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Program de instruire pentru părinții adolescenților

Dragi părinți,
Numeroase studii au demonstrat faptul că rolul părinților este vital în viața și
dezvoltarea copiilor. Încă din copilărie, copiii, din cauza imaturității lor fizice și
mentale, au nevoie de un mediu sigur, de o prezență umană continuă, cel mai adesea
definită de un părinte care le va satisface nevoile într-o manieră adecvată, care îi va
îndruma cu pricepere spre cunoașterea și integrarea în lumea înconjurătoare; care să
aibă încredere în ei și să-le încurajeze punctele forte pentru dezvoltarea lor viitoare.
Trecând prin diferite stadii de vârstă, copiii ne supun la numeroase provocări și
întrebări pe noi ca părinții. "Cum să interpretăm comportamentul copilului ?, Cum să-i
ajutăm ?, Facem față în mod corect sau facem greșeli." Provocările și întrebările din
perioada adolescenței cresc cu mare intensitate.
Diverși autori definesc adolescența ca fiind una din cele mai dificile perioade din viața
copilului. Adolescența este perioada de tranziție de la copilărie, perioadă lipsită de
griji și plină de emoții, la maturitate și responsabilitate ca adult. Experiențele și
emoțiile sunt foarte puternice. Prietenii și apropiații sunt importanți. În mod special,
în timpul acestui proces de creștere, tinerii își dau seama de trăirile și visele lor și își
dezvoltă proiectul de viață, ceea ce le va permite să intre în lumea adulților.
Ghidați și influențați de aceste opinii și idei, am dezvoltat un program de instruire
pentru părinții copiilor care se află în perioada adolescenței. Scopul este să creăm un
spațiu protejat în care părinții să participe activ pe baza experiențelor personale. În
plus față de experiența pe care o împărțiți, vom prezenta câteva concepte teoretice,
tehnici și sfaturi practice pentru a extinde percepția adolescentului și rolul esențial al
familiei și al părintelui.

Indiferent de opiniile autorilor pe care îi vom prezenta, trebuie să recunoaștem în
mod inevitabil că modalitatea fiecărui copil de a trece prin adolescență este
diferită, iar opiniile teoretice nu epuizează toate repertoriile posibile ale
comportamentelor bune ale copiilor și ale părinților. Ele vă vor îmbogăți
aptitudinile de părinte pentru a vă permite să vă îndepliniți cel mai important rol să vă susțineți copiii în așa fel încât să își dezvolte potențialul și să se simtă
mulțumiți și fericiți. Aceste obiective sunt împărtășite și de noi și de autori.
Din partea echipei de autori
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Introducere în program
Scopul programului
Scopul acestui program este de a dezvolta abilitățile de parenting ale părinților de adolescenți,
sprijinindu-i în îndeplinirea rolului prin auto-reflecție, prezentarea de construcții teoretice și
împărtășirea experienței personale într-un grup de alți participanți.

Metode de lucru aplicate în program
Programul se bazează pe cunoștințe și concepte psihodinamice ale dezvoltării psihologice a unei
persoane, care este atât o teorie cât și o metodă de lucru.

Participanții
Programul este conceput pentru părinți de copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani, care
întâmpină dificultăți în relaționarea cu copiii lor sau care își pun întrebări despre comportamentul
lor cât și despre cel al copiilor(adolescenți). Se intenționează ca grupurile să cuprindă între 12 și
18 participanți, ceea ce va asigura o mai bună eficiență și o oportunitate pentru fiecare membru să
se implice.

Durata programului
Programul este organizat în șapte sesiuni de două ore. Întâlnirile vor avea loc o dată la două
săptămâni.

Conținutul programului
Sesiunea nr. 1
Introducerea, prezentarea programului, prezentările și stabilirea regulilor grupului; începerea
discuției pe tema relațiilor adolescent-părinte.

Sesiunea nr. 2
Familia mea - extinderea conceptului și a modelelor explicative ale familiei prin introducerea
ideilor de abordare sistematică. Circularitatea relațiilor, a tipurile de comunicare între membrii
familiei. Adolescența în contextul etapelor ciclului de viață familială. Reorganizarea structurilor și a
rolurilor, renegocierea regulilor familiale în perioada adolescenței copilului.

Sesiunea nr. 3
Adolescența copilului meu, ceea ce știm despre pubertate, ceea ce nu știm despre pubertate.
Puncte de vedere a diverși autori: scopul dezvoltării, dezvoltarea normală, dezvoltarea deranjată,
măsuri recomandate părinților.

5

Sesiunea nr. 4
Fiind părinte prin ochii părinților și din perspectiva teoriilor psihodinamice: rolul părinților, rolul
super-eului conform lui Sigmund Freud, mama suficient de bună, sinele adevărat și fals conform lui
Donald Winnicott; Melanie Klein: Fiind mama sau tatăl unui adolescent.

Sesiunea nr. 5
Putem să facem copiii mai rezilienți? Convingeri și idei despre rolul părinților influențați de o nouă
abordare a cunoașterii despre ființa umană - abordarea bazată pe reziliență.

Sesiunea nr. 6
Știu că poți face față, o sesiune interactivă. Prin simulări, diferite tehnici propuse, metode, răspuns
la comportamentul provocator al copiilor.

Sesiunea nr. 7
Rezumatul și sfârșitul instruirii. Discutarea unor aspecte importante, care nu au fost atinse, lăsate în
’’parcare’’. Feedback-ul de la participanți, ce vor lua cu ei, ce vor lăsa în grup. Sfaturi practice pentru
părinții adolescenților.
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Conținutul
programului de
instruire
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Sesiunea nr. 1
Introducere în program
Obiectivul:
Obiectivul principal al primei sesiuni este de a prezenta participanților scopul
programului, de a crea un mediu de lucru în grup.
Sarcini:
Până la sfârșitul sesiunii participanții :
Vor cunoaște obiectivele programului și formatul livrării programelor
Se vor prezenta și vor face cunoștință cu ceilalți
Își vor împărtăși așteptările față de programul de instruire
Vor adopta regulile grupului și regulile de lucru
Își vor îmbunătăți abilitățile de exprimare și de împărtășire

Planul sesiunii:
1. Prezentarea participanților - „cartea mea de vizită” – 15 minute
Obiective: Prezentarea participanților
Facilitatorii invită participanții să se prezinte, împărțindu-i în perechi și fiecare dintre ei va spune
cele mai importante 5 lucruri despre ei înșiși:
Care este numele meu
Unde m-am născut și unde am crescut
Ce fac și unde lucrez
Cum este familia mea
Care sunt punctele mele forte și punctele mele slabe
Fiecare participant își prezintă partenerul grupului.

2. Prezentarea programului – 10 minute
Obiectivul: participanții să cunoască programul, subiectele, modul în care vor fi difuzate, durata.
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Facilitatorii introduc participanții în program prezentând ideea generală și cadrul programului:
obiective, module, durată.
Facilitatorii caută feedback de la participanți: "Ce credeți despre ceea ce ați auzit? Ce părere aveți
despre ideile noastre, sună interesant, interesant pentru dvs.? Doriți încă să participați - singur sau
cu altcineva ?

3. Împărtășirea așteptărilor grupului – 10 minute
Obiectivul: Identificarea așteptărilor participanților
Unul dintre facilitatori invită participanții să-și împărtășească așteptările: "Care sunt așteptările
dumneavoastră odată cu înscrierea la curs ?, Ce ar fi util pentru dvs.? Ce doriți să înțelegeți?
Facilitatorii vor să sintetizeze prin efectuarea unui brainstorming; Caută răspunsuri la întrebări și
le scriu pe un poster:
Care este cel mai dificil lucru legat de adolescenți?
Care sunt temerile cele mai grave?
Care sunt speranțele tale?
Ce te ajută?
Care sunt obstacolele?
Așteptările sunt scrise pe un poster si sunt expuse la vedere, disponibile pe tot parcursul
programului de instruire. Se afișează un alt poster, care este definit ca parcare, unde se vor scrie
întrebări importante, atunci când discutarea lor necesită amânare.
Programul, tipărit în avans, este distribuit participanților. Se discută așteptările participanților pe
toată durata prezentării programului de instruire/trening; ce subiecte ar putea acoperi așteptările.

4. Elaborarea și adoptarea unor norme preliminare de lucru în grup
– 10 minute
Obiectivul: să cadă de acord asupra unui contract de grup pentru participare.
Facilitatorii justifică necesitatea unor reguli de lucru în grup și invită participanții să prezinte
propuneri. "Toată lumea poate propune ceea ce este important pentru el și ceea ce vă va face să
vă simțiți confortabil în grup". În cazul în care participanții sunt pasivi, facilitatorii îi ghidează
propunând câteva idei, de exemplu:
Toți participanții sunt egali
Fiecare poate avea o opinie
Toate ideile sunt valoroase
Nu există idei corecte sau idei greșite
Orice împărtășesc participanții în cadrul grupului rămâne aici/confidențialitatea
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Toată lumea se comportă în așa fel încât să nu-i rănească pe ceilalți, nici verbal, nici prin
folosirea gesturilor
Fără strigăte, fără limbaj ofensator
Fiecare vorbește în nume propriu – Eu cred că ...
Venim la timp și închidem telefoanele etc.
Regulile rămân deschise și pot fi adăugate în timpul desfășurării activității.
Pauză – 15 minute

5. Relațiile părinte - adolescent – 35 de minute
Obiectivul: Identificarea celor mai importante lucruri favorabile relațiilor părinte-adolescent,
bazate pe experiența personală a fiecărui.
Facilitatorii introduc subiectul relațiilor delicate părinte-adolescent. Ele amintesc de subiectul
acestui curs: căutarea răspunsurilor la întrebări, explicarea gândurilor și sentimentelor și
prezentarea tehnicilor pentru o mai bună comunicare între părinți și copii.
Aplicând tehnica brainstorming-ului, facilitatorii caută răspunsuri la o serie de întrebări:
Întrebarea 1: Care sunt, după tine, lucrurile importante - principiile și comportamentele care
determină relațiile bune dintre părinți și adolescenți?
Participanții dau răspunsuri rapide.
Dacă grupul este pasiv, acesta poate fi ghidat:
înțelegere
încredere
intenții bune
respectul față de copil
respectul față de natura unică a copilului
recunoașterea schimbărilor care au loc în personalitatea adolescentului
să nu judece schimbarea
re-negocierea regulilor în relația cu copilul matur
Întrebarea 2: Care dintre lucrurile enumerate le atingeți cu ușurință în comunicarea cu copiii dvs.?
Întrebarea 3: Care dintre lucrurile enumerate vă provoacă dificultăți?

Răspunsurile la întrebări sunt scrise pe trei postere. Desfășurând o discuție, grupul identifică acele
principii și comportamente, care cel mai adesea, pun dificultăți în relațiile dintre părinți și copii.
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Un participant este invitat să împărtășească, pe baza experienței sale personale, ceea ce poate ajuta în
astfel de situații. Discuția este ghidată să se concentreze asupra a ceea ce se poate face pentru a spori
efectul răspunsurilor la întrebarea 2 și pentru a reduce impactul răspunsurilor la întrebarea 3. Exercițiul
se încheie cu mesajul că adolescentul este o personalitate și are drepturi, individualitate , trece prin cea
mai dificilă perioadă de tranziție de la copilărie la independență și în această perioadă are nevoie de
îngrijirea, înțelegerea și atenția părinților.

Sesiunea se încheie cu un rezumat al discuțiilor efectuate în timpul sesiunii.

Concluzie
În concluzie, fiecare participant completează propoziția: "Dacă aș fi o culoare, atunci acum sunt ...".
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Sesiunea nr. 2
Familia noastră
Obiectivul:
Obiectivul principal al Sesiunii 2 este de a introduce idei din abordarea sistematică
pentru a extinde percepția familiei ca sistem, rolurile pe care le iau membrii
familiei, căile de comunicare, circularitatea relațiilor
Sarcini:
Până la sfârșitul sesiunii, participanții vor dobândi cunoștințe despre:
circularitatea relațiilor din cadrul sistemului familial
modalități de comunicare în cadrul familiei
rolurile preluate în cadrul sistemului familial
adolescența în contextul etapelor ciclului de viață al familiei
renegocierea relațiilor cu adolescentul

Planul sesiunii:
Deschiderea sesiunii: Facilitatorii salută grupul și prezintă obiectivele și subiectele care vor fi
discutate în cursul sesiunii de astăzi, explicând că familia este centrală în viața copilului și că acesta
poate fi cel mai bine înțeles în contextul familiei. Comportamentul copilului este determinat nu numai
de trăsăturile individuale, ci și de cele ale sistemului familial de care aparține.

Exercițiu de încălzire
Toți participanții sunt încurajați să facă un cerc în mijlocul camerei, unul dintre ei situându-se în
mijlocul cercului. Toți participanții au sarcina de a acționa ca o familie armonioasă unită.
Participantul din mijloc pasează mingea către ceilalți participanți din cerc și îi cere să o transmită
înapoi și să numească un pas care duce la îndeplinirea obiectivului.

1. Familia mea – 30 de minute
Obiectivul: pe baza experienței lor personale, participanții identifică relațiile circulare din familie.
Introducere
Adesea credem că ne cunoaștem bine membrii familiei, caracterul și temperamentul soțului/soției,
interesele și obiceiurile copiilor noștri și, uneori, fără a realiza cum, ajungem în situații în care
întâmpinăm dificultăți în comunicarea cu ei și uneori suntem chiar implicați în conflicte. O reacție
comună într-o astfel de situație este aceea de a învinui pe cealaltă persoană: "El este întotdeauna
atât de irascibil, el este o persoană rea, nu mă înțelege, nu mă respectă, eu sunt întotdeauna
răbdătoare ..."
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Cealaltă persoană trebuie să se schimbe. În multe familii, soții și copiii au atribuite anumite roluri:
"unul este în mod inerent bun, celălalt este întotdeauna rău, un copil are succes și este înzestrat,
iar celălalt este leneș de cele mai multe ori", indiferent de contextul dificil al situației. Această
imagine ne face să credem că majoritatea oamenilor explică relațiile din familie bazate pe cauză și
efect/relații liniare: cauza este un eveniment care precedă un altul; de exemplu, copilul fură
deoarece părinții sunt divorțați. În acest caz, numai unul dintre obiecte are un impact asupra
celuilalt, dar nu invers.
Există și altceva dincolo de relația cauză-efect.
De exemplu, părinții sunt în curs de divorț și se află într-o luptă constantă, copilul începe să fure,
părinții sunt îngrijorați și încep să vorbească calm unul față de celălalt, deoarece chiar dacă
divorțează, le pasă de copilul lor .
Aplicând ideile și opiniile abordării sistematice, se va încerca extinderea percepției și a modelelor
familiale explicative".
În urma introducerii, facilitatorii încep să lucreze cu grupul, punând întrebări și solicitând feedback
de la participanți.
Unul dintre facilitatori scrie pe un poster.
Cine sunt membrii familiei tipice?
Pe baza răspunsurilor participanților, se poate trage concluzia că familia este formată din copii și
părinți.
Cum le putem aranja în spațiu - într-o linie orizontală dreaptă, verticală, într-un cerc
sau în alt fel?
Figura 1

Fiu

Tată

Fiică

Mamă
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Facilitatorii prezintă principalele caracteristici ale familiei ca sistem:
Familia este o entitate funcțională, alcătuită din membrii săi, care sunt interdependenți
Familia are limite care se caracterizează printr-o anumită permeabilitate
Sistemul familial încearcă să obțină stabilitate relativă, dar nu completă
Sistemul familial se dezvoltă și crește, influențat de mediul înconjurător sau de nevoile membrilor săi

Circularitatea cauzală a evenimentelor
Sistemul familial este intenționat
Sistemul familial este format din subsisteme
Situațiile mele reale
Un participant voluntar povestește despre familia lui, răspunzând la întrebările facilitatorului: Cine sunt
membrii familiei tale? În ce crede familia ta? Care sunt regulile pe care le respectați? Dați un exemplu
despre ceea ce faceți cel mai des, ce face soția / soțul dvs. atunci când soțul face lucrul pe care îl face,
ce face copilul. Familia ta permite oamenilor ușor să intre în mediul familial, cine reușește să o facă? Cu
cine împărțiți lucrurile care se întâmplă în familia voastră? Cine ia deciziile cu privire la copii? Care sunt
chestiunile, în afara familiei tale, inclusiv oameni, care te pot supăra și pot provoca o ceartă cu soția /
soțul și copiii tăi? Există cazuri când schimbați regulile și acțiunile din familie, când se întâmplă acest
lucru?

Se atrage atenția asupra circularității comportamentului membrilor familiei. De exemplu, când
mama gătește, tatăl așteaptă cina și ascultă știrile, atunci copiii merg la el, caută atenție și doresc să
se joace cu el; tatăl le spune: "Fiți cuminți, ascult știrile, du-te la mama ta." Copiii merg la mama lor
și o roagă să petreacă ceva timp cu ei. Mama le spune să părăsească încăperea pentru că este
ocupată în acest moment și se grăbește să gătească cina; copiii pleacă și încep să strige și să se
certe, mama și tatăl încep să se certe despre a cui este vina.
Materialele facilitatorului
Anexa 1

2. Cum vorbim unul cu celălalt -10 minute
Obiectivul: familiarizarea participanților cu diferitele niveluri de comunicare
Prezentarea
Noi oamenii suntem ființe sociale și suntem meniți să comunicăm între noi înșine. De fiecare dată
când comunicăm cu ceilalți, ne așteptăm să fim observați, consacrați, respectați și recunoscuți.
Când acest lucru nu se întâmplă sau există un indiciu de ambiguitate, ne simțim respinși și răniți.
Pentru a ne exprima pe un anumit subiect și pentru a ne împărtăși sentimentele, recurgem la două
nivele principale de comunicare: verbale (concentrate pe conținut) prin limbaj și cuvinte și nonverbale (axate pe proces) prin intonație, mimică, gesturi, postura corpului.
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Facilitatorii prezintă tipurile de comunicare.
Materialele facilitatorilor
Punctuația: Acesta este modul prin care subliniem ceea ce este mai important din punctul
nostru de vedere. Principala întrebare de aici este cine a început acest lucru? Acceptarea
cauzalității circulare ne îndepărtează de necesitatea de a căuta cauza inițială pentru o anumită
situație și de a trece de la presupunerea că toți participanții au punctul lor de vedere despre
modul în care a apărut. Trebuie să respectăm fiecare punct de vedere, care ne oferă posibilitatea
de a utiliza informațiile pentru a construi o imagine completă a situației și a diferitelor opinii ca
resursă a schimbării.
Comunicarea simetrică se bazează pe principiul identității. Ambele părți implicate doresc să
aibă realizări, atenție și iubire identice, fiind la fel și în alte situații - boală sau suferință. Aceasta
duce la o rivalitate pentru superioritate și duce adesea la conflicte și certuri. Nimeni nu este
dispus să renunțe.
Comunicarea complementară se bazează pe faptul că este diferită și se completează reciproc.
Cu toate acestea, atunci când unul dintre partenerii care are întotdeauna răspunsurile corecte și
care domină iar celălalt acceptă și cedează, există un sentiment de superioritate și în același timp
de inferioritate în curs de dezvoltare, iar acest lucru poate duce la detașare, unul dintre parteneri
își va pierde interesul față de celălalt.
Dubla legătură – indiferent de ce face cel de-al doilea participant (cel inferior), pentru a permite
celuilalt să domine, ei vor face o greșeală și vor fi pedepsiți.
Pauză – 15 minute

3. Adolescentul în contextul etapelor ciclului de viață al
familiei - 40 de minute
Obiectivul: participanții învață despre adolescență ca etapă a ciclului de viață al familiei
Facilitatorii prezintă etapele și crizele din ciclul vieții de familie.
Toate familiile trec prin perioade de tranziție în ciclul lor de viață, ceea ce necesită reorganizarea
structurilor și rolurilor dar și renegocierea regulilor.
Materialele facilitatorului
Anexa 2
Un exemplu bazat pe experiență:
Familia Petrov crede că ora cina este momentul în care toți membrii familiei se întâlnesc și discută
între ei. Rolurile și responsabilitățile sunt distribuite pe baza conceptelor despre participarea soțului și
soției în familie, conceptele pe care le-au moștenit de la familiile lor. Tatăl face cumpărăturile, mama
gătește mesele și pune masa. Regula strictă pe care o respectă familia este că cina este servită la ora
20, iar părinții și copiii iau cina și povestesc despre ziua trecută, ceea ce i-a impresionat și ceea ce au
considerat a fi interesant.

Cel mai mare fiu al lui Petrov are deja 16 ani. Câteodată el întârzie, el își sună părinții să îi
înștiințeze că nu va ajunge acasă pentru cină, adesea își petrece timpul cu prietenii și colegii de
clasă, ei povestesc și se duc în locuri interesante, la cinema, patiserie, librărie.
Care este reacția părinților
Dacă părinții nu iau în considerare schimbarea care are loc pentru fiul lor, ei vor continua să se
țină de regula lor strictă, regulă potrivită pentru o familie cu copii mai mici. Băiatul va continua să
se întâlnească cu prietenii săi și va începe să întârzie ca o modalitate de rebeliune; acest lucru va
duce la certuri și, eventual, la un băiat care va fugi de acasă fizic sau mental.
Dar părinții înțeleg situația. Vorbesc despre faptul că băiatul lor are deja 16 ani și că alți copii care
sunt la vârsta lui se comportă și ei așa. Ei revizuiesc regula "Toată lumea iau cină împreună la ora
20". Ei vorbesc cu băiatul și permit alte opțiuni atunci când băiatul ar putea întârzia - poate lua cina
singur sau familia îl poate aștepta.
Participanții sunt invitați să împărtășească despre propria experiență de comunicare cu copiii lor
maturi, există cazuri în care familia își schimbă obiceiurile și comportamentul. Informațiile
împărtășite de participanți sunt discutate.
Se face rezumatul celor mai importante idei ale sesiunii.
Concluzie
Înainte de plecare, toți participanții completează propoziția: "Dacă aș fi fost un animal, astăzi aș fi fost ..."
Temă de lucru : "Fiecare participant trebuie să descrie o situație dintr-o zi de odihnă - ce fac membrii
familiei și cum afectează aceasta pe ceilalți participanți din sistemul familial.
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Sesiunea nr. 3
Fiind adolescent
Obiectivul:
Cel de-al treilea obiectiv principal al sesiunii este de a spori conștientizarea și autoreflecția părinților în legătură cu copiii lor adolescenți.
Sarcini:
Până la sfârșitul sesiunii participanții vor:
înțelege schimbările care apar la copii în timpul pubertății
învăța despre diverse teorii privind dezvoltarea psihologică a copiilor în timpul pubertății.

afla ce îi poate ajuta în comunicarea cu copilul matur.

Planul sesiunii:
Facilitatorul explică modul în care se va desfășura sesiunea.
Ei cer participanților să definească fiecare două tipuri de sentimente, sentimente cu care își vor
începe participarea din cadrul acestei întâlniri.
Facilitatorii invită participanții să împărtășească ceea ce au scris în temele de lucru și vor trage
concluzii despre circularitatea relațiilor.

1. Ce știm despre pubertate – 20 de minute
Obiectivul: participanții vor împărtăși ideea proprie despre pubertate, ce schimbări au loc în
viața copiilor în această perioadă
O amintire
Participanții se împart în perechi. Ei împărtășesc ceea ce știu despre pubertate pe baza experienței
personale. Fiecare dintre ei trebuie să-și amintească de o situație din perioada lor de adolescență,
ceva ce nu era tipic și era diferit față de comportamentul de copil. Participanții își împărtășesc
amintirile partenerului de discuție - cum s-au simțit, ce gândeau, ce făceau sau doreau să facă.
Apoi, unii voluntari împărtășesc grupului, urmată de o discuție. Diferitele comportamente, gânduri
și sentimente sunt scrise pe un flipchart.
Lista se poate extinde în timp ce se caută un răspuns la întrebarea: Ce ați învățat de la copilul
dumneavoastră despre pubertate? Răspunsurile sunt scrise pe același flipchart.
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2. Ce nu știm despre pubertate? – 20 de minute
Obiectivul: lărgirea percepției participanților asupra pubertății
Toată lumea urmărește documentarul "Care sunt lucrurile pe care nu le știm despre pubertate"
După ce documentarul s-a terminat, facilitatorii încep o discuție, punând următoarele întrebări:
Cum vă simțiți despre ceea ce ați vizionat? Ce gânduri și sentimente v-a trezit acest documentar?
Ați văzut ceva ce nu știați? Doriți să împărtășiți ceva personal cu privire la acest lucru?
Pauză – 15 minute

3. Prezentarea diferiților autori și teoriile lor despre
pubertate – 30 de minute
Obiectivul: familiarizarea participanților cu sarcinile acestei vârste
Facilitatorii rezumă într-un mod ușor de înțeles punctele de vedere ale unor autori despre
sarcinile vârstei copilului de 12 - 18 ani și prezintă în detaliu stadiul pubertății ca o confuzie de
identitate, așa cum a fost descrisă de Erik Erikson.
Potrivit lui Donald Winnicott „bazele sănătății psihologice sunt stabilite de la vârsta de un an
până la cinci ani. Noua dezvoltare emoțională începe la vârsta de 10 sau 11 ani, în funcție de modelul de
dezvoltare emoțională creat în copilărie, totuși, de această dată este însoțită de dezvoltarea fizică a
organelor genitale și de puterea generată de-a lungul anilor pentru a împlini în viața reală ceea ce copilul
poate face doar în imaginația lui sau în timpul jocului”.
Facilitatorii prezintă etapa pubertății așa cum a fost descrisă de Erik Erikson.
Anexa 3
Fiecare participant scrie pe o foaie de hârtie întrebări pe care și le pun în legătură cu privire la
comportamentul copilului lor. Întrebările sunt împărtășite în grupul mare și sunt scrise pe un
poster. Facilitatorii încurajează participanții să caute soluții, împărtășind experiența lor – cei care
s-au confruntat cu o astfel de situație, ce i-a ajutat. Facilitatorii oferă răspunsuri, oferind în același
timp o perspectivă diferită asupra discuției, oferind soluții alternative.
Concluzia
Înainte de a pleca, fiecare participant completează propoziția: ”Cu ce am rămas după întâlnirea de astăzi
..."
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Sesiunea nr. 4
Fiind părinte
Obiectivul:
identificarea rolul-cheie al părintelui în comportamentul și experiențele copilului
Sarcini:
Până la sfârșitul sesiunii participanții vor:
învăța despre rolul cheie al părintelui în perioada copilăriei
cunoaște opiniile unor autori cunoscuți despre ceea ce presupune să fii părintele unui adolescent
putea să se conecteze cu proprii părinți prin auto-reflecție.
Secvență:
Fiecare participant completează propoziția în fața grupului: "Dacă aș fi o culoare, atunci acum aș fi ...".

1. Rolul părintelui pentru copil, bazat pe experiență - 30 de minute
Dacă este adevărat că copiii, din cauza imaturității lor fizice și mentale trebuie să fie îngrijiți de o
persoană importantă, rolul acestei persoane, cel mai adesea numit părinte, este vital.
Aplicând tehnica brainstorming-ului, participanții propun un răspuns la întrebarea: "Ce face un
părinte pentru copilul său?". Răspunsurile sunt scrise pe un poster.
Facilitatorul rezumă ceea ce au împărtășit participanții prezentând un instrument aplicat în
psihanaliză și dezvăluind că sistemul psihic al omului cuprinde trei părți:
Super egoul care lasă o amprentă durabilă a rolului parental sau acesta este părintele din mine,
care asigură respectarea principiilor morale, introduce legea, regulile, ordinele, interdicțiile.
Egoul – adultul, realitatea, mediul social.
Id – copilul, emoții, pasiuni, impulsuri, dorințe

19

Superego

Ego

Id

Facilitatorul continuă să întrebe: "Cum veniți cu aceste idei?"
Este posibil ca acest lucru să vină din experiența pe care o aveți cu părinții sau cu copiii dvs.? El
stabilește o sarcină.
Participanții s-au despărțit în perechi și toată lumea trebuie să împărtășească metodele de
creștere și de educație ale propriilor părinților; ce părere au despre aceasta astăzi ca adulți; ce au
preluat și ceea ce au refuzat să aplice în abordarea față de proprii copii.
În grupul mare se discută despre: În ce măsură părinții reușesc să lase în urma metode
inacceptabile de educație utilizate în familia lor și să nu le aplice cu copiii lor?
Rezumat:
Atitudinea părinților față de copiii lor se bazează pe un model pe care îl cunosc. Există cazuri în
care părinții reproduc întregul set de relații și modele de comportament moștenite de la propria
familie; există și alții care nu vor să fie ca părinții lor, de exemplu, nepoliticoși, agresivi, violenți.
Dar există și părinți care nu doresc să fie ca părinții lor, dar nu pot să se abține. Un tată, care își
bătea copilul așa cum a fost bătut de mama sa, a împărtășit: "Nu vreau să fiu așa, mă urăsc pentru
că o fac, dar e mai puternic decât mine".
Mama are capacitatea de a modela imaginea comportamentală a mamei sale, chiar dacă ea o poate
face fără să fie conștientă, fără a-și aminti cu adevărat această perioadă a vieții ei, o face la nivel de
proces deoarece știm cu toții că unele lucruri se fac în subconștient. Unii părinți au un set limitat
de comportamente și nu interacționează prea mult cu copiii lor; aceștia sunt condamnați să
recurgă numai la metodele pe care le-au experimentat. Exemplul copiilor care au fost crescuți
într-o instituție, în îngrijirea colectivă de când erau copii, este revelator.
Pauză – 15 minute

20

Program de instruire pentru părinții adolescenților

2. Rolul părinților în viața copilului din perspectiva teoriilor
psihodinamice - 30 de minute
Obiectivul: sprijinirea părinților în identificarea diverselor motive pentru comportamentul lor și
respectiv pentru cel al copilul lor.
Prezentarea se face pe baza ideilor din Suficient de bună mamă/ The Good Enough Mother, bazată pe
ideile lui Donald Winnicott
Note teoretice pentru facilitatori
Appendix 4
Fiind părinte: fiind mamă, fiind tată
Facilitatorii prezintă și punctul de vedere a Melaniei Klein
Melanie Klein este un alt autor care examinează rolul părinților în articolul Fiind părinte: Fiind
mamă, Fiind tată. Ea se concentrează pe adevărata relație dintre mamă și copilul ei – relație
dezvoltată doar dacă mama este o personalitate realizată cu instinct maternal. Există multe lucruri în
comun între relația mamei cu copilul ei și cea pe care ea a avut-o cu mama ei. Un factor cheie în
atitudinea mamei față de copil pare să fie capacitatea ei de a se pune în locul copiilor și să privească
situația prin ochii lor. Unele mame își folosesc relația cu copilul pentru a-și satisface propriile
dorințe, de exemplu dorința de a ține copilul sub control și bucuria faptului că cineva este pe deplin
dependent de ele. Astfel de mame preferă ca copiii lor să rămână lângă ele, să nu crească și să-și
dezvolte propria personalitate. Abilitatea mamei de a-și iubi și de a-și înțelege copiii este pusă la
încercare mai ales când ajung la vârsta adolescenței. În această perioadă, este posibil ca ei să se
îndepărteze de părinți și să se elibereze într-o oarecare măsură de atașamentul specific copilăriei
față de părinți. Dorința adolescenților de a căuta noi obiecte de afecțiune creează situații extrem de
dureroase pentru părinți. Dacă mama are sentimente maternale puternice, afecțiunea ei nu se va
îndoi și va continua să fie răbdătoare și înțelegătoare, oferind sfaturi și ajutor atunci când va fi
necesar și în ciuda acestui fapt ea va permite copiilor ei să-și rezolve singuri problemele; în plus,
acționând în acest mod este probabil ca ea să nu aștepte nimic în schimb. Totuși, aceasta ar fi
posibilă numai dacă capacitatea ei de a iubi a evoluat într-un asemenea mod încât să îi permită să se
identifice atât cu copilul ei, cât și cu mama ei înțeleaptă, pe care ea o prețuiește în suflet. Natura
sentimentelor materne se schimbă atunci când copiii cresc, își creează propria viață și se eliberează
de relațiile vechi. Apoi afecțiunea ei poate fi afișată în moduri diferite. S-ar putea ca niciun rol major
să nu îi fie atribuit în viața lor. S-ar putea să se bucure de faptul că dragostea pentru ei se păstrează
pentru momentul în care copiii ei ar avea nevoie de ea. Prin urmare, ea are acest sentiment
subconștient că le oferă un sentiment de siguranță și că va fi mereu mama din primii ani, a căror sâni
le-a dat primele delicii și le-a satisfăcut toate nevoile și dorințele.
Chiar dacă copiii nu înseamnă atât de mult pentru tată așa cum fac ei pentru mamă, totuși ei au un rol
important în viața lui, mai ales dacă trăiește în armonie cu soția. Îi face plăcere să fie un tată bun pentru
copii lui. Aici se confirmă din nou identificarea sa ca fiind un tată bun, fie ca imaginea propriul tată, fie
ca percepția lui ca tată. Un alt aspect al relației sale cu copiii este abilitatea sa de a se identifica cu ei în mintea lui este capabil să împărtășească pe deplin bucuriile lor.
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În plus, când îi ajută să depășească anumite dificultăți și îi încurajează spre dezvoltarea lor, este ca
și cum ar readuce la viață propria copilărie.
Facilitatorii caută feedback de la participanți punând întrebări: Ce ați auzit în aceste prezentări? Ce
părere aveți? Ce vi s-a părut impresionant? Aveți întrebări ?, Ați aflat ceva important pentru dvs. astăzi?
Închiderea sesiunii
Înainte de a pleca, participanții completează propoziția:
Sunt obligat să ......

22

Program de instruire pentru părinții adolescenților

Sesiunea nr. 5
Cum să faci copii mai rezilienți
Obiectivul:
Să prezentăm abordarea rezilienței părinților
Sarcini:
Până la sfârșitul sesiunii participanții vor:
forma o imagine a capacității umane de a deveni mai puternică ca urmare a greutăților și a
experiențelor traumatice
învăța despre cele trei surse ale rezilienței
înțelege noțiunile de teorie a rezilienței prin povestiri și experiențe personale

Planul sesiunii :
Un exercițiu pentru a intra în modul de lucru
Obiectiv: să aduci grupul într-o dispoziție pozitivă și să îi pregătești pentru muncă
Instrucțiunile facilitatorului: Utilizați exercițiul Salată de Fructe. Facilitatorul se află în mijlocul
grupului. El/ea cere participanților să aleagă una dintre cele două tipuri de fructe: o banană sau o
portocală. Atunci când facilitatorul spune numele unui fruct, de ex. banana, toți cei care au ales
banana să se ridice și să schimbe locurile. Oricine rămâne în cerc stabilește regulile. Dacă el spune
portocală - toate portocalele schimbă locurile, dacă spune salata de fructe, toți participanții
schimba locurile.
Facilitatorii întreabă participanții dacă sunt familiarizați cu conceptul de reziliență
Participanții fac comentarii despre cât de familiarizați sunt cu această noțiune, ce știu sau dacă nu
au auzit niciodată despre aceasta.

1. Prezentarea principalelor postulate ale abordării bazate pe
reziliență - 25 de minute
În fiecare zi, copiii din întreaga lume se confruntă cu diverse situații: unii se confruntă cu stresul cauzat
de divorțul părinților sau pentru că unul dintre ei este bolnav sau a murit, în timp ce alții se confruntă
cu dezastre precum război, foamete, epidemii, inundații. Modul în care aceste experiențe vor afecta un
copil - indiferent dacă le va face rău sau îi va face mai puternici - depinde de reziliența lor. Ceea ce
percepem ca reziliență este capacitatea ființelor umane de a deveni mai puternice ca urmare a
greutăților din viață. Semnificația cuvântului în limba engleză este asociată cu forța corpului sau a
caracterului. În psihologie, este folosit pentru a descrie abilitatea ființei umane de a se dezvolta atunci
când se confruntă cu greutăți majore. Această abilitate nu este o trăsătură permanentă; este afectată de
condițiile specifice și de diferitele etape ale vieții unei persoane.
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Când copilul nostru trece printr-un eveniment de viață grav, noi, ca părinți, încercăm să îi ajutăm,
dar nu știm întotdeauna ce să facem. Când părinții încearcă să facă un copil rezilient, adică
rezistent și să facă față dificultăților, este foarte important să nu se concentreze asupra problemei
cu care se confruntă, ci să încerce să identifice propriile punctele forte, cât și cele disponibile în
mediul înconjurător și în situația socială dată. S-ar putea să pară un paradox, dar acele resurse pot
fi identificate chiar și în comportamentul negativ și inacceptabil al copilului. De exemplu, putem
spune: "Comportamentul dvs. este inacceptabil și nu pot să-l accept. În ciuda acestui fapt, văd că
folosiți resursele într-un mod pozitiv ". În funcție de modul în care reacționează la
comportamentul copiilor lor, părinții pot fie să încurajeze reziliența, fie să împiedice capacitatea de
a face față.
Facilitatorii caută feedback de la grup. Ce simt despre prezentare, ce amintiri/legături trezesc în ei.
Folosind tehnica brainstorming, facilitatorii identifică împreună cu grupul cu ce situații obișnuite
sau extraordinare se confruntă copiii și care sunt nevoile copiilor în contextul abordării de tip
reziliență.
Materialele facilitatorilor.
Anexa nr. 5
Pauză – 15 minute

2. Care sunt cele trei surse de reziliență: - 30 de minute
Facilitatorii prezintă cele trei surse de reziliență.
Eu am
Oameni în jurul meu în care am încredere și pe care îi iubesc, indiferent de orice
Oameni care stabilesc limite pentru mine, așa că știu când să mă opresc înainte de a exista un
pericol sau necaz
Oameni care îmi arată cum să fac corect lucrurile așa cum fac și ei
Oameni care vor să învăț să fac lucruri pe cont propriu
Oameni care mă ajută când sunt bolnav, în pericol sau când trebuie să învăț
Eu sunt
O persoană pe care oamenii o pot plăcea și iubi
Bucuros când fac lucruri pentru alții și când îmi arăt preocuparea
Respectuos cu mine și cu ceilalți
Dornic să fiu responsabil pentru ceea ce fac
Sigur că totul va fi bine
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Eu pot
Să vorbesc altora despre lucrurile care mă înspăimântă sau mă deranjează
Găsi modalități de a rezolva problemele cu care mă confrunt
Să mă controlez când simt că fac ceva ce nu este corect sau periculos
Să aflu când este momentul potrivit să discut cu cineva sau să iau măsuri
Găsi pe cineva care să mă ajute când am nevoie
Un copil rezilient are nevoie de toate aceste caracteristici pentru a fi rezilient, o singură caracteristică
nu este suficientă. De exemplu, un copil poate avea o stimă de sine ridicată / Eu SUNT / dar dacă nu
știe cum să comunice cu ceilalți pentru a rezolva problemele / Eu POT / si nu are de la cine să ceară
ajutor / Eu AM / el nu poate fi rezilient. S-ar putea să credeți că aceste aspecte ale capacității copilului
de a face față situațiilor de criză sunt ușor de obținut, dar nu este așa. Mulți adulți nu știu cum să-și
stimuleze copilul. Copiii înșiși nu pot dobândi aceste abilități singuri, au nevoie de asistență din partea
adulților.

Facilitatorii încurajează participanții să dea exemple din propria lor experiență pentru a susține
ceea ce a fost prezentat despre reziliență. Aceasta este urmată de lucru la exemple particulare și
de o discuție.
Concluzia la care s-a ajuns a fost că trecând prin diferitele stadii de vârstă, copiii recurg în proporție
diferită la fiecare dintre grupurile: Eu am, Eu sunt, Eu pot. Cu cât cresc mai mult, cu atât mai mult își
schimbă concentrarea de la suportul extern la propriile abilități EU POT. Răspunsul copilului este
criteriul eficienței părintelui sau îngrijitorului în susținerea dezvoltării rezilienței copilului.

Facilitatorii rezumă Criteriile Rezilienței
Abilitatea de a socializa și de a stabili relații armonioase cu colegii
Abilitatea de a face față studiilor la școală și de a dobândi abilități de muncă
Abilitatea de a construi în timpul adolescenței, fără probleme serioase de anxietate, sentimente
de vină sau alte indicații comportamentale.
Abilitatea de a deveni adult și de a intra în perioada parentală fără a recrea modelul traumatic
din copilărie și de a reuși să își construiască o viață satisfăcătoare cu altcineva în ceea ce
privește relațiile sexuale.
Înainte de a pleca, toți participanții completează propoziția "Am făcut față pentru că ......... ”
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Sesiunea nr. 6
Știu că poți face față
Obiectivul:
familiarizarea părinților cu diverse tehnici, metode, sfaturi privind interacțiunea cu
copiii lor
Sarcini:
Până la sfârșitul sesiunii participanții vor:
dezvolta împreună răspunsuri la comportamentul provocator al
adolescenților
Încerca să se pună în locul copiilor lor

Planul sesiunii:
Facilitatorii prezintă sesiunea interactivă, axată în totalitate pe auto-reflecție, pe metodele de
comunicare, pe utilizarea diferitelor tehnici care permit să se pună în locul altcuiva.

Exercițiu de încălzire – 10 minute
Facilitatorul aranjează scaunele într-un cerc, fără scaun pentru el și se așază în mijlocul cercului.
Scaunele sunt cu unul în minus, astfel încât tot timpul unul dintre participanți nu va putea să se
așeze și va sta în mijlocul cercului. El/ea stabilește criteriile de rearanjare: de ex. "Toți purtând
pantofi negri". Apoi încep jocul prin baterea mâinilor și toți participanții care îndeplinesc criteriile
trebuie să schimbe locurile. Între timp, persoana care stă în mijloc încearcă să găsească un loc.
Următorul care rămâne fără scaun reîncepe și stabilește criteriul.

1. Comportamentul provocator al adolescenților -20 de minute
Obiectivul: identificarea unor răspunsuri posibile pentru participanți la comportamentul
provocator al copiilor prin simularea unor situații diferite.
Prezentarea cazului
Familia Angelovs are două fiice: Ani, care are 8 ani și Petya, de 15 ani. Relațiile de familie se
caracterizează printr-o bună comunicare și înțelegere asupra majorității problemelor. Unul dintre
momentele cele mai plăcute pentru toți este petrecerea vacanței de vară la malul mării. Anul
acesta, ca de obicei, părinții discută cu copiii pregătirile pentru vară, aleg împreună locul în care își
vor petrece vacanța. Ambii copii sunt încântați și fericiți. Cu o lună înainte de vacanța de vară,
surprinzător, Petya declară: "Nu-mi place să merg la malul mării, așa că voi rămâne acasă și nu voi
mai veni cu voi".
Participanții lucrează la studiul de caz în grupuri mici și trebuie să răspundă la întrebările:
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Ce insinuează Petya spunând acest lucru părinților ei?
Cum ar putea reacționa părinții în această situație? Ce alternativă ar avea părinții?
Acest lucru se discută în grupul mare și se trag concluziile. Comunicarea este identificată ca fiind
elementul cheie pentru soluționarea cazului.
Facilitatorii propun metode pentru îmbunătățirea comunicării cu copiii.
Mesajul "Eu" cuprinde trei elemente, care descriu sentimentele noastre despre un anumit tip de
comportament sau acțiune din partea copilului și care ne dezvăluie consecințele acestei situații.

Eu ……/ simt
Când tu ........... / tip specific de comportament
Deoarece ............... / specificați consecințele, clarificați motivele experiențelor
Pauză– 15 minute

2. Tehnici, care să permită părinților să se pună în
locul copiilor lor - 30 de minute
Simularea tehnicii scaunului gol - dialogul este provocat între părinții și copiii, care iau scaunul gol.
Facilitatorii prezintă exercițiul de simulare și aleg un voluntar. Ei împart grupul în două, fiecare
grup are o sarcină de lucru: grupul 1 - observă copilul iar grupul 2 - observă părintele. Voluntarului
i se specifică următorul aspect: "Imaginați-vă că pe scaunul din față stă copilul dumneavoastră. Te rog,
ia loc și vorbește așa cum ar face-o copilul tău. Spune-ne ce ți-ar fi spus copilul tău, dacă ar fi fost aici
acum. Și acum, vă rog, stați pe scaun și răspundeți copilului în numele dvs." Dialogul continuă până când
se spune ceva important.
Grupul 1 împărtășește ce tipuri de comportament și ce sentimente au observat în timp ce copilul
vorbea; grupul 2 vorbește despre comportamentul și sentimentele părintelui.
Facilitatorii rezumă și interpretează.
Folosește metoda "mami spune întotdeauna, tata spune mereu ...".
Metoda dezvăluie valorile părinților și modul în care copiii percep acele valori asociate cu diferite
subiecte.
Facilitatorii îi invită pe părinți să se pună în locul copiilor lor și să împărtășească cum vor continua
propozițiile "mama spune întotdeauna, tata spune mereu ..." în situații diferite.
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De exemplu:
Banii
Mama spune mereu "economisește bani pentru zile negre".
Tata spune întotdeauna că "folosește banii pentru a te simți bine".
Sex
Mama spune întotdeauna: "Ești prea tânăr pentru asta".
Tata spune întotdeauna că "trebuie să te distrezi în timp ce o faci"
Lucru
Mama spune întotdeauna: "Nu cred că ești suficient de mare pentru a începe munca"
Tata spune întotdeauna: "Nu cred că ești suficient de mare pentru a face față".
Familia
Mama spune întotdeauna că "trebuie să petrecem mai mult timp în familie".
Tata spune întotdeauna că "trebuie să petrecem mai mult timp împreună".
Părinții împărtășesc despre familiile lor - care sunt lucrurile pe care mama le spune mereu și care
sunt lucrurile pe care tata le spune mereu.
Se discută despre problemele cu care se crede că copiii ar fi în dezacord.
Discuția continuă cu părinții care se asociază cu proprii părinții.

Concluzia
Ce găsești ca fiind util atunci când te pui în locul altcuiva?
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Sesiunea nr. 7
Ceea ce considerăm util
Obiectivul: încheierea trainingului și discutarea lucrurilor prin care au trecut
participanții și facilitatorii pe parcursul acestuia
Sarcini:
Până la sfârșitul sesiunii participanții vor:
fi familiarizați cu temele și mesajele importante prezentate de facilitatori
împărtăși ce vor lua cu ei și ce vor lăsă în grup
învăța despre noi tehnici pentru dezvoltarea de relații bune în cadrul familiei și mai precis cu
copiii
primi câteva sfaturi practice

Planul sesiunii:
1. Sinteza facilitatorilor
Obiectivul: să furnizeze părinților un rezumat sistematic al mesajelor principale din timpul trainingului

Facilitatorii fac o sinteză a programului de instruire, reamintesc mesajele principale, oferă feedback
cu privire la dinamica grupului, împărtășesc modul în care s-au simțit în legătură cu acest tip de
grup și acest program de instruire.
Fiecare participant oferă feedback despre ceea ce consideră a fi util și ce nu ar trebui să facă parte
din programul de instruire. Cum se simt despre plecare. Așteptările părinților sunt, de asemenea,
discutate, în ce măsură trainingul a răspuns așteptărilor.
Sunt făcute propuneri practice pentru a putea fi puse în practică în cadrul familiei:
Având un ritual
O atenție deosebită este acordată ritualului social - un sistem de activități pe care familia îl are,
urmărind o anumită ordine și un anumit timp. Ele facilitează funcționarea internă a sistemului,
coordonează comportamentul fiecăruia pentru îndeplinirea obiectivelor comune. Ritualul adecvat
înlocuiește disfuncția existentă.

Exemplu:
În fiecare seară, după cină, ușa de la intrare este închisă. Fiecare membru al familiei, pornind de la cel
mai mare, are cincisprezece minute pentru a-și împărtăși sentimentele, impresiile și remarcile asupra
comportamentului celorlalți membri ai familiei. Ceilalți nu au voie să spună nimic, ei tac până când le
vine rândul să vorbească timp de cincisprezece minute. Între timp, ei trebuie să păstreze liniștea și să fie
atenți. Apoi următorul ia cuvântul, etc.
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Scrie o scrisoare
Părintele poate scrie o scrisoare pentru a-i spune ceva important copilului, un lucru care li se pare
greu de spus in persoană. Întrebarea esențială legată de scrisoare este dacă va ajunge la destinatar.
Prin urmare, părintele poate fi însoțit de un profesionist, să povestească despre ceea ce au scris,
de ce doresc să-l spună, de ce nu îl pot spune în mod personal în timp ce au o conversație, doresc
ca altcineva să o citească, ce crede părintele că s-ar întâmpla când copilul o va citi.
Sfaturi practice pentru părinți:
Ascultați și încercați să înțelegeți ce vă spune adolescentul
Încercați să găsiți o explicație pentru comportamentul copilului
Nu acuzați copilul
Încurajați deciziile acestora
Dați-le feedback pozitiv
Fii modest, ține minte lucrurile care s-au întâmplat în copilăria ta
Fii acolo pentru copilul care se maturizează
Nu le dați libertate deplină, nu au experiența socială să o folosească cu înțelepciune
Găsiți echilibrul între implicarea dvs. și oferiți mai multe responsabilități adolescentului
Recunoașteți spațiul lor personal și oportunitatea de a comunica cu prietenii
Înainte de a pleca, părinții scriu pe două bucăți de hârtie ce învățat de la training și ce au lăsat în
grup. Hârtia care spune ce au lăsat este pusă într-o cutie iar cealaltă bucată de hârtie o iau cu ei.
Facilitatorii și participanții fac o fotografie de grup, pe care o pot lua cu ei pentru a-și aminti de
această experiență comună.
Facilitatorii încheie formarea oferind informații despre oportunitățile disponibile și despre
contactele centrelor consultative conduse de SAPI.
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Anexe
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Anexa 1
Familia ca sistem
În acest sens, se folosesc postulatele științifice, ale lui L. von Bertalanffy, privind teoria generală a
sistemului.

Sistemul este o entitate funcțională formată din elemente interdependente individuale, organizate într-o
anumită ordine.
Dacă facem o analogie cu afirmația de mai sus, putem spune că familia este un sistem viu, alcătuit din
membrii săi. Este un sistem deschis, care face schimb de informații cu mediul.
Familia nu este o structură statică și independentă. Este influențată de contextul / mediul în care există.
Cunoașterea contextului, care înconjoară și afectează viața familiei, va furniza informații importante
despre situația actuală și despre perspectivele unei dezvoltării viitoare.
Sistemul relație / mediu oferă un context pentru a face să se înțeleagă comportamentul sistemului și
cel al membrilor săi.
Acea parte a sistemului, care servește drept filtru și asigură fluxul de informații către și dinspre mediul
înconjurător, astfel încât sistemul să funcționeze în continuare, se numește limită.
Limitele pot fi neclare/ atunci când vine vorba de sistemele umane, aceasta înseamnă neclaritatea, reguli
care se schimbă des/, relațiile rigide sunt determinate de reguli rigide, care nu se schimbă/, semipermeabile/ flexibile, regulile se modifică pentru a reflecta schimbările din sistem sau din mediul
înconjurător.
Modelele - o caracteristică a sistemului / descrie modele repetate de interacțiune între
componentele sistemului, care pun o limită în comportamentul său și îl orientează spre rezultat.
Circularitatea / cauzalitatea circulară a relațiilor dintre componentele sistemului.
O parte din produs revine la sistem ca informație despre produs și afectează comportamentul sistemului.

Homeostazia - stabilitatea relativă a sistemului.
Sistemul familial încearcă să atingă stabilitatea relativă, dar nu și deplină.
Sistemul familial se dezvoltă și crește fiind influențat de mediul înconjurător sau de nevoile
membrilor săi.
Feedback-ul negativ intră în joc atunci când familia reacționează la perturbarea echilibrului în așa fel
încât să restabilească echilibrul.
Feedback-ul pozitiv – rezultatul unei acțiuni anterioare este comparat cu un efect nedorit, ceea ce
duce la distrugerea sistemului.
Funcțiile familiei sunt variate
• Înființarea unei comunități de două persoane pentru ajutorul reciproc și pentru confort
• Context legitim pentru exprimarea sexualității umane
• Să ai și să crești copiii și socializarea lor
• Satisfacerea nevoilor materiale ale membrilor
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Salvador Minuchin consideră că familia dezvoltă structuri / adică coduri tranzacționale și modele
supuse reglementării / pentru a îndeplini funcții și roluri. Pentru a descrie organizarea familiei și stilul de
interacțiune, terapeutul folosește concepte precum subsisteme, limite, ierarhii și căsătorii.
Subsistemele sunt unități mai mici din cadrul familiei, care sunt organizate de generații, sex, funcție și
interese. O persoană poate aparține mai multor subsisteme și poate efectua numeroase roluri put\nd
intra în numeroase interacțiuni. De exemplu, subsistemul marital, parental, fraternal, etc.
Limitele sunt trase între subsisteme și între familie și lumea exterioară. Sunt necesare limite clare pentru
a permite subsistemelor să-și îndeplinească funcțiile specifice, să își dezvolte autonomia și să-și sporească
sentimentul de apartenență. Minuchin consideră că familiile pot fi percepute ca existente într-un
continuum, cu cei doi poli ca două extreme ale limitelor difuze și rigide. În cazul granițelor difuze, care
sunt foarte permeabile, membrii familiei mențin relații foarte strânse și există o mare probabilitate de
"îmbinare/apropiere". Ei au un sentiment de apartenență, însă nu unul de autonomie și independență. În
celălalt caz, când limitele sunt prea rigide, există un nivel ridicat de dezangajare emoțională între membrii
familiei, ei nu au nici un sentiment de apartenență, deși au unul de autonomie.
Minuchin consideră de asemenea că ierarhia este un aspect important în structura familiei. El leagă
termenul de puterea sau autoritatea membrilor familiei. Terapeutul face presupunerea că într-o familie
obișnuită, subsistemul parental se presupune că este funcția principală și este mai mare în ierarhie decât
subsistemul filial sau fraternal .
Un alt aspect al structurii este gruparea: alianțe și coaliții. Aceste concepte descriu un model de
interacțiune, care intră în joc atunci când doi sau mai mulți membri ai familiei formează o alianță pentru
îndeplinirea unei sarcini comune.
În acest context, Minuchin consideră că este important ca terapeuții să diferențieze familiile funcționale
de cele disfuncționale. Potrivit acestuia, familiile funcționale trebuie să aibă limite clare, ierarhie și grupare
corespunzătoare, să fie suficient de flexibile, să se adapteze la schimbare și să încurajeze individualitatea
unei persoane.
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Anexa 2
Ciclul vieții de familie
Ca organism viu, familia se dezvoltă și se schimbă, diversele etape ale dezvoltării sale fiind marcate de
perioade de criză.
Stadiile ciclului de viață
Un cuplu fără copii
Diferențierea față de propriii părinți
• Cicluri de relații
• Crearea de reguli
Cel mai adesea cuplurile se formează pe baza atracției sexuale. Aceasta este o etapă de intimitate,
atunci când cuplul este inseparabil. Intimitatea se realizează prin sacrificarea intereselor personale și
individuale în schimbul iubirii și al siguranței. Cu toate acestea, atunci când partenerii încep să se simtă
suficient de siguri, ei se întorc la interesele și nevoile lor neglijate și cerințele lor cresc. Partenerii se
descoperă unul pe celălalt mereu, elaborând reguli de interacțiune între ei și lumea exterioară. Regulile se
bazează pe punctele de vedere pe care le-au moștenit de la familiile lor.
• Familii cu un copil sub trei ani
• Subsistem mamă-bebeluș
• Rolul tatălui
• Nevoia de ajutor din partea familiei extinse
Nașterea copilului este o provocare și un test pentru sistemul familial, care trebuie să-și adapteze regulile
pentru a asigura suficient spațiu psihologic, atenție, dragoste și îngrijire pentru copil. Un subsistem
temporar este înființat în această perioadă: mamă - bebeluș. Pentru a putea identifica și a răspunde
semnalelor copilului, mama trebuie să se întoarcă, chiar și instinctiv, la propriile experiențe din copilăria
timpurie. Inițial, rolul tatălui este acela de a oferi mamei și copilului o atmosferă liniștită și de a le oferi
suficient spațiu. Într-o etapă ulterioară, el intervine și întrerupe granițele acestui subsistem ajutând mama
și copilul să se detașeze și să stabilească limite clare între ei. Deoarece aceasta este o perioadă dificilă
pentru tânăra familie, ajutorul bunicilor este adesea necesar.
• O familie cu un copil de vârstă preșcolară
• Socializarea copilului
• Îmbunătățirea rolului tatălui
• Mama se întoarce la muncă
În această perioadă, copilul începe să se desprindă de părinți și să se alăture cercului colegilor săi. Mama
trebuie să se întoarcă la profesie în societate. Rolul tatălui crește, devenind mai atent și apropiindu-se de
copil, datorită interesului crescut al copilului față de el și a nevoii tot mai mari de control.
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• Familia cu un copil preșcolar
• Asigurarea unui mediu structurat și competitiv copilului
• Confruntarea dintre potențialul real al copilului și planurile părinților
• Creșterea necesității de control
• Construirea independenței
Această etapă se caracterizează prin creșterea așteptărilor copilului în ceea ce privește responsabilitățile
crescânde, necesitatea unor realizări într-un mediu structurat și competitiv, care evaluează potențialul lor
de învățare. Parentingul este un lucru greu de realizat și un echilibru perfect între nevoia de a vă asigura
că, pe de o parte, copilul are dragostea, protecția, securitatea și sprijinul dumneavoastră iar pe de altă
parte, să-i învățați să respecte regulile, să îi controlați și treptat să îi separați de dumneavoastră.
• Familia cu adolescent
• Formarea unei identități
• Dezvoltarea unei autonomii
• Se ridică probleme legate de construirea unei cariere
Sarcina adolescentului este aceea de a-și forma identitatea: cine sunt, cum arată, atitudinile și preferințele
sexuale, interesele, obiectivele, identificarea punctelor tari și a punctele slabe, a propriilor abilități și ce vor
să facă în viitor, din ce grup doresc să facă parte. Familia trebuie să ofere adolescentului posibilitatea de ași câștiga autonomia, adică să se îndepărteze de familie și să aibă mult mai mult contact cu prietenii.
Acest lucru necesită revizuirea regulilor de exercitare a controlului. Părinții trebuie să facă față crizei
maturizării, dispariției copilului bun, confruntarea cu o sexualitatea înfloritoare și, mai presus de toate, cu
gândul că în curând vor rămâne singuri.
• Familia cu un copil tânăr
• Tânărul este lansat în comunitate de către familie
• Cuplul căsătorit caută intimitate și scopuri comune noi
• Crearea de noi relații între părinți și copii
Aceasta este ultima etapă înainte ca tinerii să părăsească familia - aceștia urmează studii și uneori se
întorc acasă, unde li se acordă atenție și sprijin. Cuplul căsătorit se pregătește pentru etapa următoare,
căutând intimități și obiective noi comune în subsistemul marital.
• Cuibul gol
• Cuplul este pe cont propriu
• Dorința de a umple cuibul
Cuplul este din nou pe cont propriu. Ei trebuie să caute resurse în afara creșterii copilului, să-și întărească
și să facă posibilă existența cuplului. Acesta este momentul în care sunt tentați să umple cuibul cu nepoți
și alți copii.
• Un cuplu bătrân
• Boală, bătrânețe, dependență
• Probleme legate de pierderea partenerului de viață, de singurătate, de propria moarte
Aspecte legate de boală, vârstă înaintată, nevoia de ajutor și dependență de ceilalți. Probleme legate de
pierderea partenerului de viață și de singurătate. Pregătirea pentru propria moarte.
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Anexa 3
Erik Erikson analizează dezvoltarea identității ca un ciclu continuu de-a lungul vieții. El analizează
dezvoltarea unei personalități de la naștere până la bătrânețe și o împarte în 8 etape distincte de vârstă
și o numește "ciclu de viață".
Cea de-a cincea etapă, care, conform lui Erikson, apare de la vârsta de 12 ani până la
sfârșitul pubertății, este definită drept confuzia dintre identitate și rol.
Pubertatea este o perioadă de dezvoltare sexuală, dar și un timp de progres imens în dezvoltarea gândirii,
momentul în care adolescentul își pune întrebări fundamentale: "Cine sunt eu?", "La ce aspir?" - întrebări
despre propriul loc în lume și în societate. Apare dorința de a-și reexamina propria identitate, critica
autorității. Tot ce a fost dobândit în perioadele anterioare este rezumat la rezolvarea crizei, declanșată de
numeroasele întrebări existențiale ridicate de toată lumea și rămase fără răspuns. Modele sociale bune în
familie și în școală pot facilita rezolvarea crizei. Trecerea de la copilărie la maturitate, care are loc în
timpul pubertății, este un salt uriaș și totodată o perioadă dificilă. Există multe schimbări care trebuie să
aibă loc, dar nu există experiență socială. Critica nediscriminatorie și dorința de a opune normele etice și
morale pot conduce la consecințe extrem de negative. Este esențial să se mențină dialogul părinți - copii
pentru a rezolva criza.
Obiectiv de dezvoltare
Tu stabilești cine ești și care este locul tău în lumea asta
Dezvoltarea normală
Schimbări fizice importante
Necesitatea de a-și apăra independența față de familie - de a stabili relații semnificative în afara familiei
Obișnuirea cu emoții puternice, în special cu cele sexuale
Punerea sub semnul întrebării valorile adulților si schimbarea perspectivei asupra lumii
Schimbarea percepției despre sine
Dezvoltare afectată
Nesiguranță
Stimă de sine scăzută
Identitate confuză
Incapacitatea de a stabili prietenii durabile
Intensitate emoțională majoră
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Comportament
Violență / agresiune
Izolare față de adulți
Provocarea autorității tot timpul
Atragerea atenției într-un mod inacceptabil, de ex. furt
Chiulitul de la școală
Fuga de problemele fizice și emoționale prin utilizarea alcoolului și a drogurilor
Măsuri - ce pot face părinții pentru a ajuta
Setați limitele
Îmbunătățiți căile de comunicare
Discutați cu tinerii despre problemele sexualității și informați-i despre riscuri
Pregătiți-i pentru independență, învățându-i abilitățile de a face față vieții
Folosiți metode de educație, care construiesc respectul de sine și nu recurg la pedepse și violență.
Găsiți modalități de a dezvolta un simț al identității pozitiv.
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Anexa 4
Winnicott consideră că dezvoltarea emoțională este un proces interpersonal, implicând
potențialul și aspirația înnăscută a copilului de a crește și mediul care asigură dezvoltarea acestui
potențial. Dependența infantilă trece prin trei etape:
Dependența absolută până la primele 6 luni de viață a copilului, iar mama își asumă rolul de lider. În
această perioadă copilul nu este capabil să realizeze că mama are grijă de el. Ei nu pot controla nimic din
ce li se întâmplă - bun sau rău, pot beneficia sau pot îndura orice tulburare.
Dependența relativă de la 6 la 24 de luni. În acest stadiu, copilul este capabil să conștientizeze nevoia
de diferite tipuri de îngrijire maternă și să le asocieze din ce în ce mai mult cu propriile impulsuri.
Spre independență - începe la vârsta de 24 de luni și continuă până la pubertate și adolescență.
Copilul își dezvoltă abilitatea de a face față fără sprijin imediat.
În 1940, în timpul unei întâlniri științifice a Societății Britanice de Psihanalitică, Winnicott face o afirmație
surprinzătoare: "Nu există așa ceva numit copil", adică ori de câte ori se găsește un copil, se
găsește de fapt îngrijirea maternă și fără îngrijirea maternă nu ar fi niciun copil. Cu alte
cuvinte, copilul și îngrijirea maternă formează împreună o unitate. La naștere, există o unitate
psihică totală între copil și mamă ca o continuare a unității fizice totale prenatale. Mama se implică în
această unitate prin "preocuparea maternă primară". Aceasta este o stare de sensibilitate sporită,
care se dezvoltă treptat în timpul și în special spre sfârșitul sarcinii și continuă în primele săptămâni după
nașterea copilului. Când mama este "eliberată" din această stare, ei abia își mai aduc aminte. Memoria
acesteia este dată la o parte. Această boală normală permite mamei dedicate să se adapteze, să se
identifice în mod empatic cu nevoile copilului și să asigure premisele pentru formarea copilului, pentru
dezvoltarea lor inițială și să lase copilul să "experimenteze" mișcările în mod spontan și să preia senzațiile
normale pentru această etapă a vieții. Numai atunci când o mamă este sensibilizată, ea se
poate simți/pune în locul copilului ei satisfăcându-i astfel nevoile. Acestea sunt la început
nevoile primare ale corpului devenind treptat nevoi ale egoului, pe măsură ce o psihologie iese din
explorarea imaginativă a experienței fizice. Acum putem spune de ce credem că mama copilului
este cea mai potrivită persoană pentru îngrijirea copilului; ea este cea care poate ajunge
la această stare specială de preocupare maternă primară fără a fi bolnavă. Preocuparea
primară maternă este o stare de identificare a mamei cu copilul, care este, în esență, o
identificare proiectivă. La scurt timp după concepție, femeia începe să se preocupe de schimbările care
încep să aibă loc cu privire la propria persoană și, prin urmare, ea este interesată de ea însăși. Mama
schimbă o parte din sentimentul ei de sine pe copilul care crește în interiorul ei. Prin identificarea ei cu
bebelușul, mama știe cum se simte bebelușul și, prin urmare, își poate imagina aproape exact de ce are
nevoie bebelușul. Fără o astfel de identificare, ea nu este în măsură să ofere copilului ceea ce are nevoie
la început, și anume adaptarea în timp real la nevoile copilului.
Winnicott susține că sinele sănătos și creativ se poate dezvolta doar într-un "mediu de facilitare",
care este asigurat de o mamă suficient de bună. Aceasta este mama care oferă copilului
atât cât este nevoie pentru a-i asigura un început bun în viață, pentru a-i satisface nevoile
specifice în fiecare etapă, pentru a se adapta și schimba în funcție de aceste nevoi și
pentru a permite copilului să devină din ce în ce mai independent.
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Mama suficient de bună oferă copilului posibilitatea de a experimenta "continuitatea ființei", pe baza
căreia potențialul înnăscut se dezvoltă treptat și creează personalitatea copilului. Dacă mama nu este
suficient de bună, copilul nu obține un sentiment de continuitate a ființei și existența lor nu este reală. În
schimb, personalitatea se construiește pe baza reacțiilor la impactul cu mediul și efectul acestuia. Nevoia
unui mediu bun, inițial o necesitate absolută, se transformă curând într-una relativă. Dezvoltarea
normală necesită atât satisfacție, cât și frustrare.
Mama prea grijulie ține copilul la etapa narcisismului primar.
Eșecul mamei de a oferi un "mediu perfect" este necesar și, dacă este suficient de bună, copilul învață să
folosească frustrările în beneficiul propriu. Copilul compensează deficitul mamei cu propria activitate psihică.

Este posibil ca mama să ofere o bună îngrijire la început, dar să nu fie consecventă până la
capăt, dând naștere dorinței de a rămâne în unitatea mamă-copil. "În orice caz, mamei îi este
dificil să se detașeze de copil la fel de repede precum copilul trebuie să se detașeze de ea".
Pentru a fi o mamă suficient de bună este nevoie de crearea unui mediu liniștit și aici
intervine rolul tatălui, care îi permite mamei să se dedice copilului ei.
Un aspect important pentru a fi o mamă suficient de bună este comportamentul de susținere a mamei.
Acest lucru implică, mai ales, susținerea fizică a copilului, ceea ce reprezintă o modalitate de a arăta afecțiune
și de a-l proteja de răniri fizice.

Susținerea este o condiție prealabilă importantă pentru stabilirea primei relații cu obiectul
și a primelor experiențe de satisfacție instinctuală. Aceasta permite stabilirea unei legături
de bază a eului între mamă și copil, o relație între două persoane, prezența fiecăruia
dintre ele fiind importantă pentru cealaltă.
Dezvoltarea treptată a organizării ego-ului copilului, dezvoltarea sinelui copilului depinde de mediul de
susținere. Poate oferi două tipuri de experiențe: continuitatea ființei și anihilarea / distrugerea
sinelui copilului.
În primul rând, se stimulează dezvoltarea sinelui real, împreună cu omnipotența și creativitatea simțurilor. Prin
urmare, este important modul în care mama prezintă lumea copilului și cum oglindește sinele
copilului. Deoarece copilul nu are nici un contact cu realitatea, el își creează propria lume folosind materialele
pe care le are la dispoziție, adică el își creează obiectul. Fanteziile și halucinațiile constituie o anumită parte din
acest material. Atunci când copilul este deranjat de tensiunea instinctului, de exemplu, atunci când le este
foame, ei pot dezvolta disponibilitatea de a-și imagina un obiect și au așteptarea magică că un astfel de obiect
există. Este foarte important ca mama să transforme în realitate halucinațiile senzoriale, oferind obiectul
halucinat / sânii / chiar în momentul de halucinație și așteptare magică. Winnicott susține că atunci când
copilul este fericit, ei vin la sâni gata să halucineze. În acest moment, sfârcul real ajunge și copilul poate simți
că este sfârcul pe care l-au halucinat. Astfel percepția lui se dezvoltă cu detalii reale din ceea ce a văzut, atins,
mirosit; data viitoare, copilul folosește acest material în halucinație. Astfel, copilul dezvoltă abilitatea de a
crea în mod magic ceea ce este într-adevăr disponibil. Mama trebuie să ofere copilului acest tip
de experiență în mod constant. Acesta este un moment critic în dezvoltarea copilului, marcat de două
tendințe: nevoile copilului și reacțiile mediului sunt ca și cum ar proveni din două direcții opuse.
Când se întâlnesc, copilul crede că ceea ce există a fost creat de ei; au sentimente de
omnipotență, de creator al lumii. Acest sentiment stă la baza dezvoltării sănătoase a
sentimentului de sine. Mama suficient de bună se adaptează impulsului copilului, îi permite să
domine și astfel să își păstreze această iluzie.
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Adaptarea cu succes a mamei la gesturile și nevoile copilului le promovează sentimentul de omnipotență și îl
face să creadă că există o realitate exterioară, pe care el, prin magie, o face să apară în momentul în care
dorește și care este sub controlul lor. Treptat, copilul dezvoltă abilitatea de a evoca ceea ce are
nevoie "Pot să creez orice am nevoie și să am totul când am nevoie de el". Astfel nu sunt satisfăcute
numai instinctele, ci și contactul emoțional cu mama și contactul cu realitatea. Atunci când acest
contact este suficient de bun, copilului i se poate permite treptat să renunțe la sentimentul de
omnipotență și la iluziile sale.

Aceste procese sunt susținute în continuare în cazul în care mama oglindește eul copilului ca și
când copilul s-ar vedea într-o oglindă. Privind chipul mamei, copilul își vede propriul chip, vede bucuria ei și
sentimentul că ei sunt bine și plini de bucurie. Atunci când mama este capabilă să conștientizeze gesturile
și nevoile copilului, aceasta se adaptează la funcțiile și impulsurile lor corporale, ceea ce le îmbunătățește
capacitatea de a-și integra propriul sine. Eșecul mamei subminează sentimentul copilului de omnipotență
halucinantă, construindu-le încrederea în propria creativitate și putere trasând o delimitare între evoluția
psihicului și fundamentele sale somatice.
Mediul, care asigură continuitatea ființei, încurajează copilul să-și dezvolte capacitatea de a fi singur.
Winnicott consideră că mama nu numai că trebuie să adapteze lumea în conformitate cu cerințele
copilului, ci și să fie disponibilă pentru copil, fără a avea pretenții atunci când copilul însuși nu face nimic.
Apoi, copilul are ocazia să experimenteze "o singurătate confortabilă", adică să se simtă
singur în prezența altcuiva.
Prezența nesolicitantă a mamei oferă copiilor posibilitatea de a-și experimenta adevăratul
sine.
Condițiile nefavorabile ale mediului de explorare împiedică dezvoltarea potențialului înnăscut al copilului
în continuarea existenței. Mama poate să nu reușească să-și îndeplinească funcțiile în două privințe: să
se dovedească incapabilă să verifice iluziile și nevoile copilului; să eșueze în oferirea unei
prezențe neexigente atunci când copilul este liniștit.
În ambele cazuri, eșecul mamei este experimentat ca o încălcare și copilul este forțat să
renunțe la propriile nevoi și să reacționeze așa cum este de așteptat, adică să se
conformeze mamei. Această conformare pune bazele sinelui fals.
Cu alte cuvinte, sinele răspunde amenințării prin fragmentarea într-un sine adevărat și unul fals, funcția
celui fals fiind aceea de a proteja și apăra pe cel adevărat. Copilul se conformează cu imaginea pe
care ceilalți o așteaptă de la el.
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Anexa 5
Copiii au nevoie de abilități și resurse atunci când se confruntă cu multe situații obișnuite sau neobișnuite.
Când cei din proiectul de reziliență internațională i-au întrebat pe copii și pe părinții lor prin ce greutăți au
trecut, au existat o gamă largă de răspunsuri. Cele mai frecvente răspunsuri făcând referire la aceste
situații dificile de familie, au fost:
• Moartea părinților, bunicilor
• Divorț
• Separare
• Boala unui părinte sau a altui membru al familiei
• Un membru al familiei invalid/infirm
• Omorul unui membru al familiei
• Pierderea locului de muncă sau a sursei de venit a unui membru al familiei
• Sărăcia
• Mutarea familiei sau a prietenilor
• Incidente care au condus la răniri
• Hărțuirea, inclusiv abuzul sexual
• Abandonul
• Suicidul
• Recăsătoria
• Lipsa de adăpost
• Sănătatea slabă și spitalizarea
• Focul
• Repatrierea forțată a familiei
În plus, copiii și părinții lor au indicat și alte probleme din afara mediului familial:

• Jafurile
• Războiul
• Incendiile
• Cutremurele
• Inundațiile
• Accidentele rutiere
• Imigrarea
• Incidentele provocate de daune materiale ca urmare a furtunilor, inundațiilor, vreme rece
• Persecuția politică
• Foamete
• Crime/Omoruri în apropierea adresei rezidențiale
• Instabilitatea guvernului
• Seceta
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Nevoile copiilor scoși din terapia de reziliență
Apartenența - copilul trebuie să-și găsească locul în lume, să stabilească relații sigure, să-și cunoască casa,
să-și decidă genul, etnia, orașul, statul de care aparține.
Studii - performanța bună a copilului, acceptarea școlii ca fiind un mediu benefic, elaborarea unui proiect de
carieră sau de viață; să facă alegeri personale și să nu fie forțați. Recunoașteți realizările copilului, încurajațil așa cum trebuie pentru sârguință și dezvoltare.
Dezvoltarea abilităților de viață – să facă față, să își dezvolte încrederea socială pentru a face față
provocărilor zilnice, să dezvolte abilități de interacțiune cu mediul existent, adaptare optimă.
Construirea nucleului - lucrul în profunzimea caracterului, insuflarea sentimentului de speranță, învățați
copii să înțeleagă sentimentele altor persoane, să se cunoască și să-și asume responsabilități.
Auto-controlul / auto reglementarea - sprijinirea copiilor în elaborarea strategiilor de gestionare a
propriilor vieți.
Acceptare - analizați evenimentele negative dintr-o perspectivă pozitivă. Copiii care acceptă sprijinul în
descifrarea propriei povești de viață și totodată pentru a înțelege sensul evenimentelor din viața lor, pot găsi
forță și reziliență. Înțelegerea și acceptarea limitelor.
Curaj - Este important ca îngrijitorii să-și echilibreze intervenția, să faciliteze și nu să impună.
Perspectivă optimistă - prezentarea experiențelor trecute în cea mai bună lumină posibilă.
Încurajați interesele, fără a încerca să identificați un anumit talent.
Calmează-te - Mânia: Lovește un sac de box; scrie o scrisoare și rupe-o în bucăți; vorbește cu tine însăți
cu voce calmă; Anxietate: relaxați-vă, respirați, desenați, gătiți etc.

42

Program de instruire pentru părinții adolescenților

Terapia bazată pe reziliență– Magie obișnuită

-

Ingredientele acestei poțiuni
sunt nevoile de bază:
Resurse financiare suficiente
Siguranță
Mod de viață sănătos
Timp pentru joc și distracție

A face față:
- Această poțiune ajută copiii să facă față vieții de
zi cu zi.
Îi ajută:
- Să înțeleagă limitele și să le respecte.
- Să fie curajoși
- Să rezolve probleme
- Să își amintească că mâine este o nouă zi
- Să se bazeze pe alții

Studiul:
Acest ingredient nu include doar învățarea
la școală, ci și dezvoltarea abilităților și
intereselor
Promovarea realizărilor academice
Găsiți mentori
Dezvoltați planuri de carieră
Dezvoltați abilități de viață

Construirea nucleului - aici este magia: l
lucrând în profunzimea personajului care inspira
sentimentul de speranță
învățând copiii să înțeleagă sentimentele altor
persoane
ajutând copiii să se cunoască
ajutând copiii să-și asume responsabilitatea

Sentimentul de apartenență:
Folosim această poțiune pentru a ajuta copiii să
dezvolte relații benefice
Ingredientele sale sunt:
- Găsirea unui loc în care copilul simte că aparține
- Să beneficieze de o bună influență
- Menținerea relațiilor
- Să reunim oamenii pe care se bazează copiii
- Concentrarea pe o experiență bună
- Ajutarea copiilor să-și găsească prieteni buni
- Ajutarea copiilor să-și găsească locul
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