de experiențele
traumatizante, ci mai degrabă de construirea de sprijin, ceea ce i-ar putea face mai rezilienți.

Abordarea prin reziliență cuprinde și cunoștințe despre sprijinirea (îngrijire,
educație, asistență socială, psihoterapie) copiilor și adulților care au suferit deja de
evenimente traumatice.
Aceste cunoștințe cuprind atât relațiile dintre persoana care intervine și copil / adult, cât și
metodele și tehnicile de intervenție. Abordarea prin reziliență implică acțiuni, intervenții; direcția
de căutare a unei soluții; o modalitate diferită de a lua în considerare problemele dificile; oferă
zone de posibile intervenții, în care pot fi identificate elemente de reziliență; eventuala intervenție
este dezvoltată pe baza nevoilor specifice, a situației.
Reziliența este o abordare eclectică, multidisciplinară și multi-teoritică, care oferă o
oportunitate de întâlnire și discuții despre cunoașterea umană a oamenilor, grupurilor, comunităților,
sau chiar a orașelor.19 Este mai degrabă o abordare – aspirația de a utiliza cunoștințele dobândite,
bazându-se pe câteva concepte cheie fără a ignora cunoștințele dobândite de diverse alte
științe, precum și de diferite școli, teorii, concepte.

19. Roberge, A. Élaboration d »une modèle d » action pour la transformation des territoires urbaines en milieux de vie durable,
résiliente et viables.2013, Université de Sherbrooke.
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Informații despre sprijinirea rezilienței
Abordarea ia în considerare relația dintre copil și adult ca fiind una esențială și, în același timp, ca pe
o relație care implică acceptarea necondiționată a copilului ca ființă umană. Pentru a fi rezilient,
fiecare copil are nevoie de cel puțin un adult care să îl accepte așa cum este, care îi respectă
natura umană.
Abilitatea de a crea relații de afecțiune este extrem de importantă, poate fi diferită față de cei doi
părinți și este o condiție pentru construirea relațiilor, inclusiv a celor intime într-o etapă
ulterioară. De obicei, această abilitate este dezvoltată de către părinți. Abordarea subliniază imensa
importanță a propriei familii și modul în care copilul este tratat de membrii săi, pentru dezvoltarea
abilității copilului de a face față situațiilor de criză. Familia oferă baza pentru dezvoltarea
personalității copilului, care este ceea ce o persoană are în avans, fără eforturi și, dacă o are,
aceasta este o bogăție reală. Capacitatea oamenilor, în special a copilului, se dezvoltă prin relațiile,
sprijinul, rețeaua socială, capacitățile, abilitățile, talentele. Familiile care întâmpină dificultăți, care nu
oferă „îngrijire părintească suficient de bună”, au nevoie de sprijin, „împărtășirea îngrijirii copiilor
lor” și nu de înlocuire.
Un alt concept cheie care se referă la capacitatea copilului de a forma mai multe relații de afecțiune
adică înțelegerea faptului că un copil poate forma mai multe legături de afecțiune și acelea pot fi o
sursă de reziliență în cazul în care părintele nu a putut să joace acest rol. Atașarea insuficientă se
poate baza pe capacitatea copilului de a se atașa mai multor persoane. Dificultățile din familie,
manifestate ca dificultăți comportamentale ale copilului, pot găsi o soluție atunci când copilul este
înscris la grădiniță, în clasă, în relațiile de prietenie, prin relația cu profesorul, angajarea în artă etc.
Se potrivesc în acest context acordurile sau împărtășirea griji și a atitudinii care definesc semnificația
familiei extinse, a familiei adoptive, a școlii, a comunității, a vecinătății pentru reziliență. Copilul și,
într-o etapă ulterioară, adolescentul, găsește sprijin în sau prin toate aceastea. Adolescentul își
poate reorganiza atașamentul, își poate extinde constelația de afecțiuni pentru a implica
apartenența și relațiile , alegerea sexuală și înțelegerea, ceea ce ar putea duce la reziliență.

Abordarea prin reziliență definește semnificația unui alt "mentor" adult a rezilienței.
Mentorul este o persoană care poate să accepte copilul ca atare, să îi respecte personalitatea de
ființă umană și el/ea poate fi o rudă, un preot, un profesor, un alt profesionist etc.

Echipa de profesioniști are sarcini importante în formarea legăturii de afecțiune
pentru a deveni "tutore" de reziliență. Ei însoțesc copilul în dezvoltarea lor socială și
psihică, coordonează și evaluează efectul intervențiilor și le adaptează pentru a satisface nevoile
copilului. În funcție de vârsta copilului și de nevoile specifice ale acestuia, îngrijirea pentru
progresul educațional al copilului în școală, alegerea carierei, relațiile cu ceilalți, dificultățile de
socializare pot fi împărtășite cu ceilalți membri ai echipei: psihologi, asistenți sociali, pedagogi . De
fapt, implicarea altor profesioniști în lucrul cu copilul este importantă din mai multe motive. Pe de
o parte, acest lucru asigură un răspuns profesional pentru nevoile copilului, ceea ce le sporește
oportunitățile de reziliență la o vârstă mai înaintată. La fel de importantă este extinderea gamei de
întâlniri ale copilului cu alte persoane, ceea ce sporește șansele de a întâlni un mentor al rezilienței
–
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persoana care acceptă copilul ca atare, îl tratează ca o personalitate, nu ca o victimă și îi oferă
astfel o altă perspectivă de viață; dar și o persoană care devine o specială pentru copil fără să fie
conștientă de acest lucru.
O teză cheie a abordării prin reziliență este cea referitoare la semnificația sprijinului pe care îl oferă
rețeaua socială, și anume nu doar mediul social, ci și relațiile din cadrul acestuia.
Rețeaua socială este implicată în „valorizarea” unei persoane și, în acest sens, poate avea un efect
foarte compensator față de deprecierea impactului altor factori. Rețeaua socială contează pentru
copil, adolescent, și adult ca aparținând comunității, cartierului, orașului etc. Reziliența ne ajută să
ne întoarcem la sensul lucrurilor, să ne întrebăm cum s-a întâmplat ca în unele locuri, școala și
chiar grădinița să devină locuri nesigure, neatractive pentru copii și devenind adeseori percepute
drept amenințătoare. Cum am ajuns într-o etapă când mutăm un copil dintr-o grădiniță dată în alta
pentru că „amenință securitatea celorlalți copii sau îi perturbă”? Cum a devenit această abordare
deja o "practică acceptabilă, normală" în școala primară? Și poate că ne va ajuta să luăm în
considerare modul în care școala poate deveni un loc sigur pentru fiecare copil, inclusiv cel
traumatizat. Răspunsul este simplu: prin acceptarea lui ca un copil, o personalitate, și nu doar ca
un elev. Cu toate acestea, punerea în practică este dificilă; Necesită schimbare în atitudinea
adulților: atât părinți, cât și profesori.

Atitudinea față de copilul care a suferit evenimente
traumatice
Un alt concept-cheie îl reprezintă acceptarea persoanei care a suferit o traumă
gravă ca personalitate, ca o ființă umană și nu ca o victimă, ca un pacient care caută
ajutor sau ca o persoană vulnerabilă etc. Necesitatea de a susține reziliența unei persoane,
adică capacitatea generală de a face față, ne îndrumă să o percepem ca pe un subiect, care își
construiește relațiile cu ceilalți și nu ca o persoană care are probleme, o victimă a violenței.
Abordarea percepe persoana ca o personalitate multistratificată, iar înțelegerea ei necesită
cunoașterea școlilor psihologice; Abordarea sistematică, dinamică, comportamentală etc., dar și o
abordare psiho-socială, culturală și etno-culturală. În acest sens, abordarea ia în considerare
complexitatea originii problemelor și dificultăților întâmpinate de oameni.
Înțelegerea importantă a modului de a aborda schimbarea dorită și susținută a unei persoane este
să se concentreze asupra sensului, înțelegerii și acceptării evenimentului

experimentat; căutarea și dezvoltarea unei identități, percepția despre sine ca
persoană care nu se identifică cu trauma, care are de ales, care poate fi.
Această abordare implică o lucrare directă cu trauma – este clasificată, persoana este susținută să
înțeleagă, să „învețe” despre emoțiile care o însoțesc și despre consecințele pentru ea însăși. Este
deosebit de important ca în timpul acordării sprijinului, să se identifice resursele persoanei pentru
a face față traumei, punctele tari la care au apelat deja, dar de care nu sunt conștienți.
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Atunci când se aplică această abordare, principiul de a lucra cu punctele forte presupune
înțelegerea faptului că aceste puncte forte sunt individuale - nu există opoziție între puncte forte și
puncte slabe; Accentul se pune pe capacitatea de a percepe fiecare trăsătură ca pe o forță. Într-o
astfel de situație, problemele dificile dobândesc un aspect diferit, ele sunt privite dintr-un unghi
diferit.

Abordarea prin reziliență pune în discuție așa-numita neutralitate a persoanei de
sprijin, ceea ce implică absența apropierii și a relațiilor; Abordarea pune accent pe
înțelegerea faptului că este o atitudine sinceră de acceptare necondiționată a celeilalte
persoane, o relație constructivă, și o lipsă de evaluare și de judecată.
Astfel, legăturile de diferite tipuri de apropiere, dezvoltate în procesul de susținere, sunt
legitimate, fără a intra în extreme. Cu alte cuvinte, atitudinea de susținere se bazează încă pe
generalizări, recunoscând în același timp posibilitatea de a dezvolta o relație umană "specială" în
anumite cazuri, ca parte a celei profesionale, iar apoi există șansa de a fi un factor special de
reziliență pentru persoana aflată în suferință.

Intervenții bazate pe reziliență
Modelele de intervenție cuprind prevenirea, percepută ca o „consolidare a
sprijinului persoanei”, sprijin pentru bunăstarea părinților, schimbări în instituțiile
pentru copii, în serviciile și instituțiile care oferă asistență.
Este vorba de noțiunile de „bunul tratament/buna atitudine ” și de noțiunea de „parenting partajat
sau comun”, care va fi considerată o intervenție socio-pedagogică conceptualizantă.
Abordarea prin reziliență definește concepte cum ar fi atașamentul, relațiile, învățarea,
constelațiile, identitatea, identificarea, mentalizarea, care sunt folosite pentru a descrie procesele
individuale, de grup și comunitare necesare pentru a face față greutăților vieții de către indivizi,
grupuri și comunități aflați în situații de risc. Acestea sunt procese care descriu schimbarea în
oameni, pe care profesioniștii încearcă să o atingă prin diferite modele de intervenție.
Aceste modele de intervenție, percepute ca intervenții psihopedagogice foarte competente, se
bazează pe două concepte de bază, care sunt puternic influențate de abordarea prin reziliență și
includ principii și valori, împreună cu practici, abordări și metode de acțiune. Acestea sunt
conceptele de „bunul tratament / buna atitudine” și de „parenting partajat sau comun”, care vor fi
considerate ca o conceptualizare a intervenție socio-pedagogice.

Bunul tratament
Schimbarea obiectivelor: de la prevenirea abuzului la " bunul tratament / atitudine".
Aceasta este o schimbare semnificativă, care cuprinde (este important să fie inclusă) mai mult
practica de îngrijire, creștere, educație, sprijin social / asistență socială. Această schimbare ar
trebui să treacă de la prevenirea maltratării, ca protecție, de exemplu, care este esența furnizării
de ajutor, la sprijinirea consolidării bunăstării persoanei care are nevoie de ajutor. Aceasta este o
schimbare de natură conceptuală, ideologică.
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Maltratarea și "tratamentul bun" sunt ambii termeni din anii 80, maltratarea semnificând un set de
acțiuni, comportamente ale unei persoane față de altă persoană, care provoacă suferință
(psihologică, emoțională, fizică etc.). Etimologia traite derivă din latinescu tractare, ceea ce înseamnă
"a avea grijă de", "a se ocupa de ", "a ține în mâini ".20
Ca noțiune și concept, bunul tratament (bientraitence) este un neologism, care se opune
maltratării, deoarece ar fi mai eficient dacă eforturile profesionale s-ar concentra mai degrabă
asupra asigurării unui tratament / atitudini mai bune decât asupra combaterii consecințelor
maltratării. Mai mult decât atât, se pune întrebarea dacă absența maltratării înseamnă în mod
automat creșterea nivelului bunului tratament.
Este extrem de dificil să se definească21 „un tratament bun” și dacă funcțiile familiei, tipurile de familii,
tipurile de educație etc. servesc drept punct de referință, acest concept ar putea fi luat în considerare
și din punct de vedere al diferitelor teorii și școli care se ocupă de dezvoltarea și funcționarea umană.
„Simplul fapt că acest cuvânt (bientraitence) vehiculat în întreaga lume pentru a ajuta profesioniștii, este
o indicație a schimbării atitudinilor. Se știe de existența maltratării, deși deja facem față mai bine la
aceasta. Suntem conștienți de faptul că majoritatea părinților se descurcă mai bine în acest domeniu
dificil (creșterea copiilor). Știm că dorința de a atinge perfecțiunea în procesul de creștere a copiilor
este o utopie periculoasă. Este nevoie să ne gândim pur și simplu cum să ne ocupăm cât mai bine de
copiii noștrii pentru a limita daunele”. Acest fel de gândire ne permite să spunem, Cyrulnik continuă să
spună că "un tratament bun nu este non-maltratare, ca și cum ar fi suficient să nu rănești un copil
pentru a considera că este bine tratat. Nu ar trebui să existe maltratare, totuși acest lucru este departe
de tratamentul bun. Dacă ar fi așa, ar fi suficient să oferim copilului un frigider, un program bun de
televiziune, haine frumoase și să le spunem „la revedere” în fiecare dimineață, pentru a ne asigura că se
dezvoltă bine din punct de vedere emoțional. Întrucât, vorbim despre "privările de aur"22, nu frigiderul,
ci persoana de lângă copil este factorul necesar pentru maturizarea copilului.

Bunul tratament – respectarea nevoilor copilului
Recunoașterea și înțelegerea nevoilor specifice copilului constituie elementul cheie
pentru o bună educație parentală, pentru alegerea practicilor educaționale, a intervențiilor
diferiților profesioniști. În practica de parenting, îngrijirea, creșterea, educația, ajutorul, înțelegerea
nevoilor copilului, se disting de dorințele copiilor, presupune trecerea de la înțelegerea bazată pe
experiența vieții despre dorințe și nevoi dându-le sens prin cunoaștere.
Uneori, nevoile emoționale ale copilului nu sunt recunoscute, înțelese, dar sunt subestimate de
toate aceste practici. Este adesea cazul că în contextul pedagogiei de masă, ceea ce este respectat
sunt realizările, cunoștințele, ascultarea și securitatea materială. În ceea ce privește asigurarea
securității materiale și fizice a copilului, de exemplu, aceasta este legată de asigurarea sănătății și a
vieții, fiind firesc ca aceste nevoi să fie considerate prioritare.

20. Buissières – Dubourg, F., 2011; Cyrulnik, B., 2005
21. Gabel, M., F. Jesu, M. Mahciaux, 2000
22. Lemay, M.,1993
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Totuși, concentrându-se doar pe acestea și subestimând nevoile legate de starea psihologică a
copilului, a relațiilor etc. pot conduce la intervenții percepute ca violență de către copii chiar.
Reziliența ca abordare, care respectă cunoștințele umane în diversitatea și controversele sale, se
străduiește să afle, pe de o parte, modul în care relația nevoie - experiență traumatică (precum
abandonul, violența, deprivarea) funcționează, adică modul în care ființa umană "îndură" această
neglijență dramatică, privare, inclusiv transferul unui anume element specific al nevoilor noastre
"umane". Ca ființe vii, avem aceleași nevoi ca și cele ale altor creaturi vii. În același timp, avem
nevoi, care par a fi specifice, inerente numai oamenilor. Nu necesită multă cunoaștere și cercetare
pentru a fi convinși că noi, oamenii, trebuie să fim iubiți, să petrecem timpul cu alți oameni, să ne
dezvoltăm, să reușim etc. Cercetătorii care studiază reziliența se bazează pe cunoștințele și
practicile științifice despre consecințele nevoilor nesatisfăcute sau despre mecanismele patologice
de satisfacere a acestora. Acestea pot fi dragostea prin violență, relații prin violență etc. sau orice
altceva despre care ne referim adesea ca fiind maltratare.
Respectul înseamnă, în primul rând, înțelegerea și recunoașterea acestor nevoi, adică înțelegerea
nevoilor specifice (în funcție de caracteristicile individuale, vârsta, stadiile de dezvoltare etc.) prin
care sunt afișate nevoile comune. După cum s-a menționat deja, aceasta este una dintre
principalele dificultăți tratate de profesioniștii care oferă asistență.
Respectul presupune și eforturi pentru satisfacerea acestor nevoi. Bunul tratamentul contribuie la
construirea identității copilului, un proces complex și contradictoriu care aduce în prim-plan
componente afective, cognitive, sociale și ideologice; cu alte cuvinte, identitatea este o formare
care include componente cum ar fi apartenența afectivă, realizările intelectuale, autonomia socială
și ideologia individuală. 23

Nevoile afective ale copilului sunt de o importanță fundamentală și satisfacerea lor sau
nu determină specificul apartenenței la familie, colegi de aceeași vârstă, școală,
comunitate etc. Acestea arată nevoile copilului / persoanei în relație cu ceilalți oameni,
manifestate diferit în cazul unor persoane diferite și în diferite perioade și etape ale vieții. Datele
cercetărillor și practica arată că aceste nevoi, în special în primele luni de viață, au o semnificație
fundamentală pentru ființa umană.24

Nevoia de apartenență este prima manifestare a nevoilor afective și este întrunită
odată cu prima relație, atașament și apartenență a copilului la familie, care pune bazele identității
lor. La sfârșitul zilei, parenting-ul și copilăria se află într-o legătură și acest concept servește ca un
model explicativ serios, care poate fi folosit în activitatea lucrătorilor sociali și educatorilor sociali,
în special atunci când pregătesc părinții.

23. Pourtois, J.-P., H. Desmet, 2009
24. Bowlby R. Shpitz, Lacanq J,.Lakade, F., 1999
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Atașamentul25, abilitatea de a construi și înțelege relațiile, este foarte importantă pentru înțelegerea
mecanismelor prin care evenimentele din copilăria timpurie afectează viața copilului, adolescentului,
adultului . Copiii atașați în siguranță pot dezvolta relații cu prietenii, cu alți adulți, relații intime, cu
legături de parenting într-o etapă ulterioară. Cel mai adesea, copiii cu atașament nesigur se află în casele
de copii, unde afișează așa-numitul „autism fals” (copiii par a fi neinteresați în oricine, își petrec timpul
în mișcări repetitive, lovindu-și capul etc.). Dacă vom folosi din nou exemplul instituționalizării, atunci
când formarea unui atașament constituie o problemă gravă, adesea vedem cazuri de copii care au fost
mult timp plasați în instituții, „agățându-se” de fiecare adult, formând relații rapide urmate de separări
rapide.

Abordarea prin reziliență26 studiază mai profund consecințele deprivării materne și
fără a subestima aceasta, introduce noțiunea de atașament multiplu, adică capacitatea
copiilor de a beneficia prin mediul lor formând mai multe relații.
Abordarea prin reziliență subliniază faptul că „modelul intern”, stabilit în perioada copilăriei
timpurii, nu este neapărat de neschimbat. Într-adevăr, prima relație este foarte importantă și este
necesar să se depună eforturi pentru a o susține, dar există și alte opțiuni pentru sprijinirea
schimbării acestui model, aceasta fiind perioada adolescentină, care este sensibilă în relație cu
dezvoltarea relațiilor, adică schimbarea „modelului intern”. Există o oportunitate pentru
restructurarea atașamentului în timpul adolescenței, dacă adulții dezvoltă relații constructive cu
persoana tânără. Este foarte important atunci când evaluăm cazul, să identificăm nevoile afective
ale copilului.
Nevoia de acceptare se numără printre nevoile afective, a căror întâlnire presupune încrederea în copil,
exprimarea dragostei, făcând o distincție clară între a nu accepta un anumit comportament și a accepta
copilul. Acceptarea copilului este importantă pentru modul în care se percep, pentru ideea lor de
sine. Acceptarea este exprimată simbolic prin numirea copilului, primirea acestora în familie;
Părinții buni acceptă copilul, personalitatea, natura lor umană "necondiționat". Este bine pentru
copil dacă orice alt tip de îngrijire manifestă, de asemenea, acceptare necondiționată.
Nevoia de a investi în copil, a părinților (sau cei care îi acoperă în îngrijirea zilnică), care își pun
speranțele, dorințele și visele în ei, constituie de fapt necesitatea de a se simți mai importanți pentru
cineva și pentru a face planuri de viitor pentru noi. Acest lucru ne permite să planificăm și să visăm în
legătură cu acest viitor. Aceasta este o funcție cheie a parenting-ului: să facă spațiu pentru scopurile și
visele sociale ale copilului. Bineînțeles, copilul poate accepta și îndeplini aceste proiecte ca pe unele
proprii, sau poate totodată respinge și dezvolta altele complet diferite; reconstituindu-le pe baza
dorințelor și nevoilor, însușindu-și-le; înțeleagându-le, acceptându-le și elaborând planuri noi proprii.
Este important, după cum spun mulți cercetători, că există astfel de proiecte. Ne întâlnim cu copii care
nu au proiecte proprii, care trăiesc pentru o zi, care nu văd viitorul lor și de cele mai multe ori aceștia
sunt copii abandonați de părinți sau copii maltratați, copiii ai căror părinți aveau proiecte „rele” pentru
ei sau care nu au avut niciunul.

25. Bowlby; Mary Ainsworth,1996
26. Rutter, M, 1979; Sirulnyk, B.,2011
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Ce putem face ca profesioniști pentru a sprijini satisfacerea nevoilor afective ale copilului?
Formarea și susținerea părinților și a altor structuri care împărtășesc îngrijirea copiilor cu vârste între 0 și
7 ani, pentru a fi conștienți de importanța nevoilor afective, pentru a fi "părinți suficient de buni",
pentru a putea vorbi cu copilul lor, pentru ai sprijini în libertatea lor de a crea și de a crește, etc .;
pentru creșterea și îngrijirea axată pe promovarea spontaneității și creativității copilului în familie,
în familia adoptivă, în grădiniță etc., renunțând la educația "tradițională" care vizează reproducerea,
îndeplinirea sarcinilor, stimularea supunerii, și trecând la pedagogia psihanalitică27. Formarea și
sprijinirea părinților sau îngrijitorilor adolescenților care au trăit evenimente traumatice.
Lucrul socio-pedagogic cu familiile expuse la risc pentru a susține relația unui copil cu ambii părinți,
astfel încât copilul să aibă sentimentul de apartenență la familie, recunoașterea copilului,
menținerea legăturii cu copilul, chiar dacă nu este crescut de părinți.
Muncă directă cu copiii aflați în situații de risc pentru a le satisface nevoile de acceptare și de
apartenență prin relațiile cu adulții, împărțirea responsabilității îngrijirii lor sau extinderea
comportamentului afectiv, susținerea scutului afectiv28, care asigură un echilibru rezonabil între
libertate și frustrare, așa cum este indicată de pedagogia psihanalitică. Incluzând pedagogia în
proiectul de încurajare a planificării viitorului unui copil - este foarte important să încurajăm
copilul să fie responsabil de sine – care este influențat de relațiile cu adulții. Acțiunea este
rezultatul angajării și permite copilului să vadă înainte, să înceapă să se „proiecteze” în viitor.

Nevoi cognitive - împliniri, realizări
Nevoia de stimulare este satisfăcută prin stimulii din lumea exterioară, din familie, din comunitate și
din societate în ansamblu. De asemenea, la dezvoltarea copilului, contribuie învățarea, adică
dobândirea de noi cunoștințe, aptitudini, experiență; Prin formare, experimentare, imitație etc. de asemenea, ei depind de stimulii pe care copilul îi primește în procesul de învățare. Totodată,
relația care permite identificarea copilului vine mai întâi, dar în afară de aceasta sau împreună cu
ea, este importantă lauda specifică, care ajută lucrurile învățate să "rămână" și în același timp și
motivația de a învăța.
Prevalența stimulilor pozitivi în practica de învățare a copiilor și a copiilor aflați în situații de risc
(acasă, grădinițe, școală). Foarte des, comportamentul părinților este dominat de stimuli și
interdicții negative. Atunci când un copil crescut într-o astfel de familie nu primește stimularea
necesară din afara familiei, ei nu dezvoltă motivația pentru a reuși. Această neîndeplinire a nevoilor
de stimulare are ca rezultat o motivație redusă spre învățare și chiar lipsa totală a acesteia, având
un impact negativ asupra realizărilor, ceea ce scade motivația și mai mult, copilul rupe tot mai
multe jucării, „nu vrea” să meargă la școală, devine agresiv, este mutat într-o altă școală, etc.

27. Pourtois, J.-P., H. Desmet, 2002
28. Cyrulink,B.2011
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Necesitatea de experimentare, creare, creativitate la copii trebuie luată în considerare în raport cu
satisfacerea nevoilor lor emoționale. Un copil, a cărui nevoie de legătură și de securitate nu a fost
îndeplinită și care nu a fost stimulat să învețe tot timpul, rareori arată nevoia de a experimenta.
Uneori, totuși, creativitatea este cea care dezvăluie celelalte nevoi. Foarte adesea, în cazul copiilor
privați emoțional, angajarea în activități artistice permite un progres general în ceea ce privește
afișarea nevoilor lor și oferă ocazia unui răspuns general din partea lor.
Nevoia de "stimulare", îmbunătățire, arată nevoia de "sarcini" mai complicate a copilului pentru a-i
permite să-și îmbunătățească capacitatea. Copilul folosește ceea ce a atins până acum ca bază
pentru realizările ulterioare, însă pentru a face acest lucru posibil, trebuie să i se dea noi „sarcini”
din așa-numita „zonă de dezvoltare proximală” 29: pentru a le „rezolva” copilul depune mai mult
efort decât de obicei, realizarea succesului este mai satisfăcătoare. Astfel apare nevoia de
„rezolvare a unor sarcini tot mai complicate”. În general, aceasta apare ca o necesitate de
conducere încă de la sfârșitul copilăriei timpurii, ca urmare a unui parenting bun și a unei socializări
inițiale de succes a copilului. Atunci când condițiile oferite sunt diferite, atunci când există o
neîndeplinire a nevoilor anterioare, depășirea consecințelor necesită eforturi mari.
Copiii care sunt predispuși riscului de a renunța la școală, rămân de obicei în urmă cu studiul; „Sarcinile”
pentru ei se află într-o "zonă de dezvoltare foarte îndepărtată" și nu sunt în măsură să le rezolve
deloc. Un copil, care nu este în stare să citească și să scrie, nu poate învăța pe cont propriu o
lecție de geografie, indiferent de eforturile pe care le face. Ei au nevoie de ajutor pentru a
„recupera”, a experimenta succesul în învățare și numai atunci se poate presupune că vor încerca
singuri. Acesta este un proces lung, influențat de diverși factori, legați din nou de satisfacerea
tuturor nevoilor copilului.

Cum putem ajuta la satisfacerea nevoilor cognitive ale copilului?
Mai întâi vine așa-numita gândire Rogeriană despre învățare sau învățarea așa cum este văzută de
psihologia și pedagogia umanistă, care percep adultul ca facilitator și mediator al învățării copilului și
nu ca diseminator direct al cunoașterii. După cum spune C. Rogers, fiecare persoană are
capacitatea de a învăța și învățarea este realizată cu succes atunci când este importantă pentru
elev, atunci când face parte din relații care au ca rezultat schimbarea organizării sinelui, adică
atunci când elevul este acceptat, recunoscut , implicat. Adulții au o atitudine autentică față de copil
și față de învățarea lor. Orice amenințare la adresa acestei atitudini reprezintă o amenințare la
adresa învățării.30
În continuare, este important să subliniem învățarea activă, învățarea prin acțiune. Teoria învățării
sociale oferă argumente bune despre cât de important este rolul activ al copilului în procesul de
învățare și despre tehnicile de tip experiment, joc, jocuri de rol, modelare, instruire. Metodele
active de învățare au un efect de angajare, individualizare și susțin capacitatea fiecărui copil și a
fiecărei persoanei.

29. Vygotsky L.S., 1984
30. Rogers C, 1972
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Pedagogia diferențiată și pedagogia activă ca răspuns la necesități se axează pe dezvoltarea
diferențierii cognitive, a diferențierii psihologice și a diferențierii socio-culturale. Experimentarea
la orice vârstă este extrem de importantă. Aici, rolul adultului este mai mult de mediator și
difuzor de informații și un „șofer” al dezvoltării cognitive a copilului.31

Nevoi sociale - autonomie socială
Bunul tratament presupune acceptarea, iubirea, respectul, aprecierea, învățarea și
crearea unor limite, reguli și cadre clare, flexibile, raționalizate și convenite.
Nevoia de comunicare socială se manifestă prin nevoi de comunicare specifice ale copiilor în
comunitatea lor. Prietenia, diversele grupuri de oameni din care doresc să facă parte, grupurile de
interese etc., constituie rețeaua socială în care o persoană funcționează. Varietatea acestei rețele
satisface nevoile de comunicare, prin care copilul își găsește locul în comunitate. Statutul social,
rolurile sociale sunt importante pentru identitatea copilului. Atunci când efectuăm o evaluare a
nevoilor sociale, este important să examinăm comunicarea socială pentru a identifica rețeaua
socială, "genosociograma socială"32, așa cum menționează unii reprezentanți ai abordării sistemice
aceasta este integrată cu succes de abordarea prin reziliență. Adesea oamenii spun „el / ea este
doar acel tip de copil”, el / ea nu vrea să comunice, să aibă prieteni. Este bine să fim conștienți de
faptul că ei au nevoie de comunicare socială și totodată de a învăța ce înseamnă acest lucru în
acest caz particular: respingerea de către comunitate și grup, dificultăți în aptitudinile sociale,
abilități de comunicare. Deoarece aceasta este o necesitate, copiii găsesc o modalitate de a
răspunde la ea urmând modele care nu sunt foarte constructive: aderarea la grupuri de copii mai
mari, la grupuri cu comportament antisocial sau izolându-se în lumea jocurilor pe internet etc.
Nevoia de apreciere este strâns legată de satisfacerea nevoii anterioare. Copilul nu trebuie doar să
comunice și să aparțină grupurilor sociale, are nevoie de apreciere socială, adică de un statut
pozitiv. În acest sens, fiind agenți sociali puternici, grădinița și școala sunt de o importanță imensă
pentru stima de sine. Din păcate, foarte des, copiii expuși la risc nu sunt acceptați social și acest
lucru are un impact asupra formării propriei identități.
Nevoia de structurare a limitelor este, de asemenea, importantă pentru identitatea și pentru
dezvoltarea generală a copilului. Copilul are nevoie de structură și de limite; Persoana are nevoie
de ele toată viața. Ele ne fac viața previzibilă și sigură. Regulile și normele care definesc diferitele
limite ale interacțiunii sociale trebuie create în acest scop. Adesea, limitele create pentru copii
sunt impuse necondiționat, fără criterii, fără respect față de personalitatea copilului, iar copiii nu
înțeleg că aceste limite sunt menite să le asigure siguranța; Ei consideră că acestea exercită o
presiune asupra lor. Absența regulilor este, de asemenea, o formă de maltratare, care nu respectă
copilul și îi împiedică dezvoltarea.
Pentru a se identifica într-o manieră adecvată, pozitivă și proactivă, copilul are nevoie de iubire și
limite.

31. Pourtois, J.- P., H. Desmet, 2002
32. Schutzenberger , А.А, 2014
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Cum putem ajuta la satisfacerea nevoilor sociale?
Comunicarea cu copiii este un domeniu în care părinții și adulții au lucruri de
învățat și de dezvoltat.
Pedagogia comunicării, să înveți să comunici depășește învățarea și este din nou influențată de
relații și contacte. În acest sens, din punct de vedere socio-pedagogic, este important să fie
sprijinită schimbarea în comunicarea dintre copii și adulți și să se înțeleagă semnificația comunicării
pentru intrarea unei persoane în sfera socială.

Socialul poate fi un loc deschis de susținere, acceptare, atribuind roluri și funcții,
care fac persoana să fie împlinită și de succes.
Socialul poate fi umilitor, dăunător, zdrobitor. Este responsabilitatea profesioniștilor să asiste părinții
astfel încât aceștia / înlocuitorii lor, rudele să reușească să îi angajeze în mod activ pe copii în timpul
„perioadelor de tranziție” ale vieții, astfel încât să poată face față frustrării, să își integreze regulile în
propriul cadru intern de libertate și autonomie , și să aibă respect față de sine și respect față de ceilalți.
Aceste cazuri sunt individuale, unice și pot fi tratate din nou prin atitudinea, însoțirea, respectul și
considerația personalității copilului, tratându-l ca pe un subiect și nu ca pe un "tabula rasa".

Nevoile spirituale, nevoile ideologice sunt nevoile binelui,
adevărului și frumosului
Percepțiile despre bine și rău, corect și greșit, frumos și urât definesc ideologia, etica interioară și
valorile copilului,. Acest lucru este influențat de relațiile din familie și nu atât de mult prin lectură,
instrucțiuni, ci mai degrabă prin relații, legături, învățare, realizări.

Fiecare persoană are astfel de nevoi, dar satisfacerea acestora este legată în mod fundamental de
cele anterioare. Dimensiunile ideologice cuprind domeniul valorilor care influențează răspunsurile
la nevoile afective, cognitive și sociale ale copilului.
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“În cele din urmă, în ceea ce privește creșterea practică a copilului,
bunul tratament se referă la formarea identității copilului, care pare a fi
multistratificată; este importantă favorizarea identității multiple; prin
urmare, este bine ca părinții și educatorii să încerce să dezvolte
perspective

opuse:

dependența

(rudenie,

tradiții,

apartenență),

independență (autonomie, inovare); adaptarea socială și împlinirea
individuală; căutarea unui răspuns activ la nevoi sau acceptarea pasivă a
afectării sau a stimulării; atașamentul față de părinți , atașamentul față de
colegi. În același timp, creșterea ar trebui să reflecte în același timp
încrederea și tandrețea, dragostea și structurarea, respectul și prietenia.
Și, în sfârșit, este important să știm că platforma identității este
"atașamentul și investiția”.

33

33. Pourtois, J.-P., H. Desmet, 2002
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De ce este necesar să discutăm despre
bunul tratament al copiilor în școală?
Sintagma bunul tratament (bientraitance), adică tratamentul bun sau pozitiv, și-a făcut drumul în

profesiile de ajutor și în alte domenii de lucru cu oamenii prin valorile eticii
profesionale. Ca o alternativă la maltratare, bunul tratament reprezintă o abordare a
umanizării domeniului tratamentului umanitar, ceea ce explică afinitățile sale
conceptuale puternice cu educația și predarea umanistă, precum și cu terapia și
consilierea umanistă centrate pe persoană.34 Bineînțeles, termenul este asociat cu
tratamentul persoanelor din diferite instituții ale căror funcții includ educația, reabilitarea,
îngrijirea, serviciile sociale, asistența medicală etc. Progresul său a fost paralel cu cel al îngrijirii și al
bunăstării și se îndreaptă în continuare spre conceptualizare și articulare ca un tratament suficient
de bun.35

O asumpție cheie care oferă direcția diverselor studii și dezbateri profesionale este
aceea că instituțiile menționate mai sus pot fi maltratante.
Ca rezultat, se caută diferite abordări, cum ar fi programele de susținere a rezilienței în școli.36
În ultimul deceniu, termenul bunul tratament (bientraitance) a fost adesea folosit pentru a indica
standardele de calitate ca seturi de reguli. Introducerea standardelor și a regulilor nu este lipsită de
ambiguitate deoarece, pe de o parte, extinderea domeniului de aplicare și introducerea unor reguli
clare reprezintă o formă de prevenire a maltratării, dar, pe de altă parte, poate limita creativitatea
și individualitatea relațiilor,37 accentul punându-se pe demonstrarea conformității cu regulile, mai
degrabă decât spre asigurarea bunăstării populației.

Ca domeniu al relațiilor interpersonale, predarea și educația devin, de asemenea,
subiecte de interes pentru orice analiză a relațiilor dintre maltratare și bunul
tratament sau a standardelor de calitate ale relațiilor școlare.
Educația și drepturile copilului sunt principalul motor pentru astfel de discuții în multe țări europene ca
urmare a ratificării Convenției ONU privind drepturile copilului. Nevoia de a reconceptualiza
predarea, educația și formarea copiilor în școală în contextul respectării drepturilor lor a introdus
schimbări în terminologia utilizată, la care adoptarea bunului tratament, binele copilului și serviciile
educaționale pot atesta aceasta. Relația dintre drepturile cetățenilor și serviciile oferite pentru a-și
satisface nevoile este evidentă.
Uneori, abordarea reconceptualizării educației și predării copiilor în contextul drepturilor copilului poate fi
destul de contradictorie, oscilând între incompetență și subestimare. Există situații în care chestiunea
obligatorie care urmărește orice mențiunie a drepturilor copilului la toate nivelurile comunității
educaționale este importanța obligațiilor și responsabilităților copiilor. Abordarea drepturilor copilului
într-o manieră atât de simplistă este mult mai răspândită decât s-ar fi presupus pe baza pretențiilor
noastre față de civilizație. De cele mai multe ori, promovarea relației drepturi-obligații se datorează

34.
35.
36.
37.

Rogers, C.,1972
Following D Winnicott’s concept of the good-enough mother.
Hart, A. Resilience approaches to supporting young people’s mental health, University of Briton, 2015
Rouzel, J., 2014
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lipsei de familiaritate cu drepturile și cu principiul interesului superior al copilului care stă la baza
Convenției, deoarece altfel ar fi limpede că utilizarea lor are implicații diferite. Drepturile copiilor
la viață, familie, sănătate, educație etc. nu pot fi interpretate în contextul obligațiilor doar pentru
că asigurarea lor se bazează pe adulți.

Nevoia de a discuta despre
maltratare – bunul tratament în
școală
La prima vedere, o astfel de nevoie apare cel mai probabil ca urmare a numeroaselor probleme
școlare, adesea discutate din perspectivă publică și politică, mai degrabă decât în contexte
metodologice și organizaționale profesionale. La nivel politic, problemele legate de calitatea

slabă a învățământului și lipsa de legătură între cunoștințele școlare și abilitățile
reale sunt tot mai frecvente.
În domeniul public, imaginea elevilor suferă o lovitură după cealaltă, cu statistici care raportează
creșterea numărului de incidente ale copiilor mici care chiulesc sau care au un comportament
inacceptabil în școală. Se ridică un număr tot mai mare de întrebări cu privire la înstrăinarea copiilor de la
școală și de la sistemul de valori, confruntarea cu profesorii, violența în rândul copiilor și lipsa angajării
părinților.
Având în vedere cele de mai sus, este oarecum surprinzător faptul că sunt cunoscute atât de puține
cazuri de auto-reflecție asupra situației din partea școlilor. Cele mai multe probleme sunt atribuite
copiilor, părinților sau societății. Diferite forumuri privind abandonul școlar nu urmăresc problema din
școală sau modul în care sunt tratați. Unii au impresia că școlile, educația și profesorii sunt din start
buni și fac tot ce pot, spre deosebire de copiii de astăzi, care sunt diferiți și nu manifestă interes pentru
nimic; părinții lor, care sunt, de asemenea, dezinteresați; lipsa respectului public pentru munca
profesorului; și salariul slab acordat de către Guvern pentru munca profesorilor.

Fără a dori să subestimez vreunul dintre motivele de mai sus, aș dori să discut despre școală ca un
motiv fundamental. Există într-adevăr bunul tratament acolo sau este ceea ce considerăm bun în
mod fundamental în comparație cu maltratarea?

Bunul tratament este de fapt un răspuns la nevoia de normalizare psiho-pedagogică.
Pedagogia ascultării și a disciplinei a fost văzută ca fiind singura pedagogie acceptabilă de prea mult timp.
Indiferent de abordările și inovațiile creative discutate, acestea nu rup niciodată matricea școlii ca loc
unde adulții legitimi exercită o influență asupra copiilor încă fără drepturi depline și a căror misiune
este de ai transforma pe cei din urmă în adulți cu drepturi depline - lucru posibil doar prin educație.

De fapt, pedagogia și alte științe educaționale și de predare au construit o bancă de
cunoștințe a copilului și a relațiilor copilului cu adulții în timpul procesului de
dezvoltare care depășește cu mult acest model simplificat.
Problema bunului tratament în școală poate fi luată în considerare în contextul revenirii la sensul și
scopul școlii și al înțelegerii rolului actual al profesorilor și al școlii în viața oricărui copil. Ridicarea
acestei probleme va pune probabil întrebări cu privire la pedagogie și a dezvoltării acesteia în
Bulgaria.
28
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Bunul tratament față de copii, în general, combină respectul și constrângerea. Este un tratament care
ține cont de nevoile copiilor, de respectarea demnității acestora, de asigurarea drepturilor lor, de
susținerea independenței și a individualității acestora într-un cadru clar, semnificativ și flexibil.

Maltratarea în școală - fenomenul
maltratării instituționale
Maltratarea instituțională este un fenomen curios, a cărui existență nu poate fi negată. Lipsa
respectului pentru nevoile oamenilor, așa cum o manifestă diferitele instituții publice, inclusiv
școlile, ignorarea drepturilor individuale ale omului, abuzul de putere reală și prezența
numeroaselor restricții, cerințe și interdicții pentru utilizatori sunt unele dintre cele mai evidente
semne de maltratare.

O manifestare foarte frecventă a fenomenului de maltratare este atribuirea
dificultăților, problemelor și eșecurilor utilizatorilor.
În procesul de interacțiune, instituția are mereu dreptate, în timp ce responsabilitatea pentru orice
vină revine clientului sau utilizatorului, ceea ce înseamnă că, într-un astfel de context, s-ar dori
găsirea unor schimbări. Furnizor de servicii educaționale, școala prezintă erori grave, cum ar fi
analfabetismul la terminarea nivelului elementar de învățământ, o proporție îngrijorătoare de
abandon școlar în rândul copiilor școlari etc. În același timp, nu se face nicio încercare profesională
de a căuta cauzele în cadrul serviciului, cel mai probabil pentru că nu este considerat a fi unul. În
schimb, existența sa ca instituție totalitară nu invită la o înțelegere a activităților sale, ci a puterii și
a menținerii ei.

Școala, în forma sa tradițională, poartă multe trăsături ale instituției totalitare,
cum ar fi judecata care se exercită uneori la intrarea în școala primară; modelul colectiv de muncă
pedagogică, în care interesele grupului conduc cele ale individului; instrumentalizarea copiilor ca
obiecte și mijloace de realizare a programelor școlare și a planurilor de învățământ concepute fără
ei sau părinții lor; reguli și ghiduri instituite de instituție fără implicarea copiilor și a familiilor
acestora; au asigurat practic manifestări de violență psihologică și de neglijare pasivă față de copii
care sunt diferiți; violența în rândul copiilor; antagonizarea părinților împotriva anumitor copii
care nu se încadrează în modelul stabilit etc.
Personalul școlar pot fi contribuitorii majori în maltratare, atât din cauza modelelor de relații
tradiționale autoritare, care sunt dificil de schimbat, cât și, în mod paradoxal, de lipsa de
competență în ceea ce privește educația și formarea cadrelor didactice, a directorilor și a
specialiștilor pedagogici. Lipsa unui personal suficient de calificat capabil să elaboreze o
metodologie activă de predare și în care regulile interne și organizarea procesului didactic
promovează într-un fel un mediu „avantajos” care transformă judecata, abuzul verbal sarcastic,
ridiculizarea, amenințările, abuzul de putere și altele asemănătoare în caracteristici ale mediul
școlar. Astfel de „pedagogi” pot considera, de asemenea, că o evaluare bazată pe comportament
drept profesională și naturală, și astfel vor premia copilul ascultător și îl vor pedepsi pe cel a cărui
comportare o consideră inacceptabilă.
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Semnele de abuz psihologic de către profesori nu sunt recunoscute ca atare, dar
sunt adesea văzute ca o consecință firească a dificultăților asociate cu predarea de astăzi și a
interacțiunii cu părinții de astăzi, unde astăzi este interpretat în întregime negativ. Respectul
copiilor de astăzi față de profesorii lor nu este prestabilită, ci depinde de personalitatea și
atitudinea profesorului față de ei. Adesea, profesorii etichetează copii ca fiind răsfățați, ceea ce
înseamnă, de obicei, că aceștia au anumite dorințe și nu respectă toate regulile necondiționat etc.

Neînțelegerea nevoilor copiilor este o problemă evidentă.
Dacă întradevăr copiii de astăzi și familiile lor sunt cu adevărat diferite, nu înseamnă că și școala ar
trebui să fie și ea diferită, adică ar trebui să se alinieze cu diferența, așa cum ar face orice serviciu?
Există cu adevărat speranța că elevii ar trebui să se adapteze pe deplin la sistemul școlar, care,
pare a fi incompetent având în vedere dezvoltarea globală a științelor educaționale și de predare.
De cele mai multe ori, aceste caracteristici ascund ignoranța manifestărilor dezvoltării copiilor și
lipsa de cunoștințe și abilități pentru a redefini comportamentul dificil ca o renaștere a dificultăților
și a evenimentelor traumatice care provoacă anxietate, îngrijorare și frică pe care copilul nu le
poate exprima altfel.

Acceptarea personală a dificultăților comportamentale la copii și utilizarea puterii
în relațiile cu copiii și părinții este, de asemenea, o practică destul de obișnuită.
În loc să înțeleagă ceea ce copii transmit prin comportamentele lor, apare o reacție de acceptare
personală din partea profesorului. Războiul profesorilor împotriva copiilor pare să existe, deși este
neuniform și cu un rezultat previzibil cu privire la cine va fi victima. Chiar și atunci când un copil
sau un adolescent reacționează agresiv față de un profesor, din nou victima este copilul. Puterea
deplină de încadrare a relațiilor și de stabilire a regulilor revine cadrelor didactice și școlilor și,
deoarece aceștia au adoptat inițial principiul că poate este corect, nu ar trebui să existe plângeri
atunci când un copil a decis să acționeze prin acesta.

Ceea ce „identifică o instituție ca fiind totalitară sau generoasă sunt regulile și
reglementările38 care administrează funcționarea acesteia”.
Instituțiile totalitare sunt în general dominate de interzicere, restricționare și de reguli și reglementările
categorice. Acestea prescriu în detaliu ce nu pot face utilizatorii serviciilor lor, ce trebuie să facă și ce
consecințe vor avea în caz de încălcare. În același timp, în ceea ce privește instituția, competențele
prevalează iar sarcinile lipsesc. Conținutul regulilor reflectă în mod clar interesele instituției și ale
personalului acesteia. Este suficient să ne uităm la un program aleatoriu al orelor de lucru în care
părinții pot vizita un profesor pentru a vedea interesele cui sunt respectate de reguli. De obicei, astfel
de ore sunt în mijlocul zilei, când profesorul are o oră libere între cursuri, care este singurul argument
și a cărui explicație este: "Dacă vor într-adevăr să vină, vor găsi o cale".
De asemenea, este important să se analizeze modul în care sunt stabilite regulile39 - sunt realizate de
instituția în cauză sau cu participarea utilizatorilor serviciilor sale, și dacă regulile se aplică tuturor
38. Cirulnyk,B.2001
39. For example, in accordance with the Pre-school and School Education Act, parents should participate in the newly established
civic councils in schools in an advisory capacity. This has been decided by the school and without parents’ participation, thus
also eliminating their future involvement.
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sau doar copiilor? În cazul scenariului general, instituția totalitară îți stabilește singură regulile și le
folosește pentru a-și exercita puterea.
Prezența sau absența plângerilor poate fi, de asemenea, un marker deosebit al instituției totalitare,
deoarece aceasta nu primește niciodată plângeri. Ar fi interesant să studiem datele privind
plângerile împotriva școlilor, grădinițelor și profesorilor.

Însăși organizarea procesului de predare poate fi, de asemenea, un motor al
maltratării, precum și eșecul său de adaptare la ritmul individual de învățare al
copiilor, la clasele cu un număr mai mare de studenți, facilitățile disponibile la școală, absența
cadrelor didactice, decalajul din ce în ce mai evident între cunoștințele moderne, care se dezvoltă
foarte dinamic, și formele și metodele de predare în majoritatea școlilor și claselor, care au rămas
neschimbate de mai bine de cincizeci de ani.

Fenomenul maltratării și neglijării pasive a diferitor copii există în instituțiile de
învățământ. Acesta include maltratarea copiilor care sunt diferiți, cum ar fi copiii cu dizabilități, copiii
cu risc social, copiii care sunt provocați din punct de vedere comportamental etc. Acești copii sunt
deosebit de vulnerabili la maltratare și foarte des devin obiectul unei neglijări pasive.40 Aceasta se
manifestă printr-o lipsa de anticipare a rezultatelor obținute de la acești copii, lipsă de interes și
respect pentru nevoile specifice ale copiilor, lipsa unui efort dedicat informării copiilor și asigurarea
faptului că aceștia se încadrează în grup, o lipsă de comunicare cu copiii etc. Neglijarea pasivă a acestor
copii poate avea ca rezultat:







Creșterea sau eșecul de a compensa dificultățile cognitive și emoționale;
Continuarea incapacității de a ține pasul cu ritmul de învățare, ceea ce afectează motivația de a
învăța
Transformare într-un ousider al grupului
Stimă de sine scăzută și lipsă de încredere
Probleme de comportament
Renunțarea la școală

Pe măsură ce apar dificultăți comportamentale, neglijarea pasivă este adesea înlocuită de neglijare
activă. Consecințele acestui fapt pot fi observate la majoritatea copiilor expuși riscului.

Una dintre cele mai grave manifestări ale maltratării copiilor diferiți este
antagonizarea tuturor celorlalți împotriva lor.
Maltratarea copiilor și a părinților este o manifestare extremă a maltratării diferiților copii. Există
mai multe cazuri de transferare a copiilor hiperactivi într-o nouă școală, inițiată cu sprijinul deplin
al părinților copiilor rămași, al copiilor înșiși și de școală.

40. Pouhet., A., 2014
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Recunoașterea maltratării instituționale în școli și acceptarea existenței sale
reprezintă primul pas spre înlocuirea sa cu bunul tratament. Atitudinea critică față de
orice discuție profesională pe acestă chestiune este parte și manifestare a existenței acestui
fenomen, care împiedică în continuare rezolvarea ei. Nu putem rezolva situația atâta timp cât
susținem că nu există. Neacceptarea existenței acestei probleme este, de asemenea, un mecanism
de apărare în tipul de comunicare bazat pe acuzație și autoapărare care este tipic nivelurilor
scăzute ale competenței profesionale.

Trebuie să fim conștienți de faptul că orice putere reală prezintă un risc de
maltratare și, astfel, deținătorii de putere ar trebui să depună eforturi pentru a
gestiona acest risc.
În ceea ce privește copii diferiți, acest risc poate fi agravat de anumite particularități ale sistemului
școlar bulgar. Acestea sunt:








Lipsa familiarizării cu caracteristicile copiilor expuși riscului, cu comportamentele acestora și lipsa
de conștientizare a manifestărilor suferinței psihologice din spatele diferitelor comportamente.
Ceea ce se întâmplă de obicei este că aceste comportamente inacceptabile sunt tratate și privite
la nivel personal.
Supraîncărcarea activității profesorilor în contrast cu anii de muncă individuală pe care un astfel
de copil îi cere, adică nu favorizează o abordare individuală, abordarea ar trebui individualizată
pentru o perioadă lungă de timp. Aceasta implică un studiu serios și aprofundat al resurselor
psiho-pedagogice și a deficiențelor copilului.
Nevoia de tehnici și abordări multiple pentru incluziunea copiilor cu dificultăți, necesită mai
multe resurse. În locul asigurării unui profesor pregătit, care nu este suficient, metodologia de
predare pentru toți copiii ar trebui schimbată.
Nu sunt inițiate niciodată discuții și se consideră că profesorul este corect și bun, iar problema
rămâne tabu.

Este important să înțelegem că școala poate fi adesea și este o sursă de maltratare. Pentru a face
acest lucru, trebuie să ne despărțim de modelul de comunicare bazat pe acuzare și de autoapărare și să alegem profesionalismul în loc.

Maltratarea în relațiile interpersonale implică, de obicei, un fel de conexiune și
reprezintă un tratament rău. Aceasta din urmă implică o formă de violență - fizică,
psihologică, sexuală sau neglijarea unei ființe umane și a nevoilor sale.
În acest sens, maltratarea este de obicei o manifestare a puterii într-o relație. În cazul în care
maltratarea se referă la o relație profesională, aceasta este inițiată de profesioniști, de echipă sau de
instituție, deoarece acestea au puterea de a determina natura relației și cadrul, regulile și limitele
dezvoltării acesteia. Când cadrele didactice pretind că suferă de maltratare din partea copiilor sau a
părinții lor, în majoritatea cazurilor apar întrebări privind cadrul relațiilor stabilite de școală și
profesorii săi și întrucât acest cadru permite violența în relații, cine este așadar vinovat de maltratare?
Responsabilitatea pentru tratament, fie că este bun sau rău, revine celui care are puterea de a
determina relația.
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În cele din urmă, tocmai tratamentul, fie sub formă de sprijin, îngrijire sau educație, este baza
atitudinilor profesionale, dar în numele profesioniștilor.

Existența violenței și a conflictului între copii este, de asemenea, un simptom și o
manifestare a maltratării în școală pe care, adesea, profesorii și directorii nu reușesc să o rezole.
Violența este explicată prin creșterea din familie și în cele mai multe cazuri se caută răspunsuri simple
la probleme complexe. Copiii reproduc comportamentele adulților și se pare clar că violența poartă
violență și poate este corect. „Copilul rău” crește ca un „tânăr rău”, care poate opta să fie de partea
puterii. Agresiunea școlară se dezvoltă într-un astfel de mediu de reglementare.

Un exemplu de violență în rândul copiilor poate rezulta din neglijența unui adult, adăugând lipsa

unor reguli și limite clare și bine gândite, aplicarea contradictorie a regulilor aflate în
conflict și a regulilor care nu evocă nici un sens al responsabilității la copii.
Acesta este un exemplu de indiferență sau de interes fictiv al adulților în ceea ce privește nevoile
copiilor, care, în esență, este neglijare. Interesul fictiv poate lua forma unei prietenii, familiaritate,
lipsă de distanță, privilegiu, permisivitate etc. În astfel de cazuri, adulții sunt interesați să fie
populari și încearcă să se protejeze de o relație reală adult-copil, care ar trebui să excludă
permisivitatea. Astfel de tipuri de relații pot provoca maltratarea de către copii. Lipsa unor reguli
și limite clare provoacă experimentarea într-un mod distructiv.

În cazurile de disciplină excesivă, așa cum sunt confirmate de reguli rigide, neschimbate și
adesea lipsite de sens, doar dacă nu sunt văzute din perspectiva titularului de putere, atitudinile
față de copii includ ignorarea, lipsa de respect și agresiunea conștientă pentru a clarifica cine este
responsabil. Violența în rândul copiilor este mai degrabă un rezultat al aplicării principiului ierarhiei
la grupurile de copii, unde, în cele mai multe cazuri, cei mai în vârstă sunt folosiți pentru a ajuta la
menținerea ordinii în rândul celor mai tineri.
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Există nevoia de a discuta ce anume presupune un bun tratament suficient, precum
și de a studia cele mai bune practici de bun tratament în școală.
Lansarea unei astfel de discuții poate deschide calea creativității, a căutării și, în cele din urmă, a
unei schimbări în care școala este obiectul.

Este deosebit de important să se discute despre predare și educație ca fiind
procese de relație între un adult și un copil și să se încerce să se ia în considerare
aceste procese din punctul de vedere al copilului.
Bunul tratament acordat copilului de către adulți este foarte probabil ca într-o zi să determine
copilul să devină un adult care să trateze copiii, în primul rând copiii lor, bine. Relațiile educă mai
mult, sau cel puțin la fel de mult ca și învățarea, iar profesorii ar trebui să fie conștienți de acest
lucru.

Regulile și principiile bunului tratament se bazează pe valorile drepturilor omului,
pe democratizare, pe respectarea nevoilor oamenilor și pe înțelegerea semnificației școlii
pentru dezvoltarea generală a personalității copilului. Sunt necesare discuții serioase și crearea
unor soluții noi în sprijinul înțelegerii drepturilor individuale ale copilului care sunt la fel de
importante ca și drepturile colective.

Bunul tratament acceptă punctele forte și resursele copilului și ale mediului
înconjurător ca fiind centrul de practică pedagogică în școli.
Studiile privind factorii de reziliență dezvăluie importanța deosebită a școlii, în special a relației
copil-profesor, care poate chiar să înlocuiască o relație simbolică și spirituală lipsită în mediul cel
mai apropiat al copilului.

Școala, ca actor important în rețeaua socială a copilului, joacă un rol în evaluarea
persoanei și, ca atare, poate avea un efect compensator puternic, în comparație cu
efectele de devalorizare a altor factori. Abordarea prin reziliență subliniază importanța
rețelei sociale, care oferă o poziție stabilă în viața copilului.

Școala este câmpul de joc și factorul major pentru satisfacerea nevoilor tuturor
copiilor. Cu ajutorul școlii, a învățării și a vieții școlare la vârsta de 7-18 ani, pot fi
satisfăcute toate nevoile pe care un copil le poate avea.
În acest moment, nevoile de acceptare și de apartenență se manifestă deja ca o necesitate de
acceptare de către colegi și clasă și, fiind parte a acestora, joacă un rol din ce în ce mai important
în conștientizarea propriei personalități. Este tocmai simțul apartenenței la clasă și școală care
joacă un rol major în dezvoltarea unui sentiment de apartenență la comunitate, oraș, țară etc.
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Nevoia de împlinire și implicare a copilului este realizată în întregime prin studiu și
prin reușita școalară.
Este deosebit de important să se vadă dacă școala investește în viitorul copilului sau se așteaptă ca
acesta să fie un realizator. Adesea, mai degrabă decât anticiparea realizării, comportamentele
școlare pot fi interpretate ca anticiparea erorilor. Se pare că scopul nu este de a învăța, ci de a
judeca. Anticiparea realizării stimulează motivația de a învăța, în timp ce anticiparea erorilor instigă
la frică și la reticență. Nici un alt criteriu nu este la fel de important pentru a determina locul
copilului printre ceilalți ca să se descurce bine la școală. Stimularea și satisfacerea nevoilor
cognitive împing copilul spre creștere și maturitate.

Noțiunile de bine și rău, frumos și urât, bine și rău sunt, dorit sau nu, sunt
construite sub influența majoră a școlii.
Adoptarea valorilor morale are loc prin relațiile din familie și de la școală, precum și prin întâlniri
cu arta, dar nu prin învățare și moralizare.

Școala ar trebui să fie un loc prietenos pentru copil. Abordarea prin reziliență ne
ajută să revizuim semnificația școlii, studiind, aparținând grupului de prieteni, adică
să vedem școala nu doar ca instituție de învățământ, ci și ca un loc de existență
pentru copil. Ar fi bine să ne întrebăm cum se face că școala, iar acum și grădinița, au devenit
locuri nesigure și neatractive pentru copii și de ce le consideră adesea amenințătoare. Cum este
posibil ca inițial copleșitul elev de clasă întâi să evite să mergă la școală imediat ce începe al doilea
semestru? De ce există tot mai multe cazuri de copii care refuză să meargă la școală?

Bunul tratament în școală este cea mai bună prevenție a violenței și a maltratării,
atât față de copii, cât și printre copii.
Înțelegerea acestor lucruri ne va ajuta să ne îndepărtăm de la discuții și să ne gândim cum să facem
față agresiunii, comportamentului inacceptabil și hărțuirii la școală. Pentru a face acest lucru,
trebuie să ne gândim și să vorbim despre felul în care pot fi îmbunătățite relațiile la școală, modul
în care copiii se pot simți siguri și acceptați, cum poate atmosfera să devină prietenoasă și calmă și
cum să rezolve conflictul într-un mod constructiv și sigur; cu alte cuvinte, cum să asigurăm o
atitudinea pozitivă și bunul tratament.
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Management bun
Bunul tratament acoperă toate tipurile de relații în școală, așa că vom încerca să îl
considerăm ca un concept privitor la un management bun – relația profesor-elev, parteneriatul
părinților, metodologia didactică și implicarea copiilor. Management bun presupune că școala este
gata să primească copilul și să caute îmbunătățirea continuă a gradului de pregătire pentru a
satisface nevoile copiilor care intră în ea. Considerăm că aceasta este o trecere substanțială de la
discuțiile în curs de desfășurare legate de pregătirea copiilor pentru școală , adică școala ar trebui
să își reconsidere disponibilitatea pentru copiii de astăzi. În acest context, școala ar trebui să aibă
o politică dedicată bunului tratament, al cărei scop ar trebui să fie ideea de a o transforma într-un
loc sigur și prietenos pentru copii.

În primul rând, conducerea școlii și cadrele didactice să aibă în vedere introducerea
standardelor unui bun tratament, pentru monitorizarea și evaluarea realizărilor și căutarea
unor oportunități de îmbunătățire. Implicarea altor parteneri este, de asemenea, o parte a unui
bun tratament.

Bunul tratament necesită o analiză și o evaluare periodică a situației și a tratamentului
la școală, dar oare există o înțelegere comună a acestui aspect? Sunt toate activitățile școlare întradevăr bazate pe bunul tratament? Cine sunt oamenii și resursele relevante în interiorul și în afara
școlii în ceea ce privește această problemă? Oare noi, din pozițiile noastre, contribuim la
construirea unui climat de bun tratament și prevenire a violenței? Cum sunt implicați copiii și
părinții? 41 Este important să se efectueze o astfel de analiză și evaluare periodică ca bază pentru
managementul școlii.

Școlile fac planuri rezonabile cu activități pentru a asigura bunul tratament.
Managementul bun se bazează pe obiective clare, pe baza unei analize solide a
nevoilor persoanelor care folosesc serviciul școlar, adică copiii și familiile acestora.
O bună gestionare presupune, de asemenea, implicarea acestor utilizatori în management, adică
negocierea relațiilor și a interacțiunilor dintre adulți, ținând cont de interesul superior al copilului.
În plus, aceasta înseamnă o planificare rezonabilă a activităților, pe baza evaluării, pentru a asigura
schimbarea necesară în organizarea predării, pregătirii cadrelor didactice, dezvoltarii carierei și
sprijinul acestora.

Școala are reguli, ghiduri și regulamente axate pe interesul superior al copilului și
pe asigurarea dreptului la educație a fiecărui copil.
Ghidurile școlare, procedurile și reglementările se bazează pe înțelegerea faptului că școlarizarea este
un serviciu pentru copii, care este pus în aplicare în parteneriat cu părinții și alte instituții. Drepturile
copiilor și în special dreptul fiecărui copil de a avea acces la o educație bună este punctul central al
ghidurilor, procedurilor, regulilor etc. Acestea asigură accesul liber pentru fiecare copil, indiferent de
vârstă, etnie, stare socială etc. Este stabilit prin lege, toți copiii au dreptul la educație și acest lucru este
considerat suficient. Cu toate acestea, experiența evidențiază necesitatea introducerii unor mecanisme

41. Bientraitance a l’ecole, 2013
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și forme de aplicare flexibile și relevante. Este prea simplist să credem că atâta timp cât copiii sunt
dispuși, legea va oferi.

Școala dispune de proceduri clare de informare a copiilor și familiilor acestora cu
privire la drepturile copilului și la modalitățile de a le asigura în școală.
Conținutul regulilor școlare, ale ghidurilor și ale reglementărilor este dominat de drepturi, nu de
interdicții și obligații, și există angajamente clare ale școlii și ale cadrelor didactice.

Bunul tratament necesită angajarea de profesioniști competenți, formare continuă
și sprijin pentru profesori.
Managementul bun necesită proceduri clare pentru selecția și dezvoltarea profesională a cadrelor
școlare. Este recomandat ca școala să aibă un profil de competențe al cadrelor didactice, incluzând
competențe pentru bunul tratament. Dezvoltarea carierei ar trebui să fie legată de creșterea
competențelor profesorilor ca urmare a instruirii și a auto-îmbunătățirii pentru creșterea
competenței bunului tratament.

Profesorii ar trebui să aibă un drept garantat de a participa la cursuri de formare,
pentru a-și dezvolta competențele de bun tratament. Instruirea ar trebui să includă teme
care vizează dezvoltarea de cunoștințe și abilități pentru o abordare multidisciplinară,
multiinstituțională și integrată pentru a asigura dreptul la educație a copiilor.
Este foarte important ca profesorii să beneficieze, de asemenea, de sprijin profesional

pentru a răspunde provocărilor profesionale legate de bunul tratament.
Profesorii au nevoie de supraveghere pedagogică și interviziune. Astfel de forme de sprijin
profesional ar trebui să clarifice calea pentru discutarea altor provocări decât într-un mediu de
lucru judecat și controlat. Aceste forme ar trebui să se transforme într-un mediu de reflecție
profesională și auto-reflecție asupra relațiilor pedagogice dintre profesori și elevi, între copii și
adulți, precum și semnificația acestor relații,
abordările, metodele și mijloacele prin care cadrele didactice pot construi și întreține relația. Mai
mult, formele pot deveni un mediu pentru schimbul de experiențe, emoții, îngrijorări, amărăciuni,
dezamăgiri etc., unde acestea vor fi acceptate fără a fi judecate sau moralizate. În majoritatea
cazurilor, aceasta conduce la o mai bună înțelegere și acceptare a emoțiilor, a experiențelor și a
comportamentelor copiilor.

Un destul de bun tratament al copilului de către profesori
Școala ar trebui să aibă un cod de etică privind bunul tratament, inclusiv valori,
reglementări și reguli privind tratarea copiilor, a familiilor lor și a celor dragi.
Acest cod de etică ar trebui să fie disponibil tuturor și ar trebui să aibă în vedere forme clare de
prevenire a încălcărilor normelor adoptate.
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Bunul tratament este în primul rând o atitudine bazată pe conceptul de acceptare a
copilului ca persoană, ca individ în curs de dezvoltare. Acceptarea pozitivă este prima
condiție prealabilă pentru un bun tratament. Copilul are nevoi emoționale, cognitive, spirituale si
sociale care stau la baza dezvoltării acestuia. Bunul tratament al copilului necesită acceptarea
copilului în primul rând ca un copil, adică o persoană mică în curs de dezvoltare, unde nevoile sunt
de o importanță maximă, în conformitate cu viața copilului de până acum și cu specificul cerințelor
copilului bazate pe nevoi comune.

Bunul tratament este un tratament individualizat, adică recunoașterea specificității
tuturor nevoilor prin alinierea tratamentului și a predării cu acestea. Cel mai important factor este
că vorbim despre un set de nevoi, care sunt uneori legate dramatic. Bunul tratament nu poate
exista dacă numai o parte a întregului set, de ex. nevoi cognitive sunt respectate. Ca persoană
fizică, copilul are un set de nevoi și toate trebuie să fie respectate pentru ca bunul tratament să
aibă loc.

Da!

Bune practici: recunoașterea și evaluarea individuală a
fiecărui copil
Recunoașterea și evaluarea individuală a punctelor forte, a resurselor, a dificultăților și
nevoilor fiecărui copil. Profesorii au fost instruiți să efectueze o astfel de evaluare psihologică
și pedagogică și se pot baza pe sprijinul unui psiholog școlar sau consilier. Evaluarea se face
în fiecare an școlar și îi ajută pe profesori să faciliteze învățarea copilului în funcție de
resursele proprii ale acestuia. Lucrările se desfășoară în cadrul unei abordări
multiinstituționale și în cadrul unei rețele multiinstituționale, astfel încât, atunci când este
necesar, cum ar fi copiii expuși riscului, să se caute parteneriate cu alte instituții sau servicii,
cum ar fi servicii de sănătate sau sociale, pentru beneficiul atât al copilul, cât și al familiei.

Bunul tratament anticipează realizarea fiecărui copil. Școala este pentru copii, și fiecare copil ar trebui să
spere că învață exact ceea ce are el nevoie pentru propria viață. Școala are un rol major în
autoevaluarea copilului și este important ca aceasta să aștepte ca fiecare copil să realizeze
progrese în funcție de nevoile și resursele personale și nu doar prin standarde. Odată ce școala a
acceptat că fiecare copil are resurse, acesta va face un angajament personal de a descoperi,
dezvolta și mobiliza resursele în interesul copilului.
Bunul tratament implică parteneriatul și negocierea cu familia sau cu înlocuitorul acesteia, adică
școala are proceduri clare de implicare a părinților și a copiilor în pregătirea și adoptarea regulilor,
ghidurilor și regulamentelor sale.
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DA!

Bune practici: Contract între școală și părinți
Contractul precizează cadrul de relații și responsabilități pentru ambele părți, obținut
prin eforturi comune. Are o valoare profesională pentru a invita participarea părinților la
parteneriat și conține o descriere a relațiilor care vor asigura cooperarea în cel mai bun
interes al copilului.

Bunul tratament exercitat de profesori presupune acceptarea istoricului copilului și a familiei sau a familia
înlocuitorare. Acceptarea înseamnă respect, non-umilire și respect pentru demnitatea copilului și a
familiei copilului atât de către profesori cât și de către școală. Acceptarea este prezentată atât în
modul de acționare, cât și în modul de vorbire.
Bunul tratament implică confidențialitatea în relația cu copilul și familia. Orice informație dobândită
profesional ar trebui utilizată numai în scopuri profesionale și într-o manieră reglementată.
Jargonului profesionial al profesorului ar trebui să excludă ridiculizarea, sarcasmul, insultele și
judecata adresate fie copilului, fie familiei.
Bunul tratament implică eforturi deosebite pentru învățare, anticiparea realizării, includerea în clasă și în
școală a copiilor aflați în situații de risc și recunoașterea semnelor evenimentelor traumatice în
comportamentul copiilor. În spatele actelor de izolare, agresivitate, aroganță etc., profesorul ar
trebui să fie capabil să recunoască suferința pe care copilul nu poate exprime în cuvinte optând
pentru o exprimare comportamentală.
Școala ar trebui să aibă proceduri, reguli, forme și activități dedicate prevenirii abandonului școlar, care ar
trebui să se bazeze pe o abordare integrată, multidisciplinară și multiinstituțională.

DA!

Bune practici: Mecanismul interinstituțional pentru abandonul
școlar la nivel local
Mecanismul a fost dezvoltat ca urmare a activității comune a directorilor școlari, a
reprezentanților autorităților locale și a sistemului de protecție și a furnizorilor de servicii
sociale. Oferă o diviziune clară a rolurilor și funcțiilor în stabilirea riscului abandonului școlar.
În cazul în care riscul se datorează problemelor pedagogice, se propun soluții pedagogice,
școala având rolul de lider, astfel încât să asigure o abordare integrată a copilului și a familiei
în parteneriat cu ceilalți actori. În cazul unui risc social, sistemul de protecție joacă rolul
principal, dar, din nou, în parteneriat cu școala și ceilalți actori. Au fost definite mecanisme
clare de semnalizare, roluri și responsabilități. Abordarea a fost pusă în aplicare de mai mult
de trei ani în unele municipalități, iar efectele sale au fost în mod constant bune.
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DA!

Bune practici: Clasa de sprijin
Un serviciu trans-sectorial integrat în Franța, destinat copiilor în conflict cu legea este clasa
de sprijin, adică o clasă de sprijin pentru copii care fie se confruntă cu dificultăți mari la
școală, fie se comportă prost în clasă. În fiecare regiune a Franței, o școală a fost numită
pentru a înființa o astfel de clasă. Indiferent de setarea fizică a clasei, școala este
responsabilă de documentație și de asigurarea unui profesor pentru clasă. Organizarea are
loc de obicei într-un oraș unde este necesară această clasă, iar aceasta nu are mai mult de
opt studenți. O echipă-comitet este configurată pentru clasă, constând intr-un reprezentant
al școlii de conducere, un profesor de matematică și unul de limba franceză, un antrenor
social și un psiholog de la un centru de servicii sociale specializate pentru copiii aflați în
conflict cu legea. Predarea durează șase săptămâni, timp în care profesorul este responsabil
cu pregătirea și punerea în aplicare a unui program individual de învățare pentru fiecare
elev. Antrenorul social de cele mai multe ori lucrează cu familia, dar caută să angajeze și
alte servicii în funcție de necesitățile copilului și este prezent în clasă de două ori pe
săptămână. La final, un raport cu recomandări pentru fiecare copil este produs, care poate
include întoarcerea la școală sau trimiterea la o școală specializată, loc de muncă sau o altă
formă, în conformitate cu opțiunile disponibile. Renunțarea la sistemul educațional nu este
permisă ca opțiune.

Bunul tratament implică un profesor care nu ar trebui să judece, să insulte sau să izoleze în continuare
copilul, ci să opteze pentru sprijin într-o echipă multidisciplinară și, dacă este necesar,
multiinstituțională.
Bunul tratament implică introducerea unor metode active de predare adaptate nevoilor copiilor.
Metodologia de predare include metode active, cum ar fi lucrul în grupuri mici, munca în echipă,
joc de rol, discuții, muncă individuală etc. Alte opțiuni sunt studiourile, cluburile și alte forme de
interes pe care copiii le pot alege. Este posibil invitarea unor specialiști externi, voluntari etc. să
desfășoare activități. Metodologia de predare presupune evaluarea, care îi motivează pe copii să
învețe. Bunul tratament necesită educație și învățare pentru promovarea independenței. Bunul
tratament față de copil vizează autonomia progresivă și împlinirea vieții.

Implicarea copiilor
Școala trebuie să dezvolte activități care să includă copiii în viața școlară și să faciliteze implicarea lor în
clasă, școală și comunitate. Profesorii ar trebui să fie pregătiți să încerce să facă fiecare copil să se
simtă implicat în grupul, clasa, școala și comunitatea respectivă. Școala ar putea avea „Reguli
privind un bun tratament și comportament în clasă și în școală”, dezvoltate în comun de către
copii, profesori și părinți, care se aplică în mod egal tuturor. Implicarea copiilor ar trebui să fie
reală, iar școala trebuie să depună eforturi pentru a înțelege și a auzi copiii. Implicarea falsă nu ar
aduce beneficii nimănui. Este recomandabil să căutați abordări care să faciliteze înțelegerea
regulilor și să invitați copii să își exprime opiniile.
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DA!

Bune practici: Filozofia pentru copii
Discuțiile de grup cu copii de la școala primară urmăresc să stimuleze gândirea și
creativitatea la copii ca o modalitate de a facilita implicarea lor în elaborarea
propunerilor de îmbunătățire a relațiilor la școală.
42 43

DA!

Bune practici: Programul “Mai bine am vorbi”
Acesta este un program de grup care are ca scop prevenirea violenței împotriva copiilor prin
dezvoltarea abilităților lor de a-și exprima emoțiile, de a recunoaște emoțiile și experiențele
altora și de a-și dezvolta empatia înlocuind agresivitatea cu cuvinte care exprimă experiențe.
Prin metode active, cum ar fi jocul, discuția și munca în grupuri mici, copiii înțeleg ce este
violența, cum îi afectează pe ceilalți și cum se construiesc relații sigure între ei. În grupuri
participă și profesori și părinți, dar la același nivel cu copiii/ pe picior de egaliate/ în condiții
egale.

DA!

Bune practici: Proiectele copiilor
pentru bunul tratament în școli 42
Această practică vine de la o școală belgiană care lucrează folosindu-se de abordarea prin
reziliență și urmărește să cultive un set de mentalități și calități civice în elevi prin participarea la
managementul școlii și prin introducerea de practici democratice în sprijinul acestei participări, cum
ar fi forumuri, dezbateri, consilii etc. Copiii sunt instruiți să pregătească proiecte și după formare își vor dezvolta propriile proiecte. Sprijinul a fost acordat copiilor din patru școli din întreaga țară
pentru a dezvolta proiecte care contribuie la introducerea bunului tratament în școala lor. În
fiecare școală, în urma filosofiei pentru copii și a forumului de teatru, echipele din clasele 3 și 4 și
clasele 5 și 6 au fost învățate cum să pregătească un proiect. Echipele au fost înființate conform
cerințelor copiilor și au fost depuse eforturi pentru a nu utiliza nici o abordare elitistă. Instruirea a
fost realizată în conformitate cu un program special conceput pentru copii și bazat pe învățarea
prin practică. Proiectele pregătite de copii au fost prezentate în fața celorlalți copii din fiecare
clasă, care au contribuit, de asemenea, la ideile lor. Accentul a fost pe activități generale pentru
viața școlii și pentru bunul tratament, iar bugetul a fost de 5.000 BGN. Unii părinți și profesori au
contribuit de asemenea la dezvoltare, dar proiectele au fost în mare parte rezultatul muncii
copiilor. Proiectele au fost finanțate de SAPI43. Unele dintre ele au avut drept scop crearea unui
spațiu pentru copii - o cameră, o scenă în curtea școlii, un foișor, o bibliotecă sau un loc de
întâlnire. În una dintre școli, copiii au dezvoltat un proiect de radio școlar, cu echipamente,
programe radio etc.

42.
43.

În urma instruirii și susținerii, astfel de proiecte au fost dezvoltate de copiii din școlile din Sofia, Pazardzhik și Shumen.
Ca urmare a sprijinului Fundației OAK în cadrul proiectului “Bientraitance – Network of Resilience”.
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Școala trebuie, de asemenea, să implice copiii în viața publică și să depună eforturi pentru a-i crește ca
cetățeni activi într-o societate democratică.

DA

Bune practici: Mini-forum "Cum să trăim împreună
cu respect?": Un consiliu civic în școală
Această practică vine de la o școală belgiană care lucrează folosind abordarea prin reziliență
și urmărește să cultive un set de mentalități și calități civice în elevi prin participarea la
managementul școlii și prin introducerea de practici democratice în sprijinul acestei participări,
cum ar fi forumuri, dezbateri, consilii etc. .

Eventual cea mai mare schimbare în instituții este participarea utilizatorilor la luarea deciziilor cu privire la
serviciile utilizate. În acest context, în ultimii ani s-a pus accentul pe necesitatea instituțiilor care
lucrează cu copii să elaboreze linii directoare și programe și activități dedicate pentru a implica
părinții în acest proces. În societatea noastră, participarea tatălui la creșterea și educarea copiilor
este incontestabilă, dar în același timp copilăria timpurie și vârsta școlară timpurie par a fi
dominate de mame, iar feminizarea lor ascunde riscuri pentru copil. Conceptul de partajare a
parenting-ului ajută la evidențierea rolurilor fiecărui părinte într-un mod specific care anticipează,
de asemenea, un tratament specific din partea instituțiilor.
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