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Copiii care apeleaza la terapie au diverse personali~ti ~i probleme 
~i diferite virste; prin unnare, pentru fiecare copil in parte, noi, 
consilierii, vom alege modalitatea de lucru optima pentru a-i putea 
fi de ajutor. in cazul anumitor copii putem alege o abordare activa 
~i direc~. in timp ce la altii va fi mai utila o abordare mai putin 
intruziva, bazata pe autodescoperire. Cu toate acestea, indiferent de 
deosebirile dintre copii ~i dintre stilurile de Jucru, exis~ o serie de 
abili~ti fundamentale de consiliere a copiilor care sint in general 
utile. 

Pentru diversele etape ale procesului terapeutic sint relevante alte 
abili~ti de consiliere. in general acest proces se extinde pe durata 
mai multor ~edinte, in timpul carora consilierul va indeplini o serie 
de functii diferite : 

• stabilirea unei relatii cu copilul (capitolul 2) ; 
• observarea copilului (capitolul 11); 
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• ascultarea activa (capitolul 12); 
• amplificarea co~tientizarii ~i rezolvarea unor probleme, pentru 

a facilita schimbarea (capitolele 13-16); 
• gestionarea conceptului de sine ~i a convingerilor autodistructive 

ale copilului (capitolul 15); 
• facilitarea activa a schimbarii (capitolul 16); 
• finalizarea consilierii (capitolul 17). 

Fiecare dintre functiile de mai sus implica una sau mai multe 
abilitliti de consiliere. in aceasta parte a III-a, vom prezenta fiecare 
funqie ~i abilitlitile asociate ei , incepind cu observarea. (Functia de 
stabilire a relatiei a fost descrisa in cadrul discutiei despre relatia 
copil-consilier.) Cind exploram aceste abilitati, trebuie sa tinem 
seama de anumite diferente culturale. Yorn evidentia unele dintre 
aceste diferente. dar recomandlirn lectura volumului Theories of 
Counseling and Psychotherapy : A Multicultural Perspective de Ivey 
~i colaboratorii sai pentru informatii mai cuprinzatoare. in plus, sa 
nu uitlim ca in cadrul oricarei culturi existli diferente mari intre 
indivizi, prin urmare, se impune sa fim atenti sa nu presupunem c~ 
copiii pe care ii consiliem ,,se potrivesc" cu necesitate unui tipar 
cultural (Ivey et al., 2012). 

11 

Observarea 

Observarea incepe devreme, in etapa de stabilire a relatiei, cind 
consilierul observa relatia copilului cu plirintii, u~urinta cu care acesta 
se desparte de ei ~i comportamentul sau general. lnformatiile obtinute 
prin observare sint utile, ajutindu-l pe consilier sa ia o decizie in 
privinta modului in care va proceda. 

0 modalitate de efectuare a unei observari eficiente consta in 
abtinerea de la interactiunile active cu copilul, mentinerea unei ati
tudini rezervate, observind flira a avea o atitudine intruziva. Cind 
observam in acest fel , de obicei ii invitam pe copil sli se joace cu 
jucariile, jocurile ~i materialele pregatite in camera de terapie ludica 
~i ii spunem ca vom sta linga el, flira sa vorbim, in timp ce se joaca. 
in ti mp ce ii observam pe cop ii , ne monitorizam ~i comportamentul 
propriu, pentru a ne asigura ca ne abtinem de la a face judecati ~i 

interpretari despre felul in care se prezintli copilul. 
Alte modalitliti de a face observatii valoroase sint sa urmariti ce se 

intimpla atunci cind dumneavoastra, consilierul, incalcati spatiul copi
lului, insistati sa interaqionati cu el sau actionati in mod autoritar. 

Daca vi s-ar cere sa observati un copil, ce fel de aspecte ati 
urmari ? Va recomandam ca, inainte de a citi paginile urmatoare, sa 
incercati sa elaborati 0 lista cu lucruri a caror observare ar fi utila. 

- .in opinia noastra, unele dintre cele mai importante lucruri care tre
buie observate cind ne ocupam de consilierea copiilor sint urmatoarele : 

• aspectul general ; 
• comportamentul ; 
• dispozitia sau afectul ; 
• funqionarea intelectuala ~i procesele de gindire ; 
• vorbirea ~i limbajul ; 
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• abilitatile motoare ; 
• jocul; 
• relatia cu consilierul. 

Cind observam diversele aspecte ale modului in care se prezinta 
copilul, este important sli nu uitam ca acestea includ diferente cul
turale. De exemplu, diferentele de comportament pot decurge din 
cele legate de abordlirile fatll. de parenting ale diverselor culturi (Mah 
~i Johnston, 2012), flirli sli reflecte o problemli substantialli a copilu
lui. De asemenea, diferentele de exprimare a emotiilor ar putea 
reflecta diferentele dintre normele culturale referitoare la implirta~irea 
sentimentelor (Wilson et al., 2012). intr-adevlir, infati~area, procesele 
de gindire, limbajul, abilitatile motorii, abilitatile de joc ~i relationare 
vor avea, la rindul lor, variatii culturale. Prin urmare, cind utilizlim 
observarea, este important sli nu facem asumptii pe baza modului in 
care se prezinta copilul inainte sa luam in calcul influenta culturala. 

Observarea aspectului general 

Observarea aspectului general include observarea felului in care este 
imbracat copilul, a nivelului sau de atentie ~i a discrepantelor clare 
in raport cu normalul - de exemplu, diferente de ordin fizic. Gradul 
de atractivitate a copilului poate fi relevant, precum ~i informatiile 
referitoare la dezvoltarea fizica ~i nivelul de nutritie. Mai pot fi notate 
diverse manierisme ale copilului (de exemplu, ticuri faciale). 

Observarea comportamentului 

Cind observa tipurile de comportamente pe care le manifesta copilul, 
consilierul poate viza oricare dintre urmlitoarele intrebliri : 

• Are un comportament lini§tit ~i atent sau galiigios, zgomotos, 
agresiv ~i distructiv? 

• Copilul este u~or distras sau are un nivel bun al atentiei ? 
• Copilul incearca sa initieze comportamente periculoase ? 
• ' Este copilul dispus sa i§i asume riscuri ? 
• Este copilul afectuos ~i dependent de relatia cu consilierul? 
• Care este reactia copilului la contactul fizic ? 
• Copilul are o atitudine defensivli, reaqioneazli sau cauta contactul? 
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• Are copilul limite adecvate? 
• Are copilul tendinte de apropiere-evitare ; de exemplu, ia initiativa 

~i apoi a~teaptli indicii ? 

Pe parcursul observlirii comportamentului consilierul poate remarca 
prezenta unor mecanisme de evitare precum reprimarea, evitarea, 
negarea ~i indicii ale disocierii. 

Observarea dispozitiei sau afectului copilului 

Observarea dispozitiei sau afectului copilului oferli indicii cu privire 
la starea emotionalli latenta a copilului. in general, se poate observa ca 
un copil este vesel, trist, minios, deprimat, incitat ~i a~a mai departe. 
Unii copii manifesta putine emotii sau deloc, copilul respectiv avind 
o afectivitate platli. Altii sint egocentrici. Uneori, comportamentele 
deja observate dezvaluie informatii ~i despre dispozitia interioara sau 
starea emotionala a copilului (de exemplu, jocul agresiv poate indica 
enervarea copilului). 

De asemenea, este utilii observarea oricaror modificiiri ale dispo
zitiei pe parcursul §edintei de consiliere §i a mlisurii in care copilul 
i~i con~tientizeazli dispozitiile ~i nivelul de reactivitate emotionalli de 
pe parcursul ~edintei. 

Observarea funcfjonarii intelectuale 
§i a proceselor de g/ndire 

, 

La copiii intre 4 ~i 8 ani, un prim indiciu al functionarii intelectuale 
poate fi obtinut invitindu-i sa se implice in anumite sarcini, ca, de exemplu, 
rezolvarea unor puzzle-uri, denumirea unor parti ale ·corpului ~i identi
ficarea anumitor culori. in cazul unui copil mai mare, conversatia 
generala va dezviilui capacitatea acestuia de a rezolva probleme ~i de a 

• conceptualiza ~i va oferi indicii cu privire la nivelul sliu de intelegere. 
Adresindu-i intrebari despre evenimente recente, ne dam seama dacii 
un copil se orienteaza sau nu cu privire la timp, loc sau persoane. 
Investigind nivelul de realism al unui copil ~i organizarea gindurilor 
sale, consilierul poate con§tientiza tiparele anormale de gindire, inclu
siv prezenta convingerilor psihotice ~i a halucinatiilor. 
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Observarea vorbirii §i a lif!1bajului 

Implicarea intr-o conversatie cu copilul ii permite consilierului sa 
facli o evaluare initiala a abilitatilor de vorbire §i lingvistice. De 
exemplu, consilierul poate observa ca un copil este frustrat din cauza 
ca nu poate comunica adecvat sau ca tinde sa se bazeze pe metode 
nonverbale de comunicare. in plus, se poate observa ca vorbirea nu 
este clara sau copilul este peltic, se bilbiie ori are alte defecte de 
pronuntie. 

Observarea motricitatii 

Coordonarea motriciratii fine §i grosiere poate fi observata in timp 
ce copilul este implicat in activitatile din sala de terapie ludica. 
Observati dacli el sta a§ezat in cea mai mare parte a timpului sau 
daca se plimbli, sare, alearga ori sta ghemuit §i modul in care trece 
de la o pozitie la alta - cu u§urinta sau cu dificultate. Observati daca 
modul de exprimare fizica pare restrictionat sau liber. Uneori copiii 
anxio§i au manifestari diferite in ceea ce prive§Ce controlul respiratiei, 
a§a ca observati daca i§i tin respiratia, daca ofteaza sau gifiie. 

Observarea jocu/ui 

Felul in care se joaca copiii depinde de virsta §i de nivelul !or de 
dezvoltare; prin urmare, intelegerea jocului copiilor aflati in plin 
proces de dezvoltare este esentiala pentru efectuarea comparatiilor 
prin observare. in general, esre uril de observat daca felul in care se 
joaca un copil e adecvat sau nu virstei sale sau dacli este stereoripic, 
repetitiv §i limitat. Un exemplu din ultima categorie ar fi daca copilul 
ar turna in mod repetat nisip dimr-un recipient in tava cu nisip §i 
invers §i nu ar mai face altceva. 

Dacli un copil poate initia joaca, atunci consilierul nu trebuie sa 
se implice in joc decit atunci cind vrea sa ii influenteze. Consilierul 
esre apoi liber sa se retraga §i sa observe dezvoltarea unor teme care 
apar in continutul jocului . in plus, consilierul poare observa calirarea 
jocului, cind anume jocul vizeaza obiective §i urmeaza o secventa 
logica §i daca materialele de joaca sint folosite in mod adecvat. 
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Caracterul creativ sau stereotip al jocului va indica nivelul de 
maturitate evolutiva a copilului. De exemplu, consilierul poate observa 
daca un copil folose§te substituirea obiectelor in joc, utilizind o cu tie 
drept carucior de cumparaturi. De asemenea, mai poate observa daca 
jocul copilului este regresiv, infantil sau poate pseudomatur. 

Jocul normal al copiilor cu virsta de 3-5 ani este foarte imaginativ 
si creativ. Cind observam jocul copiilor de aceasta virsta, este impor
tant sa linem cont de faptul cli exprimarea fanteziilor §i a temelor 
poate fi un comportament adecvat din punctul de vedere al nivelului 
de dezvoltare. Dispozita si intensitarea emotiilor copilului pe parcur
sul joculUi sine alte elemente importance care trebuie observate. 

Observarea rela[iei dintre copil §i consilier 

Un aspect important al observarii relatiei dintre copil si consilier esre 
legat de problema transferului (vezi capitolul 14). 

Caldura si caracterul prietenos ale copilului, contactul vizual, 
nivelul competentelor sociale si stilul predominant de interactiune -
toate acesrea ofera informatii care ii pot fi necesare consilierului pe 
parcursul procesului terapeutic. De asemenea, consilieruJ poate observa 
daca un copil este indeosebi retras, izolat, prietenos, daca da dovada 
de incredere sau e neincrezator, daca este competitiv, negativist, 
cooperant §i asa mai departe. 0 mare parte dintre aceste informatii 
pot fi obtinute observind relatia dintre copil §i consilier. 

in timp ce consilierul observa copilul , acesta poate incepe sa i§i 
spuna povestea. in acest caz, este important sa COO§tientizeze pe 
deplin interesul consilierului fata de poveste. in acest scop, consili
erul va utiliza abilitati active de ascultare. 

Aspecte importante 

• Observarea poate oferi informatii valoroase, utilizate de consilier 
· cind decide cum sa lucreze cu copilul. 
• Cind observati aspectul general, remarcati orice abatere de la 

normal. 
• Observatiile privind comportamentul pot include prezenta unor 

mecanisme de aparare. 
• Observarea dispozitiei sau a afectului poate oferi informatii cu 

privire la starea emo\jonala latenta a copilului. 
-------------------------------------------------------

' 
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• Observarea functionarii intelectuale ofera informatii despre capa

citatile intelectuale ale copilului ~i despre prezenta sau absenta 
tiparelor de gindire anormale. 

• Observarea vorbirii ~i limbajului copilului poate oferi indicii cu 
privire la capacitatea sa de a comunica in mod adecvat. 

• Observarea abilitatilor motoare poate dezvalui daca un copil are 
libertatea de mi~care limitata sau nu. 

• Observarea jocului ii ofera consilierului un indiciu despre dezvol
tarea copilului . 

• Capacitatea copilului de a stabili o relatie cu consilierul poate oferi 
informatii cu privire la starea emotionala ~i competentele sociale 
generale ale copilului. 

Surse suplimentare 

Observarea este o abilitate importanta in n;mlte situatii. Pentru o 
perspectiva asupra valorii observlirii intr-un mediu al copilliriei timpurii, 
cititorii pot consulta un articol la www.earlychildhoodaustralia.org. 
au/nqsplp/wp-content/uploads/2012/07 /NQS _PLP _ E-Newsletter _ 
No39.pdf. 
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Ascultarea activa 

Abilitlitile implicate in ascultarea activa provin din metoda con
silierii axate pe client $i sint deosebit de importante in etapa 1 a mode
lului SPICC, dupa cum am explicat in capitolul 8 (vezi pp. lll -113). 

in calitate de consilieri, obtinem informatii despre copil prin 
intermediul observarii $i ascultlirii. Efectuind aceste functii specifice 
consilierului, sintem capabili sail ajutlim pe copil sa i$i spuna poves
tea $i sa identifice aspectele deranjante. Procedind astfel, este impor
tant sa ii aducem la cuno$tinta copilului faptul ca ii acordam atentie 
$i ca apreciem informatiile pe care le receptam. 

Cum va ~ti copilul ca ii acordam atentie ? Cum va ~ti ca retinem 
si apreciem informatiile pe care ni le comunica? 

Din pacate, unii copii sint obisnuiti sa stea singuri $i sa fie tratati 
flira respect sau sa fie ignorati de adulti . Cum le putem transmite 
acestor copii ca sintem dispusi sa intrlim in lumea lor si sa le res
pectam conceptia despre acea lume ? Putem face acest lucru prin 
intermediul ascultlirii active. 

Ascultarea activa are patru componente principale : 

1. un limbaj al trupului adecvat ; 
2. utilizarea unor raspunsuri minime; 
3. utilizarea reflectarii ; 
A. utilizarea rezumarii. 

Un limbaj al trupu/ui adecvat 

0 modalitate eficientli de consolidare a relatiei dintre copil si consilier 
este ca acesta din urma sa aibli o atitudine adecvatli comportamentului 
nonverbal al copilului. Aceastli adecvare il ajutli pe consilier sa ii 
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transmita copilului mesajul ca ii asculta in mod activ. De exemplu, 
daca un copil stii pe podea, linga tava cu nisip, poate fi util ca terapeucul 
sli se a$eze $i el pe podea, alacuri de copil, intr-o poscura asemanatoare. 
Aceasta strategie da cele mai bune rezultate daca este efectuata intr-un 
mod nacural $i confortabil pentru consilier, altfel va parea fortata, iar 
copilul va fi nedumerit de comportamenrul inconsecvent al consilierului. 

De asemenea, adecvarea vitezei vorbirii §i a tonalitatii vocii in 
raport cu cele ale copilului este utila pentru consolidarea relatiei dintre 
copil §i consilier. Cind copilul vorbe§te repede, poate fi util ca tera
peutul sa apeleze la acela$i stil de relationare §i sa raspunda in mod 
asemanator. Apoi, cind copilul vorbe§te mai lent, consilierul i§i poate 
modifica §i el ritmul , vorbind mai lent. 

Un avantaj suplimentar poate fi obtinut daca terapeucul reu§e§te 
sa mimeze comportamenrul nonverbal §i poscura copilului, cind este 
adecvat. Copilul nu va avea doar impresia ca terapeurul este alacuri 
de el §i ca ii asculta in mod activ; totodata, dupa un timp, situatia 
poate fi inversata : dupa ce consilierul $i-a adecvat comportamentul 
la eel al copilului , copilul va avea tendinta de a-1 imita pe consilier 
arunci cind acesta introduce o schimbare semnificativa. Imaginati-va 
ca terapeutul a imitat viteza vorbirii, tonul vocii §i ritmul respiratiei 
unui copil agitat. Cind consilierul vrea sa foloseasca aceasta. strategie, 
poate sa isi incetineasca ritmul respiratiei ~i viteza vorbirii si sa se 
a§eze mai confortabil. Destul de probabil , copilul va imita compor
tamentul consilierului si va incepe sa se relaxeze. 

Adecvarea comportamentului la comporcamentul copilului include 
§i nivelurile de contact vizual. Contactul vizual este important in 
stabilirea raportului cu copilul, dar fiecare copil se simte confortabil 
cu un anumit nivel de contact vizual. Prin urmare, este important ca 
terapeurul sa observe comporcamenrul copilului din acest punct de 
vedere $i sa reaqioneze adecvat. Unii copii se simt mai confortabil 
§i pot discuta mai liber daca evita contactul vizual $i se implica in 
schimb intr-o activitate in timp ce vorbesc. 

Utilizarea unor raspunsuri minime 

Folosirea unor raspunsuri minime survine automat in conversatie, 
cind ascultam predominant, mai degraba decit sa vorbim. Raspunsurile 
minirne ii arata vorbitorului ca ascultatorul este atent. Aceste rlis
punsuri sint uneori nonverbale $i includ doar o incuviintare din cap. 

I 
I 
l 
I 
l 

l 
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Printre raspunsurile minime verbale se numara expresii precum : 
,,Aaa .. . ", ,,ihim", ,,Da'', ,,Bine" $i ,,A~a". 

Si unele raspunsuri mai lungi pot avea o funqie asemanatoare. 
De exemplu, consilierul poate spune : ,,imi dau seama" sau Jnteleg". 

Atit raspunsurile minime, cit ~i acest tip de raspunsuri mai lungi 
sint foarte utile pentru a-1 incuraja pe copil sa continue sa i§i spuna 
povestea. Cind folosim atit raspunsuri minime verbale, ciqi·nonver
bale, este important ca acestea sa nu fie interpretate drept judecati, 
nici pozitive, nici negative. Pentru ca un copil sa i§i spuna povestea 
in mod corect, este important ca relatarea sa nu fie influentata in 
mod semnificativ de perceptia lui ca ar primi aprobarea sau dezapro
barea c~nsilierului. De exemplu , exclamatii intense precum ,, Uau ! " 
ii pot determina pe copil sa traga concluzii cu privire la convingerile 
§i atirudinile consilierului . Aceste concluzii pot sa ii inhibe pe copil 
sau sa ii faca sa i$i distorsioneze povestea pentru a obtine aprobarea 
consilierului sau a evita dezaprobarea acestuia. La fel, unele raspun
suri minime nonverbale pot fi percepute drept expresii ale unor 
judecati despre continurul spuselor copilului. 

in calitate de consilier, spatiati-va adecvat raspunsurile minime. 
Daca le oferiti prea frecvent, vor deveni intruzive §i vor distrage 
atentia. Nu uitati ca raspunsurile minime nu sint doar o recunoa$tere 
a faptului ca ii ascultati pe copil. Totodata., ele pot fi o modalitate 
subcila de a transmite alte mesaje. Prin urmare, este important sa 
folosim raspunsurile minime cu grija, altfel pot fi comunicate flira 
intentie mesaje care nu sint utile din punct de vedere terapeutic. 

Utilizarea ref/ectarii 

Adecvarea comportamenrului consilierului la eel al copilului §i raspun
surile minime contribuie la crearea unei atmosfere in care copilul are 
sentimentul ca terapeutul s-a apropiat de el $i se ocupa de el. De 
asemenea, copilul trebuie sa fie sigur ca terapeutul este atent la 
continutul $i detaliile pove~tii care se deruleaza. in general, cea mai 
eficienta modalitate de a-i oferi copilului aceasta asigurare este utili
zarea abilitatii numite ,, reflectare". 

Exista doua tipuri de reflectare : reflectarea con/inutului (numita 
uneori parafrazare) $i reflectarea sentimentelor. Putem combina 
aceste doua tipuri de reflectare, reflectfnd atft confinutul, cit ~i sen
timentele. 
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Reflectarea continutului (parafrazarea) 

Utilizind aceastii abilitate, consilierul pur §i simplu reflecta catre 
copil ceea ce i-a spus acesta. Consilierul nu repeta doar cuvint cu 
cuvint ceea ce i-a spus copilul, ci parafrazeaza, adica alege detaliile 
de continut cele mai importante din ceea ce a spus copilul ~i le 
reformuleaza mai clar, cu propriile cuvinte, nu cu ale copilului. 

Este important sa observam ca reflectarea nu are Joe neaparat in 
timpul conversatiei cu copiii, ci poate surveni cind terapeutul ii 
observa jucindu-se. 

Iara citeva exemple de parafrazare : 

Exemplul 1 
AfirmaJia copilului : ,, Mama ~i tata lucreaza mereu. Tata pleaca 

de acasa mult timp ca sa lucreze, merge la Cairns ~i in multe locuri. 
Mama este ~eta acolo unde lucreaza ~i uneori trebuie sii stea mai 
mult §i sa le spuna oamenilor ce sii faca". 

Riispunsul consilierului: ,, S-ar parea ca mama §i tata nu sint 
foarte mult timp aJiituri de tine". 

Exemplul 2 (copilul jucindu-se cu ni~te figurine reprezentfnd 
animate fn miniaturii, fn tava cu nisip) 

AfirmaJia copilului : ,,Hai, dinozaurule, sari peste gard, e (rumos 
aici. Hai , uita-te la mine, prive~te, hai , Spiky, vino aici, te ajut eu. 
Vin dupa tine, uite ! ". 

Riispunsul consilierului : ,, Se pare ca animalul tau vrea ca Spiky 
sii vina aliituri de el". 

Exemplul 3 (copilul jucfndu-se in casa papiqilor, cu familia piipu#i) 
AfirmaJia copilului: ,, Ti-am spus sa nu faci mizerie pe podea. Sa 

faci ordine ! Ti-ai impra~tiat Jucrurile peste tot, obraznicule ! ". 
Riispunsul consilierului : ,,Mama vrea ca baietelul sii faca ordine". 

Exemplul 4 
AfirmaJia copilului : ,,Am scris bine toate cuvintele, la test, dar 

Tiffany nu. Ea a fost certata ~i pentru ca a vorbit. Cind e§ti obraznic, 
trebuie sa rnergi in camera de pedeapsa. Eu nu merg niciodata in 
camera de pedeapsii ". 

Afirmajia consilierului: ,,Cumva tu nu ai probleme, dar Tiffany are". 

I 
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Cind consilierul reflecta continutul, ii spune pur ~i simplu copi
lului, clar ~i pe scurt, cele mai importante Jucruri pe care copilul 
tocma'.i i le-a zis. Cind consilierul procedeaza astfel, copilul are 
impresia ca a fost ascultat. Totodata, folosind reflectarea continutului, 
consilierul ii ajuta pe copil sa con~tientizeze mai bine ceea ce tocmai 
a spus: intensificind astfel aceasta con§tientizare. Prin urmare, copi
lul este capabil sli sesizeze mai bine importanta lucrurilor despre care 
vorbe§te ~i sa clarifice orice confuzie. Astfel, reflectarea continutului 
este utila, ajutindu-1 pe copil sa avanseze in procesul de explorare. 

Reflectarea sentimentelor 

La fel cum reflectii continuturi, consilierul poate reflecta ~i sentimente. 
Acest lucru implica reflectarea catre copil a informatiilor despre 
sentimentele pe care le are copilul. Cind copilul se joaca, reflectarea 
sentimentelor poate ti utilizata §i in relatie cu emotiile, pe care copilul 
le atribuie unor persoane imaginare, simboluri sau animale de jucarie 
implicate in joc. 

Reflectarea sentimentelor este una dintre principalele abilitati de 
consiliere deoarece stimuleaza con§tientizarea sentimentelor de catre 
copil. ii incurajeaza pe copil sa i§i gestioneze anumite sentimente 
semnificative, mai degraba decit sa le evite. 

Pentru consilier este important sa cunoasca clar diferenta dintre 
ginduri ~i sentimente ~i sa nu le confunde. Daca v-am cere dumnea
voastra, cititorului, sa ne spuneti care este diferenta dintre ginduri §i 
sentimente, ce ati raspunde? Daca am spune ca ,,Avem impresia ca 
persoanele sufletiste sint consilieri mai buni", ne-am exprima un 
gind ; ar fi mai bine daca am spune : ,, Credem ca persoanele sufle
tiste sint consilieri mai buni ". 

in general gindurile trebuie exprimate intr-o propozitie, in timp 
ce sentimentele au nevoie uneori doar de un singur cuvint. Denumirile 

·unor sentimente, precum cele de mai jos, descriu o stare emotionalii : 

bucuros trist minios 
confuz dezamagit surprins 
disperat cople~it speriat 
ingrijorat satisfacut nesigur 
resp ins tradat neajutorat 
responsabil puternic 
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Cind vli uitati la aceasta lista, ati putea observa ca majoritatea 

semirnentelor au §i stliri opuse. in calitate de terapeuti, ii putem ajuta 
pe copii sli gestioneze sentimentele negative ~i neplacute in moduri 
adaptative. Cu toate acestea, este important sli fiti realist §i sli recu
noa~teti ca nu va fi posibil sa ,,eliminati" sentimentele negative ale 
unui copil. Totu~i. ii puteti ajuta pe copil sa le faca fatli , astfel incit 
el sli le modifice ori sli le poatli gestiona in mod adecvat. 

Reflectarea sentimentelor implica formularea unor afirmatii care 
sli. includli cuvinte ce desemneazli ,,semimente" - de exemplu: .. E~ti 
trist" , ,,Pari nervos" sau ,,Pari dezamagit". latli citeva exemple de 
afirmatii fiicute de copii , insotite de reflectarea adecvatli a sentimen
telor de cli.tre consilier. 

Exemplul 1 

Afirma/ia copilului: ,,Ori de cite ori o intreb pe mama daca pot 
sli. merg la mlitu~a Karen, ea spune : «NU». Saptamina asta merge 
Kelly §i era rindul meu ". 

Riispunsuri posibile ale consilierului : ,,E~ti dezamagit" sau ,,Pari 
minios ". (Raspunsul corect depinde de context ~i de semnalele non
verbale.) 

Exemplul 2 (fratele copilului a murit fntr-un accident de ma#nii) 
Afirma/ia copilului : ,,Fratele meu n-avea cu el ciinele lui ,prefe

rat cind a fost Jovita ma~ina ". 
Raspunsul consilierului: .. E~ti foarte trist" sau ,,Pari foarte trist". 

Exemplul 3 (copilul este implicat fntr-un joc imaginativ de rol) 
Afirma/ia copilului : ,,Sa plecam de aici inainte sli ne gliseasca. 

Repede, vin ! ". 
Raspunsul consilierului : ,,Pari speriat". 

Exemplul 4 (copilul se joaca fn casa pdpu#lor, cu familia de 
piipU$i) 

Afirma/ia copilului: ,, Ti-am spus sli nu faci mizerie pe jos. Fa 
ordine. Ti-ai imprastiat lucrurile peste tot, obraznicule". 

Riispunsul consilierului : ,,Mama aceea pare foarte suplirata". 

Adesea, copilul va incerca sli evite sa i§i analizeze sentimentele, 
pentru ca vrea sli evite durerea asociatli cu sentimentele intense precum 
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tristetea, disperarea, minia sau anxietatea. Cu toate acestea, accesa
rea sentimeotelor ioseamoa de obicei a merge mai departe, in vede
rea unui coofort emotional sporit, pentru ca apoi sa devinli capabil 
sa ia decizii rationale. 

Uneori copiii ne spun direct ceea ce simt. De exemplu, un copil 
poate spune: ,,Sint foarte suplirat pe fratele meu". Cu toate acestea, 
de obicei copiii nu ne spun direct cum se simt din punct de vedere 
emotional, cine oferli semnale nonverbale §i vorbesc indirect despre 
situatia !or. 

Daca va ocupati indeaproape de un copil, in calitate de consilier, 
propriile sentimente vor incepe sli le reflecte pe cele ale copilului ~i 
vli va fi mai u~or sli vli identificati cu ceea ce simte acesta. Dupli ce 
dobinditi experientli, este posibil sli identificati sentimente precum 
suplirarea, tristetea sau minia observind postura copilului , expresia 
fetei, mi§clirile §i comportamentul Judie. 

Nu pierdeti din vedere faptul ca, dacli reflectati corect sentimen
tele unui copil, atunci acesta va tinde probabil sli le acceseze mai 
profund. Dacli este vorba despre un sentiment dureros, copilut poate 
incepe sli plingli. in calitate de consitier, cum vli veti simti in aceasta 
situatie ? Pentru noi uneori este dificil. Cu sigurantli, e important ca 
terapeutii sli fie capabili sa gestioneze sentimentele ioduse de lacrimite 
copiitor. 

Reflectarea miniei clitre copil poate avea uneori un rezultat dra
matic. in cazul in care consilierul reflecta minia spunind : ,,E~ti 
minios" sau ,,Pari foarte minios", copilul poate reactiona raspunzind 
imediat ,,Nu sint minios", replica unnata de o perioada de nazuri in 
camera de joacli. Daca se intimpla astfel, consilierul se poate alarma; 
totu~i. reactia copilului reflecta capacitatea lui de a-~i exprima minia, 
pe care nu a vrut sa ~i-o asume in mod deschis. Consilierul ii poate 
incuraja apoi pe copil sli i~i directioneze minia intr-un mod mai 
adecvat prin folosirea diferitor mijloace. 

Pe scurt, reflectarea sentimentelor ii pennite copitului sli i~i trli-
• iasca pe deplin emotiile ~i sli se simta mai bine dupa ce i§i exterio

rizeaza sentimentele. Dupli exteriorizarea sentimentelor, copilut este 
capabil sa gindeasca mai clar ~i sa ia in calcul optiuni constructive 
~i ategeri cu privire ta viitor. Prin urmare, reflectarea sentimentelor 
este una dintre cele mai importante abilitati de consitiere. 



168 ABILIT A TILE DE CONSILIERE A COPIILOR c 
Utilizarea reflectarii continutului §i sentimentelor 

Odata cu experienta, veti vedea ca puteti combina adesea reflectarea 
continutului cu reflectarea sentimentelor. De exemplu, puteti combina 
afirmatia ,,E§ti trist" cu afirmatia ,,imi spui ca taral tau nu statea cu 
tine in weekend" dind raspunsul ,,E§ti trist pentru ca tatal tau nu 
stlitea cu tine in weekend". lata citeva exemple de reflectare combinata 
a continutului §i sentimentelor. 

Exernplul 1 
Afirrna/ia copilului : ,,Steven §i cu mine ne jucam de-a prin{Ul §i 

printesa in gradina . El voia intotdeauna sa fie regele §i sa stea pe 
piatra care era tronul. Acum nu mai poate face asta, pentru ca este 
in rai ". 

Riispunsul consilierului : ,,E§ti trist pentru ca nu te mai poJi juca 
cu Steven". 

Exemplul 2 
Afirmafia copilului: ,,Chiar daca te indepartezi, copiii mai mari 

vin dupa tine. Daca ii spui invaiatorului, se iau de tine la sfir§itul 
orelor. Nu poti evita in nici un fel". 

Raspunsul consilierului: ,,Te simti neajutorat pentru ca nu le poti 
face fata celor care te hlir{Uiesc". -

Exemplul 3 (un copil mai mare) 
Afirma/ia copilului: ,,Mi-am notat pe o hirtie toate cursurile §i 

am precizat allituri preferintele mete. I-am dat-o mamei, ca s-o duca 
la §Coala la timp, dar incli n-a dus-o". 

Raspunsul consilierului : ,,E§ti suparat pentru ca mama ta te-a 
dezamagit". 

Cind reflectii continutul §i sentimentele, este de dorit ca terapeu
tul sa dea raspunsuri scurte, ca sa nu perturbe prea mutt procesele 
interioare ale copilului. Afirmatiile lungi ii vor indeparta pe copil de 
experienta curenta, ii vor scoate din lumea sa §i ii vor transpune in 
cea a consilierului. 

Folosindu-§i discernamintul, consilierii vor decide cind este mai 
bine sa reflecte continutul, sentimentele sau ambele categorii. Uneori 
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va fi mai adecvat, pentru concizie, sa foloseasca fie reflectarea con
tinutului, fie a sentimentelor, mai degraba decit sa le combine. 

Pentru a ajuta copilul sa accepte un sentiment pe care incearca sa 
ii reprime, poate fi util sa se foloseascli doar reflectarea sentimentu
lui. Apoi copilul poate sa se axeze pe sentimentul respectiv §i sa ii 
gestioneze mai bine. De exemplu, dacli terapeutul ii spune copilului : 
,,E§ti foarte trist", afirmatia se axeaza pe durerea copilului, mai 
degraba decit sa ii incurajeze pe acesta sa scape de experienta dure
rii, gestionind continutul afirmatiei. Durerea nu este evitatli daca 
respectivul copil intra intr-o stare cognitiva, mai degraba decit emo
tional~ : in schimb, este abordata adecvat in situatia terapeutica. 

Ori de cite ori este posibil, ajutati-i pe copii sa i§i acceseze sen
timentele, mai degraba decit sale refuleze, operind la nivel ,,rational" 
sau cognitiv. Trairea deplina a unor sentimente este adesea dureroasa, 
dare cathartica §i, prin urmare, dezirabila din perspectiva terapeutica. 

Abilitatile de consiliere care faciliteaza adecvarea la limbajul 
trupului folosit de copil, raspunsurile minime §i reflectarea se numara 
printre cele mai utile pentru crearea unei bune relatii de consiliere. 
Prin folosirea acestor abilitati, copilul este incurajat sa devina mai 
deschis §i sa ii comunice consilierului problemele care ii cauzeaza 
dificultliti emotionale. 

Din cind in cind este util ca terapeutul sa ii prezinte copilului o 
recapitulare a aspectelor despre care s-a discutat deja. Aceastli reca
pitulare se efectueaza folosind abilitatea de a rezuma. 

Utilizarea rezumarii 

Consilierul rezuma reflectind catre copil informatii dintr-o serie de 
afirmatii tacute de copil pe parcursul citorva minute. Rezumarul reune§te 
principalele elemente de continut §i, totodata, include §i sentirnentele 
descrise de cop ii. Rezumatul nu este o reluare completa a aspectelor 
discutate, ci identifica principalele puncte sau cele mai importante 
Jucruri despre care a vorbit copilul. Adesea, detaliile propriilor 
relatari ii pot induce in eroare pe copii. Rezumatul lamure§te cele 
spuse de copil §i dispune informatiile intr-o forma organizata, astfel 
incit el sa aiba o imagine mai clara §i sa se poata concentra mai bine. 

Imaginati-va ca in citeva minute un copil v-a comunicat multe 
informatii. Printre acestea se numara citeva exemple de momente in 
care copilului i-ar fi placut ca unul dintre parinti sa fie prezent, dar 
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ace~tia au lipsit. in plus, copilul a dat mai multe exemple de promi
siuni incalcate de tata, iar tonul vocii copilului ~i expresia sa faciala 
v-au indicat ca copilul este foarte trist. Cum ati rezuma ceea ce ati 
aflat de la copil ? 

0 posibila variantl'i. de rezumat ar fi : ,,Mi-ai spus ca e~ti trist 
pentru ca mama ~i tata nu sint linga tine cind ai nevoie de ei ~i pen
tru ca tatl'i.l tau iti promite diverse lucruri ~i nu pare capabil sa i~i 
respecte promisiunile". 

Acest tip de rezumat ii permite copilului sa puna cap la cap multe 
informatii care ii derutau, creind o imagine clara. Copilul se poate 
concentra mai bine, avind astfel ~ansa de a progresa, gasind unele 
solutii la probleme. 

De asemenea, rezumarea este utila cind un consilier vrea sa fina
lizeze o ~edintli de consiliere individuala. Ea ii permite copilului ca, 
inainte de a pleca, sa integreze ceea ce a comunicat ~i a simtit in 
timpul ~edintei. 

Abilitatea de ascultare activli descrisa in acest capitol il incura
jeaza ~i il ajutii pe copil sa i~i spuna povestea. in capitolul utmator 
vom analiza abilitatile necesare pentru amplificarea con~tientizarii 
copilului, astfel incit sa creascli ~ansele unei schimbari emotionale 
~i comportamentale. 

Aspecte importante 

• Ascultarea activa prin adecvarea limbajului trupului la eel al inter
locutorului ~i prin folosirea raspunsurilor minime, a reflectarii ~i a 
rezumarii ii arata copilului ca terapeutul este atent, receptind ~i 
apreciind informatiile comunicate de copil. 

• Adecvarea limbajului trupului implica ~i imitarea comportamentului 
nonverbal al copilului, a posturii, a vitezei vorbirii , a tonului vocii 
~i a nivelului de contact vizual. 

• Utilizarea unor raspunsuri minime confirma faptul ca terapeutul 
asculta ~i ii incurajeaza pe copil sa continue sa i!ii spuna povestea. 

• Reflectarea continutului implica reflectarea cu cuvintele consilie
rului a continutului spuselor copilului. 

• Reflectarea sentimentelor implica reflectarea emotiilor exprimate 
de copil. 
Uneori este utila reflectarea atit a continutului, cit !ii a sentimentelor. 

• Rezumarea implica alegerea celor mai importante elemente din 
povestea copilului !ii reflectarea acestora, impreuna cu orice sen
timente care au fost exprimate. 
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Surse suplimentare 

Ascultarea activli este o abilitate importantli mai ales in lipsa semna
lelor nonverbale. Un articol care exploreaza ascultarea activa in 
timpul consilierii copiilor la telefon sau online poate fi consultat la 
search. proquest. com/ openview /64ad98a l 78fc83525a 1 d0814502f8645/ 
1 ? pq- origsite = gscholar&cbl = 105787. Pentru mai multe informatii 
despre utilizarea tehnologiei in consilierea copiilor, vezi capitolul 31 . 
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Cum ajutam copilul sa i~i spuna povestea 
$i sa i~i acceseze emotii puternice 

Abilitatile de ascultare activa descrise in capitolul precedent sint 
utile in etapa 1 a modelului SPICC, contribuind la crearea unei 
relatii optime de consiliere §i ajutindu-1 pe copil sa-§i spuna povestea, 
dupa cum am explicat in capitolul 8 (vezi pp. 111-113). Intr-adevar, 
o mare parie din informatiile pe care consilierul trebuie sa le cunoasca 
despre copil vor aparea in mod natural §i spontan daca terapeutul 
folose§te aceste abilitati de ascultare activa. Daca le utilizeaza pentru 
a consolida relatia cu copilul ~i a-i afla povestea, consilierul poate 
avansa in etapa 2 a modelul SPICC. in etapa 2 este bine ca terapeu
tul sli continue sa foloseasca observarea §i ascultarea activa in timp 
ce introduce abilitliti suplimentare, indeosebi cele preluate din terapia 
gestaltista, pentru a-1 determina pe copil sli con§tientizeze mai profund 
~i a-1 ajuta sa i§i acceseze emotiile puternice ~i sa se elibereze de ele. 
Printre abilitatile suplimentare importante in etapa 2 se numara uti
lizarea intrebarilor §i a afirmatiilor. Ca §i in etapa I , abilitlitile de 
consiliere sint folosite in combinatie cu implicarea copilului in acti
vitati §i folosirea diverselor mijloace. 

Din pacate, multi copii care apeleazli la consiliere au probleme 
prea dureroase pentru a se confrunta cu ele tara ajutor. Uneori copi
lul cunoa§te aceste probleme, dar adesea ele sint ascunse sau partial 
ascunse in incon§tientul sau. Unii copii au conceptii eronate cu 
privire la evenimente traumatice din trecut, drept consecintli a unor 
informatii refulate, care nu sint con§tiente pentru ca sint prea dure
roase. Pentru ca un copil sli con~tientizeze aspecte ascunse partial 
sau complet in subcon§tient, consilierul ii poate ajuta. Acest sprijin 
este acordat cu pricepere ~i cu grija, astfel incit copilului sa i se 
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permita sa se confrunte cu aspecte dureroase intr-un ritm acceptabil 
pentru el ~i care nu cauzeazli alte traume. Este important sa recu
noa~tem faptul ca unii copii adu~i la consiliere pot sa nu fie pregatiti 
sa i~i rezolve problemele ~i trebuie respectati, rara a fi supu§i unor 
presiuni in acest sens. Remarcind acest lucru, mai observam ca in 
general copiii sint experti innascuti in evitarea durerii emotionale si 
a aspectelor asociate cu aceasta durere. Din acest motiv, consilierul 
poate utiliza aptitudini adecvate, care ii vor permite copilului sa-~i 
indrepte atentia asupra aspectelor dificile ~i sa le rezolve. in opinia 
noastrli, pentru ca terapia sa fie eficientli, este esential ca el sa se 
axeze pe aspectele relevante, con~tientizindu-le mai profund, trliind 
emotiile asociate cu ele ~i eliberindu-se de ele. 

Deoarece copiilor le este adesea dificil sli vorbeascli liber cu un adult 
despre probleme deranjante, consilierul incearca nu numai sa se apropie 
de copil ~i sa il invite sa i~i spunli povestea, ci ~i sli creeze un mediu in 
care copilului sa i se permita sli continue sa i~i spuna povestea, chiar 
daca acest lucru este dificil sau dureros. Acest mediu este creat folosind : 

• abilitliti de observare ~i ascultare activa ; 
• intrebliri ; 
• afirmatii ; 
• diverse mijloace. 

Utilizarea abilitatilor de observare 
§i ascultare activa 

Observarea ~i ascultarea activa au fost deja discutate in capitolele 11 
~i 12. Acestea sint utile pentru a-I invita ~i a-I ajuta pe copil sa i~i 
spuna povestea. Totu~i, daca ne limitam doar la folosirea acestor 
abilitliti, de obicei nu va fi suficient pentru amplificarea co~tientizlirii 

problemelor subiacente, astfel incit el sli i~i poata accesa cit mai 
profund sentimentele asociate lor. 

Utilizarea f ntrebarilor 

De obicei copiii trliiesc intr-o lume in care adultii se a~teapta ca ei 
sli aiba raspunsuri la multe intrebliri. Totu~i, dacli ii urmariti pe copii 
jucindu-se, veti observa ca rareori i~i adreseazli unii altora intrebari. 



174 ABILIT A TILE DE CONSILIERE A COPIILOR 
r ..._. 

in schimb, ei rostesc afirmatii cu privire la ceea ce fac sau la ceea 
ce observli ca fac partenerii de joacli. 

Cind copiii stau de vorba cu adultii, de obicei Ii se cere sa raspunda 
la multe intrebliri. Matu~i ~i unchi cu cele mai bune intentii, toti le pun 
curio~i copiilor intrebari. Multi copii, ca reactie la aceastli presiune 
de a formula raspunsuri, devin foarte priceputi la emiterea a ceea ce ei 
considera a fi raspunsurile ,,corecte". Acestea sint raspunsuri despre 
care copilul crede ca ii vor satisface pe eel ce a pus intrebarea. Ele nu 
sint neaparat ceea ce copilul crede ca este adevarat ~i pot sa nu con
corde cu experienta copilului sau cu ceea ce crede el. in consecinta, 
daca terapeucul se bazeaza pe adresarea unor intrebari, poate sli nu 
descopere niciodatl'i ce ginde~te §i/sau simte de fapt copilul, ci sa 
primeasca in schimb raspunsuri inutile in cadrul procesului terapeutic. 

0 alta probleml'i legatli de adresarea intrebarilor este faptul ca 
directia in care se indreapta §edinta de consiliere tinde sli fie influ
entata ~i controlatl'i de intrebarile formulate de consilier, in loc sli 
urmeze direqia spre care tinde energia copilului. Mai rau, daca un 
consilier pune prea multe intrebliri, copilul va invlita rapid sl'i se 
a~tepte la intrebari ~i va a~tepta sa ii fie puse mai multe intrebari, in 
loc sa gindeasca singur §i sa vorbeascli despre ceea ce este important 
pentru el. Sedinta de consiliere va deveni un fel de interogatoriu, iar 
copilul va fi mai putin dispus sa fie comunicativ ~i deschis ~i va tinde 
mai degrabli sli evite problemele deranjante. 

Daca, in calitate de consilier incepator, va dati seama ca puneti 
intrebari in mod repetat, atunci este important sa va dati seama cu 
ce scop le adresati. Daca urmariti sa ii stimulati pe copil sa vorbeasca, 
atunci aproape sigur folositi o abordare gre~ita. in general, abilitlitile 
de consiliere legate de reflectare ii vor incuraja pe copil sa continue 
sa i§i spuna povestea flira sa fie nevoie de intrebliri. 

Cind utilizam intrebari in timpul consilierii copiilor, trebuie sa 
tinem seama §i de anumite considerente culturale. Ivey ~i colabora
torii sai (2012) sugereaza sa punem cit mai putine intrebari pina cind 
se dezvoltli increderea. De asemenea, acest fapt va va oferi timp sa 
observati cum folose§te copilul intrebari, dindu-va astfel un model 
al frecventei ~i tipului de intrebliri pe care sa le adresati. 

Dupa avertismentele de mai sus, trebuie sa mai mentionam ca 
intrebarile constituie un instrument important de aprofundare a con
~tientizarii daca sint folosite adecvat §i cu masurli. Existli doua tipuri 
majore de intrebari : intrebii.ri cu riispuns fnchis ~i fntrebiiri cu riis
puns des chis. 
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intrebarile cu raspuns inchis 

intrebarile cu raspuns inchis sint intreblirile care conduc spre un 
rlispuns specific. De obicei, rlispunsul va fi foarte scurt, deoarece 
intreblirile inchise atrag rlispunsuri de tip ,,Da" sau ,,Nu" ori ri:ispunsuri 
care ofera o informatie specifica - de exemplu : ,,Douazeci ~i trei". 
lata citeva exemple de intrebliri inchise : 

1. Astazi ai venit aici cu ma~ina ? 

2. Citi ani ai? 
3. Vrei o carioca ? 
4. Ti-e teama de fratele tau? 
5. E§ti suplirat? 
6. Iti place la §Coalli ? 

Rl'ispunsurile ar putea fi : 

1. Da. 
2. 6 ani. 
3. Nu. 
4. Nu. 
5. Da. 
6. Da. 

Evident, unii copii ar putea opta pemru raspunsuri mai dezvoltate, 
dar altii nu. Problemele legate de adresarea unor intrebl'iri cu raspuns 
inchis sint : 

• copilul poate da un raspuns scurt, precis, pe care este posibil sa 
nu ii dezvolte ; 

• copilul poate sa se simta lngradit §i sa aibli impresia ca nu dispune 
de libertatea necesarli pentru a rl'ispunde la intrebliri intr-un mod 
pertinent ; 

• copilul poate a~tepta altli intrebare in loc sa se simta liber sli 
_yorbeasca deschis. 

Uneori este adecvat sl'i adresam o intrebare cu raspuns inchis 
pentru a obtine unele informatii referitoare la fapte concrete. Totu§i, 
in general, intentia consilierului este sli ii incurajeze pe copil sa 
vorbeasca deschis despre aspecte importante, flirli sa se simta con
strins de agenda acestuia. Din acest punct de vedere sint utile intre
barile cu raspuns deschis. 
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intrebarile cu raspuns deschis 

De obicei intreblirile cu raspuns deschis au un efect foarte diferit. Ele 
ii oferli copilului o mare libertate de a explora aspecte §i sentimente 
relevante, in Joe sa solicite un rlispuns format dintr-un singur cuvint. 
lata citeva intrebliri cu rlispuns deschis : 

l . Cum este sa locuie§ti cu fratele tau ? 
2. Poti sa-mi descrii familia ta? 
3. Cum te simti ? 
4. Ce poti sa-mi spui despre §COala ta ? 

Fiecare dintre aceste intrebliri cu rlispuns deschis ii permit copi
lului sa se gindeasca liber la intrebare §i ii invita sa dea un raspuns 
comp let §i extins, flira a fi restrictionat de agenda consilierului. De 
exemplu, printre raspunsurile la intrebarea ,,Ce poti sa-mi spui des
pre §coala ta? " se pot numara urmatoarele : 

• Scoala mea este mare §i aglomeratli. 
• Unii dintre bliietii de la mine de la §coalli sint ni§te molii. 
• Scoala mea e departe de casa. 
• La §Coala te distrezi de minune. 
• Vara, la mine la §coala e foarte cald . 

Observati ca in cazul intrebarilor deschise sint posibile o mare 
varietate de raspunsuri diferite. Comparati-le cu eel primit la intre
barea cu raspuns inchis : ,,Mergi la o §coalli mare? ". in cazul intre
blirii cu rlispuns inchis, rlispunsul poate sa fie pur §i simplu ,,Da" 
sau ,,Nu", iar cind copilul i§i va dezvolta raspunsul, gama raspun
surilor va fi probabil limitatli de intrebare. 

Rlispunsurile la intreblirile deschise nu tind doar sli fie bogate in 
informatii , ci includ adesea informa\ii care ii permit consilierului sli 
foloseascli reflectarea continutului §i/sau a sentimentelor pentru a-1 
incuraja pe copil sli continue. lntreblirile cu rlispuns deschis ii permit 
copilului sa vorbeasca despre lucrurile care ii intereseaza eel mai 
mult sau sint cele mai importante pentru el, mai degrabli decit despre 
cele ce prezinta eel mai mare interes pentru consilier. De exemplu, cind 
raspunde la intrebarea deschisa ,, Vorbe§te-mi despre fratii §i surorile 
tale", copilul se poate axa pe un anumit frate. Un astfel de rlispuns 
poate oferi informatii ample despre semnifica\ia fratelui respectiv in 
viata copilului , pe care consilierul nu le-a solicitat neaparat. 
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Daca v-am adresa intrebarea cu raspuns inchis ,,Aceastli carte vi 
se pare utila ? ", raspunsul dumneavoastrli ne-ar fi probabil mai pu\in 
util ca feedback decit daca v-am adresa intrebarea cu raspuns deschis 
,,Ce ne puteti spune despre aceasta carte ?". Totu§i, atit intreblirile 
cu rlispuns deschis, cit §i cele cu raspuns inchis pot stimula in mod 
egal un raspuns deschis §i informativ. Nu trebuie insli sli pierdem din 
vedere faptul cli sinteti adult §i nu sinteti invitat sli discutati cu noi 
detalii personale, intime. Copiii care fac terapie se afla intr-o situatie 
putin diferita. Ei ezita adesea sa vorbeascli, mai ales despre chestiuni 
foarte personale, a§a ca trebuie sa folosim cu intelepciune abilitlitile 
de consiliere cu cele mai multe §anse de a incuraja comunicarea 
deschisa. 

Uneori intreblirile cu raspuns inchis sint mai adecvate decit cele 
cu rlispuns deschis. intreblirile cu raspuns inchis atrag rlispunsuri 
specifice, ii determinli pe copil sli dea un rlispuns limitat, ii ajuta sli 
se exprime mai clar §i sint utile pentru a obtine informatii specifice. 

Am descoperit cli in general este bine sli evitam intreblirile care 
incep cu ,,De ce". Problema legata de intreblirile de tip ,,De ce" este 
ell probabil copilul va da un raspuns inventat, ,,gindit", in loc sli dea 
un rlispuns axat pe ceea ce se petrece in interiorul Jui. intrebarile de 
tip ,, De ce" tind sa genereze raspunsuri care se refera la aspecte sau 
evenimente exterioare copilului, ce nu sint conectate la experienta sa 
interioara nu au continut emotional §i sint adesea banale §i necon
vinglitoare. Rlispunsurile la intrebarile de tip ,,de ce" se incadreazli 
adesea in categoriile scuzelor §i ra\ionalizarilor. 

in general, cind lucram cu copii, ii ajutam cu eel mai mare suc
ces sli i§i spunli povestea daca respectlim regulile urmatoare : 

1. punein doar intreblirile necesare ; 
2. ori de cite ori este adecvat, folosim intrebliri cu raspuns deschis 

in loc de intrebliri cu rlispuns inchis ; 
3. evita~1 intrebarile de tip ,,de ce", dacli nu avem un motiv inteme

iat pentru a le utiliza ; 
4: ·nu adreslim niciodata intrebliri doar pentru a ne satisface curiozitatea. 

in privinta celei de-a patra reguli, ca terapeut, inainte sa cliuta\i 
informatii, verificati daca aveti intr-adevar nevoie de ele. inainte sa 
adresati o intrebare, intrebati-va: ,,Daca nu dispun de aceastli infor
matie, voi reu§i totu§i sa-1 ajut pe copil in mod eficient ? ". Daca 
raspunsul la aceastli intrebare este afirmativ, atunci intrebarea e 



178 ABILITATILE DE CONSILIERE A COPIILOR 
c 

inutilli. Dorinta de a o adresa provine probabil din necesitlitile dum
neavoastra ~i/sau din curiozitate. 

Cind intreblirile sint folosite in mod limitat ~i adecvat, pot avea 
un rol important in a-I ajuta pe copil sli con~tientizeze mai bine 
aspectele importante, pentru a putea progresa de-a lungul spiralei 
schimblirii terapeutice, spre rezolvarea problemelor. 

intrebarile pentru cre~terea gradului de con~tientizare 

Adeptii terapiei gestaltisce au o perspectivli bolistica asupra fiintei umane. 
in conceptia lor, corpul , emotiile ~i gindurile sint interrelationate §i 
incerdependence. Folosind aceastli paradigma, credem ca senzatiile 
somatice sau corporale sint asociate in mod direct cu sentimentele §i 
gindurile. in consecintli, cind ajutli un copil sli devinli pe deplin 
con~tient de gindurile ~i emotiile deranjante, consilierul poate folosi 
intrebari sau afirmatii cu rol de feedback , ce ii vor permite copilului 
sli facli asocieri intre modul in care se simt fizic §i sentimente §i 
ginduri. 

latli citeva exemple de intrebliri adecvate care pot fi utile, contri
buind la cre~terea gradului de con§tientizare de clitre copil , astfel 
inch acesta sa i$i poata accesa mai in profunzime aspectele implicate 
§i sentimentele asociate : 

• imi poti spune ce senzatii ai acum in corp? 
• Ce parte a corpului iti creeazli eel mai mult dinsconfort ? 
• Cind te ginde§ti la ce s-a intimplat, ce senzatii ai la nivelul cor

pului? 
• Unde anume simti aplisarea (sau altli senzatie) in corp ? 
• Acum, dupa ce ai observat ca ai senzatii neplacute la nivelul 

corpului , cum te simti din punct de vedere emotional? 
• Senzatia de disconfort din corp (aplisarea din piept) ti-ar spune 

ceva, dacli ar putea vorbi ? 
• Dacli lacrimile tale ar putea vorbi, ce ar spune? 
• imi poti spune la ce te ginde§ti acum ? 

Aceste intrebliri preluate din terapia gestaltistli pot fi folosite 
adesea pentru a-I ajuta pe copil sli i~i acceseze emotiile puternice 
asociate cu aspecte perrurbante ~i sli se elibereze de ele. 
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Utilizarea afirmatiilor 

Afirmatiile ta.cute de un consilier pot fi foarte utile pentru a-1 ajuta 
pe copil sli nu i§i uite ideile cind i~i spune povestea §i sli con~tientizeze 
probleme importante ~i emotii asociate acestora. Afirmatiile pot fi 
folosite in mai multe feluri : 

• afirmatiile ii permit copilului sli simtli §i sli exprime o anumitli 
emotie. De exemplu, un consilier i-ar putea spune unui copil care 
i~i reprimli minia ~i vorbe~te in §Oaptli: ,,Cind sint nervos, eu 
vorbesc tare". Astfel , ii poate permite copilului sli i§i acceseze 
minia §i sli ~i-o exprime ; 

• afirmatiile ii ajutli pe consilier sli descopere idei cu privire la ce 
s-ar putea intimpla cu copilul intr-un anumit moment. De exem
plu, consilierul poate blinui cli copilul este stinjenit ~i va spune : 
,Jn locul tau, m-a~ simti stinjenit" ; 

• afirmatiile ii ofera consilierului un instrument prin care evidenti
azli punctele forte ale copilului. De exemplu, consilierul poate 
spune: ,,E~ti foarte curajos dacli ai flicut asta" ; 

• afirmatiile pot fi utilizate pentru a evidentia evenimente semnifi
cative in timpul unei activitati. De exemplu, dacli copilului ii este 
dificil sli aleaga obiecte pentru tava cu nisip, consilierul poate 
spune: Jti este greu sa alegi obiecte" sau ,,E foarte dificil sli 
glise~ti obiectele pe care le dore~ti ". Flicind aceastli afirmatie, 
consilierul ii oferli copilului feedback cu privire la dificultatea lui 
de a face alegeri ~i la ~ansele create pentru copil in scopul de a 
explora acest aspect al comportamentului sliu ; 

• afirmatiile pot fi folosite pentru a-i oferi copilului feedback cu 
privire la ceea ce face, flira a-I judeca. De exemplu, consilierul 
poate spune: ,, Vlid ca ai flicut o pe§terli din lut". Ca §i reflecta
rea continutului, acest feedback ii invitli pe copil sli discute 
despre ceea ce a flicut ; 

• afirmatiile pot fi folosite pentru a cre§te gradul de con§tientizare 
a copilului cu privire la un element al activitlitii sale §i/sau pentru 
a testa o idee a consilierului cu privire la problema copilului. De 
exemplu, dacli copilul se joacli cu plipu§ile §i o plipu§li-~oarece se 
ascunde, iar consilierul banuie~te ca copilul se simte vulnerabil , 
consilierul poate spune : .. Soarecele se ascunde. Ma intreb dacli 
se teme ca va fi prins ". 
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Afirmatiile care cresc gradul de con§tientizare 
cu privire la aspecte importante 

c 

Mai sus am explicat ca terapia gestaltistli recunoa~te conexiunea dintre 
corp, emotii §i ginduri §i faprul ca acestea sint interdependente. Drept 
consecinta a acestor interrelationari, consilierii pot folosi intrebliri 
precum cele sugerate mai sus pentru a-I determina pe copil sa consti
entizeze mai profund problemele importante ~i emotiile asociate cu 
ele. Adesea, inainte de a adresa astfel de intrebari , poate fi util sa 
facem afirmatii cu rol de feedback, ca, de exemplu : 

• Observ ca stringi pumnii (sau alt gest/alta manifestare fizica) . 
• Acum respiri foarte accelerat. 
• Pari trist (sau orice altli emotie relevantli) . 
• Ai pus animalul jos imediat. 

Aceste afirmatii pot fi folosite §i de sine statator, dar adesea este 
bine sa fie urmate de o intrebare legata fie de o experienta somatica, 
fie de sentimente sau de ginduri. De pilda, daca foloseam afirmatiile 
de tip feedback enumerate mai sus, am fi purut apela apoi la intrebliri, 
ca in urmlitoarele exemple : 

• Observ ca stringi pumnii ; ma intreb : cum te simti cind faci asta ? 
(imrebarea ii determina pe copil sa i§i con§tientizeze mai bine 
comportamentul fizic §i apoi aduce in prim-plan emotia asociatli.) 

• Acum respiri foarte accelerat. Imi poti spune ce simti ? 
• P.<iri trist. Poti sa-mi spui la ce te ginde~ti? (Aceasta intrebare face 

trecerea de la cresterea gradului de con§tientizare a unei emotii 
la evidentierea gindului asociat ei.) 

• Ai pus animalul jos imediat. Ce ai vrea sa-i spui animalului ? 

Ultima intrebare, ,,Ce ai vrea sa-i spui animalului ? " , 1-ar putea 
incuraja pe copil sli fie expresiv cind vorbe§te cu acesta. De exemplu, 
copilul ti poate spune ceva animalului cu o voce minioasa, caz in 
care consilierul face apoi o altli afirmatie cu rol de feedback - de 
exemplu : ,,Pari minios". 

Puteti observa ca, fie prin utilizarea afirmatiilor de tip feedback, 
fie prin intrebari adecvate, ii ajutam pe copil sa i§i acceseze mai 
complet emotiile §i chiar sa se elibereze de ele ? 
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Utilizarea diverse/or mijloace 
• 

in partea a IV-a vom discuta mai detaliat despre folosirea unor mijloace. 
Totodatli, vom prezenta modalitlitile de utilizare asociatli a abilitlitilor 
de consiliere ~i a diverselor mijloace, pentru a-I ajuta pe copil sa i~i 
spunli povestea ~i. prin urmare, sa con§tientizeze mai profund atit 
problemele curente, cit si cele nerezolvate din trecut. 

Diversele mijloace faciliteazli activitliti ce retin interesul copilului 
§i ii ajutli sa se concentreze. Folosindu-le, copilul isi spune povestea 
fie in mod direct, fie indirect. El poate race acest lucru discutind deschis 
despre probleme care ii frlimintli sau indirect, proiectind elemente 
ale povestirii asupra mijloacelor. Totodatli, mijloacele pot sli ii permita 
copilului sa i~i acceseze emotiile ~i sa aibli rolul unui intermediar 
prin care el i§i exprima emotiile. Acest proces are doua etape : mai 
intii, copilul i§i acceseazli sentimentele, apoi si le exprima. 

Pe parcursul procesului terapeutic, consilierul poate initial sa ii 
invite pe copil sa vorbeasca despre cum se simte cind folose§te mij
loacele, axindu-se totodatli pe ceea ce face el cu acestea. Ulterior, pe 
parcursul procesului terapeutic, accentul se va deplasa de la discuta
rea continutului activitatii care implica mijloace, vizind in mod direct 
situatia de viata a copilului §i problemele sale nerezolvate. Uneori , 
cind copilul lucreaza cu mijloacele si spune o poveste prin intermediul 
!or, este adecvat ca terapeutul sa intrebe direct : ,,Este la fel ca in 
viata ta ?" sau ,,Crezi ca acest lucru ti s-ar putea intimpla si tie ? ". 

Uneori, copilul poate identifica spontan asocierea dintre povestea 
pe care o spune prin intermediul mijloacelor si propria poveste de 
viatli. Alteori, poate deveni brusc foarte tacut. Cind se intimplli acest 
lucru, I-am putea intreba : ,,Ce s-a intimplat? ". Copilul poate incepe 
apoi sa vorbeascli despre ceva ce si-a amintit ~i care are o anumitli 
legaturli cu viata sa. 

in unele situatii e util sa facem referire la opusul a ceea ce spune 
·<>opilul sau la ceea ce este posibil sa fi fost omis. De exemplu, dacli el 
vorbe§te despre incitarea §i placerea generate de o situatie, poate fi 
adecvat sli spunem : ,,Poate ca nu te distrezi foarte mult, in general". 

Adesea este mai U§Or pentru copii sa implirtli§eascli experientele 
fericit'! din viata !or. Dupa ce ne-au povestit despre cele fericite, 
adesea pot vorbi si despre cele triste. 

Pe masura ce copilul continua sa vorbeasca, isi poate da seama 
ca si-a, exprimat sentimente contradictorii asociate cu amintirile sale. 
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Poate deveni nedumerit, deranjat sau confuz, din cauza multitudinii 
de sentimente pe care le-a exprimat. Daca ii ajutlim pe copil . in a 
recunoa§te ca este bine sa aiba sentimente diferite, variate §i aparent 
contradictorii, el poate ajunge sa se exprime mai clar §i mai explicit. 

Poate fi util sa ii invitam pe copil sa se implice intr-un dialog 
intre diverse parti ale pove§tii sale, ale desenului sau ale oricarei 
activitati pe care o desla§oara. 

Observarea indiciilor oferite de tonul vocii copilului, de postura, 
expresia faciala §i corporala, respiratie §i taceri poate fi o sursa de 
informatii pentru consilier. De exemplu, copilul poate sa cenzureze 
anxietati sau temeri, sa §i le aminteasca, sa se gindeasca la ele, sa 
le rememoreze sau sa con§tientizeze ceva nou. in calitate de consilier, 
dacli observati comportamentele nonverbale mentionate, le puteti 
utiliza drept indicii pentru a-1 ajuta sa se exprime in continuare. De 
exemplu, daca un copil suspina in timp ce i§i spune povestea, puteti 
zice : ,,Am observat ca tocmai ai oftat adinc. Cum este cind expiri 
brusc atit de profund? ". 

Multor copii care au dificultati emotionale par sa le fie afectate 
intr-o oarecare masura functiile de contact. Aces tea sint privitul, 
vorbitul, atinsul, ascultatul, mi§carea, mirosul §i gustul. Uneori, daca 
ne axam pe o funqie de contact, ii putem incuraja pe copil sa i§i 
exprime sentimentele cu ajutorul cuvintelor. Dacli ii ajutlim sa con
§tientizeze sentimentele §i senzatiile corporate, poate reu~i sa se 
conecteze cu sentimentele pe care le are. De exemplu, ii putem spune 
copilului: ,,Cind te vad ca te mi§ti atit de repede §i e§ti foarte activ, 
simt ca obosesc. imi imaginez ca trebuie sa fii foarte obosit, fiind 
atlt de ocupat". 

Pe scurt : ii putem ajuta pe copil sa i§i spuna povestea §i sa con
§tientizeze astfel probleme §i emotii importante, flicind apel la diverse 
mijloace, precum §i la abilitatile de consiliere potrivite. in cadrul 
acestui proces, putem intreprinde oricare dintre urmatoarele actiuni : 

• il incurajam pe copil sli vorbeascli despre ceea ce face in momen
tul respectiv in §edinta terapeuticli ; 

• il ajutam pe copil sa asocieze experiente actuale din cadrul terapiei 
cu aspecte existentiale actuale §i anterioare ; 

• il incurajam pe copil sli exploreze probleme nerezolvate impor
tante; 

• ii incurajam pe copil sli i§i traiasca §i sa i§i exprime cit mai com
plet sentimentele ; 

I' 
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• explorlim elementele opuse §i absentele din relatarea copilului ; 
• oferim permisiunea sli existe sentimente contradictorii ; 
• ne axlim pe functiile de contact pentru a-l ajuta pe copil sli acce

seze emotii suprimate ; 
• ii oferim copilului confirmari. 

Drept consecintli a acestui proces, copilul poate accesa emotii 
putemice (vezi figura 7.1, p. 93). il vom ajuta apoi pe copil sa conti
nue sli progreseze de-a lungul spiralei schimbarii terapeutice, gestio
nind convingeri autodistructive, optiuni §i alegeri §i exersind actiuni 
ulterioare, dupli cum vom vedea in capitolele 15 §i 16. 

Aspecte importante 

• Copilului i se va permite sa continue sa i~i spuna povestea, sa i~i 
acceseze emotiile ~i sa se elibereze de ele, daca terapeutul va 
folosi observarea. ascultarea activa. intrebari adecvate ~i afirma
tii cu rol de feedback, asociate cu utilizarea diverselor mijloace. 

• De obicei intrebarile cu raspuns inchis genereaza un raspuns 
format dintr-un singur cuvint. 

• intrebarile cu raspuns deschis ii invita de obicei pe copil savor
beasca liber ~i sa dezvolte ceea ce spune. 

• Afirmatiile pot fi folosite pentru a-i permite copilului sa simta ~i sa 
exprime o emotie, pentru a-I ajuta pe consilier sa testeze idei, sa 
confirme punctele forte ale copilului, sa evidentieze evenimente 
semnificative, pe parcursul unei activitati. sa ofere feedback ~i sa 
ii petermine pe copil sa devina mai con~tient. 

• Diversele mijloace ~i activitati ii permit copilului sa devina interesat 
~i sa i~i mentina concentrarea in timp ce i~i spune povestea fie 
direct, fie indirect. 



C' 

14 

Gestionarea rezistentei ~i a transferului 

in capitolul anterior am mentionat modul in care copiii tind sli 
evite durerea emotionalii §i cum informatiile dureroase sint uneori 
refulate paqial sau total in incon§tiemul copilului . Pe mlisurli ce 
copilul incepe sli devinli mai con§tient, poate incepe sli con§tientizeze 
aspectele refu\ate sau alte aspecte emotionale dureroase. Cind se 
imimpla acest lucru, copilul t§i poate bloca spoman explorlirile ulte
rioare. Acest fenomen se nume§te rezistentli ~i este ilustrat pe dia
grama modelului SPICC din figura 8.1 (vezi p . 112) prin sligeata 
frima care indicli spre ,,copilul evitli sau se retrage". 

0 altli problema care poate afecta ajutorul acordat copilului pentru 
a parcurge in mod satisfliclitor cele cinci etape ale modelului SPICC, 
ca sli ajunga la rezolvarea finalli , o constituie transferul. in consecintli, 
consilierii trebuie sli $tie sli gestioneze rezistenta $i transferul. 

Gestionarea rezistentei 

in termeni practici, cind un copil se blocheazli, consilierul va realiza 
probabil ca acesta evitli in discutie un aspect asociat cu problemele 
dureroase sau deranjante care tind sa iasli la ivealli. Aceastli evitare 
se poate manifesta prin tacerea copilului, care devine retras, sau prin 
faptul cli evitli problemele, incepind sli vorbeascli tare ~i bravind. Dease
menea, poate implica folosirea unor comportamente de evitare, pe care 
le vom descrie mai jos. Cind un copil se blocheazli astfel, consilierii 
adepti ai terapiei psihodinamice §i ai terapiei gestaltiste folosesc 
termenul rezistenfii la procesul terapeutic. Credem cli rezistenia poate 
sli fie con$tientli sau sli survinli ca proces la nivel subcon§tient, caz 
in care copilul nu i~i dli seama de ceea ce se imimplli. 
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Aproape orice copil care vine la consiliere va manifesta rezistentli 
la un moment dat. Cind un copil manifesta rezistentli, §tim cli aceasta 
este modalitatea lui de a se proteja §i de a face fatli unei situatii pe 
care o considera stresantli. Uneori acest comportament de coping 
funqioqeaza §i copilul reu§e§te sli evite gestionarea sentimentelor 
inconfottabile; toti.1$i, comportamemele utilizate pentru a face fatli 
sint considerate adesea inadecvate de adultii din jur, iar uneori inrliu
tlitesc situatia. in plus, folosirea repetata a acelora§i comportameme 
este extenuantli ~i de obicei nu face decit sli mascheze problemele 
subiaceme mai importante. 

Rezistenta indica adesea ca existli aspecte importante sau semni
ficative ale cliror explorare §i gestionare ar fi utile pentru copil. 

Comportamente folosite de copii pentru a gestiona 
anxietatea ~i stresul 

Este important ca terapeutul sli inteleagli ce probleme sint importante 
pentru copil §i trebuie rezolvate §i, de asemenea, cum anume se prote
jeazli copilul de anxietatea asociatli cu problemele respective. 0 intrebare 
utilli , cind observati cli un copil cu care lucrati manifestli rezistentli , 
este: ,,Despre ce ii este greu acestui copil sli vorbeascli §i de ce anume 
se protejeazli ? ". Enumerlim mai jos citeva comportamente numite in 
general mecanisme de aplirare, folosite de copii pentru a se proteja 
de aspecte dureroase sau deranjante. 

Regresia 

Copiii mici folosesc modalitliti mai primitive de a-§i gestiona anxietatea, 
in comparatie cu cei mai mari . De exemplu, un copil mic poate 
gestiona anxietatea regresind la stadii anterioare de dezvoltare. El se 
poate simti amenintat sau ingrijorat din cauza unor sentimente intense 
de minie §i de gelozie care survin cind in familie apare un nou-nliscut. 
stiind cli pentru plirinti ar fi inacceptabil ca el sli i$i exprime un nivel 
intens de ostilitate, ca 1-ar putea respinge, copilul poate apela in 
schimb la comportamente ,,de bebelu§", ca modalitate de a face fatli 
stresului cauzat de refularea miniei inacceptabile. Procedind astfel, 
copilul crede ca va continua sli fie apreciat §i iubit, in pofida aparitiei 
nou-nascutului . 
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Negarea 

Cind realitatea unei situatii este foarte deranjanta, copiii mici o pot 
nega, distorsionind-o $i imaginindu-$i un scenariu mai acceptabil 
pentru ei. De exemplu, cind parintii se despart, absenta tatalui de 
acasa poate fi descrisa de copil drept o slujba care il determina sa fie 
plecat lungi perioade de timp. Distorsionarea adevarului il protejeaza 
pe copil de sentimente nepllicute. Pe masura ce copiii cresc, aceasta 
modalitate de a face fatli nu mai functioneaza la fel de bine, deoarece 
realitatea situatiei nu poate fi deghizata in fantezie. De obicei copiii 
mai mari gasesc alte modalitati de a face fatli sentimentelor deranjante, 
flira a distorsiona realitatea. 

Evitarea 

Cind un copil incepe sa aiba emotii neplacute, poate devia conversatia 
de la un subiect dureros sau deranjant. De exemplu, copilul poate 
merge la casuta papu~ilor, oferindu-se sa faca ordine in ea, cind il 
intrebati despre relatia cu mama sa abuziva. 

Refu.larea 

La copiii mai mari, modalitatile de a face fatli anxietatii cauzate de 
incertitudinile ~i conflictele intrapersonale sint mai complexe. Cind 
refuleaza experiente dureroase din anii anteriori, amintirea·acestora 
ar putea fi complet dislocata din con~tiinta sa. Prin urmare, copilul 
nu i$i aminte§te deloc experientele respective $i va face apel la negare 
$i la evitare, cind se va confrunta cu stimuli" care, in mod normal, 
i-ar aminti de experienta dureroasa initiala. De exemplu, in calitate 
de consilier, $titi ca copilul cu care lucrati a suferit o anumita trauma. 
Totu§i, pe parcursul consilierii, e posibil ca el pur §i simplu sa nu 
i~i aminteasca trauma §i, in consecintli, sa fie incapabil sa vorbeasca 
despre ea. Cind ii spuneti sa i§i aminteasca, poate inventa motive 
alternative logice pentru a explica evenimentele. 

Proiecfia 

Uneori copilul va proiecta sentimente nedorite asupra altei persoane 
sau a unui obiect. Procedind astfel, copilul se poate simti scutit de 
a recunoa~te ca simte emotia inconfortabilli ~i posibil inacceptabila. 
Totu~i. copilul plate~te un pret foarte mare pentru aceasta. De exemplu, 
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in timp ce se joaca, i§i poate asuma rolul unui prieten imaginar. Pe 
parcursul acestui joc, copilul poate vorbi - preflicindu-se ca este 
prietenul imaginar - despre lucruri distructive ~i pline de minie pe 
care le-ar face din cauza ca mama §i tatal Jui imaginar s-au despartit. 

Multe dintre activitatile mentionate in capitolele anterioare folosesc 
proiec/ia pentru a-1 ajuta pe copil sa i§i exprime sentimente neplacute 
~i inacceptabile. Proieqia poate fi mai degraba un fel de trambulina 
care ii permite copilului sa treaca de la negarea sentimentelor la 
recunoa§terea lor. Astfel , copiii tind sa devina mai puternici din punct 

· de vedere emotional $i mai adaptati sub aspectul dezvoltarii. 

Intelectualizarea ~i rafionalizarea 

Ambele comportamente ii ajuta pe copil sa vorbeasca despre experiente 
flira sa simta emotiile care le insotesc. De exemplu, pentru a evita 
emotia dureroasa cauzata de faptul ca nu este acceptat de colegi, 
copilul poate vorbi despre preferinta sa pentru prietenia cu animalele. 
Copilul poate fi convins ca ar prefera sa aiba drept prieteni animate 
mai degraba decit copii. 

Formarea unor reacfii 

Uneori copiii sint ingrijorati din cauza unor emotii cople$itor de 
puternice, de obicei negative. Ei se pot teme ca, daca §i-ar exprima 
aceste sentimente, §i-ar putea pierde controlul sau s-ar comporta in 
moduri inacceptabile pentru altii §i pentru ei in§i§i. in consecinta, 
flira sa i~i dea seama ce fac, transforma aceste sentimente in unele 
diametral opuse. Formarea unor reaqii apare la copii mai mari §i la 
adulti §i reprezinta o modalitate normala §i utila de coping la copiii 
mai mici. Din pacate, cind este utilizata frecvent, poate avea drept 
efect pierderea contactului cu emotiile reale. 

Utilizarea mecanismelor de aparare 

Pe parcursul consilierii, este important sa acordam atentie comporta
mentelor defensive §i sa incercam sa ne dam seama daca diversiunea 
creata reflecta anxietate cu privire la situatia actuala sau anxietate cu 
privire la conflicte interne care survin cu privire la aspecte din trecut. 

La copiii mici folosirea mecanismelor de aparare este oarecum 
normala. in cazul copiilor mai mari, cu conditia sa nu abuzeze de 
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ele, mecanismele de aparare ii pot ajuta sa atinga un nivel de echilibru 
emotional, astfel incit sa invete §i sa interactioneze mai u§or cu altii. 
Totu~i. daca un copil mai mare apeleaza la mecanismele de aparare ca 
modalitate predominanta de coping, acesta este un indiciu al inadaptarii . 

Cind copilul procedeaza astfel pentru a face fata anxietatii, pro
babil ca dobindirea abilitatilor normale pentru virsta respectiva, 
stabilirea unor relatii personale satisfli.catoare §i capacitatea de a se 
distra vor fi compromise. 

Alte comportamente defensive 

Uneori, spre deosebire de copiii care abuzeaza de mecanismele de 
aparare descrise mai sus, la alti copii apar in schimb comportamente 
nedorite, ce le permit sa facli faJll . Adesea ace~ti copii manifesta 
sentimente intense pe care le este greu sli le controleze. Sentimentele 
intense pot fi observate cind copilului ii vine greu sli i~i controleze 
izbucnirile emotionale, sa i~i ~tepte randul sau o recompensa aminata. 
in plus, poate manifesta o detresli extrema cind se vorbe§te despre 
anumite probleme sau un nivel redus de concentrare cind invata un 
joc nou ori cind se joaca singur. Acestor copii le lipse§te capacitatea 
de autocontrol ~i de a se calma ~i a se lini§ti singuri , cind sarcinile 
devin dificile. 

Nevoia de a face fata 

Din nou, va sugeram sa reveniti la spirala schimbarii terapeutice (vezi 
figura 7.1, p. 93). Observati ca unii copii vor parcurge spirala, 
spunindu-~i povestea §i accesindu-§i emotiile puternice, fli.ra a se 
confrunta cu rezistenta, dupli cum indica sageata neagra ~i groasa 
care formeaza partea de sus a spiralei. Alti copii vor evita sau se vor 
retrage, dupa cum arata sageata punctata. E important ca ace~ti copii 
sa i~i gestioneze rezistenta, ca sa profile de procesul terapeutic. Rolul 
consilierului este sa ii ajute sli faca acest lucru . 

Sa analizam exemplul unui copil care se blocheaza pe parcursul 
terapiei ~i. in consecinta, opune rezistenta explorarii ulterioare a 
aspectelor dureroase. Pe parcursul terapiei copilul poate ajunge sa 
co~tientizeze mai bine elemente privind respingerea sa de catre 
parintii care I-au lasat la orfelinat. Copilului ar putea sa ii fie prea 
teama sa confrunte aceste probleme ~i sa manifeste rezistenJll, evitind, 
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retragindu-se sau exteriorizindu-se in mod inadecvat. Consilierul este 
tentat sa faca presiuni pentru a-1 determina sa continue sa vorbeasca 
despre aspectele dureroase pe care le evita, dar acest lucru poate avea 
consecinte terapeutice dezastruoase. 

Daca, in calitate de consilieri, incercam sa facem presiuni asupra 
unui copil sa vorbeasca despre aspecte dureroase, vom cre~te nivelul de 
anxietate al copilului. Drept rezultat, copilul aproape sigur se va retrage 
~ i mai mult ~i va inceta sa mai comunice cu noi. Mai rliu, copilul 
poate sa nu se mai simta in sigurantli in situatia de consiliere, astfel 
incit posibilitatea de a-I implica ulterior in mod util este minimalizata. 

Daca un copil intilne~te un blocaj , este important sa-1 ajutam sli 
ii gestioneze, nu sa incerclim sa ignorlim rezistenta §i sli insistam. 
Putem realiza acest Jucru ajutindu-1 pe copil sa con§tientizeze rezistenta, 
identificind-o ~i oferindu-i feedback cu privire la ea. De exemplu, in 
situatia mentionata mai sus, consilierul poate identifica rezistenta 
asociata cu teama copilului de a vorbi despre aspectele legate de 
respingere. Dupa ce a identificat specificul rezistentei, consilierul ii 
ofera copilului feedback. De exemplu, consilierul ii poate spune : 
,,Poate ca ti-e cam teama sa vorbe§ti despre faptul ca nu mergi acasa 
la mama ~i la tata" ~i ,,Cind mi-e fricli , imi place sa fug departe, ca 
~i tie". Consilierul a validat teama copilului, a precizat clar ca este 
un sentiment legitim §i ca e acceptabil sa reactioneze prin retragere. 

in mod paradoxal, dupli ce copilul are permisiunea de a se retrage, 
el va tinde mai degraba sa mearga mai departe, deoarece ~tie ca 
dorinta sa de a se retrage va fi respectata, daca se intensifica sau 
reapare; prin urmare, se va simti mai in siguranta continuind. 

in cazul in care copilul este capabil sa continue, consilierul ii 
poate adresa o intrebare, pentru a-1 ajuta sa inteleaga rezistenta §i sa 
o gestioneze. Folosind exemplul de mai sus, consilierul poate intreba : 
,, Cind te ginde§ti la mama ~i la tata, care este eel mai infrico§ator 
lucru care iti vine in minte ? ". Aceastli intrebare are rolul de a-1 ajuta 
pe copil sa se confrunte pe de-a-ntregul cu frica asociatli cu rezistenta 
§i sa ii faca fata. 

Copilul ar putea raspunde astfel : ,,Ma tern ca mama ~i tata nu 
ma vor mai iubi". Consilierul I-a ajutat acum pe copil sa se confrunte 
cu eel mai dificil aspect care stli la baza rezistentei §i ii poate ajuta 
sli i~i acceseze tristetea asociatli respectivului aspect. Copilul a pro
gresat de-a lungul spiralei pina la punctul numit ,,Copilul continua 
sa i~i spuna povestea ~i i~i acceseaza emotii puternice ". 
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ldentificarea directa a rezistentei 

Este posibil ca procesul descris mai sus, in care copilul se deplaseaza 
de-a lungul spiralei terapeutice §i continua sa i§i spuna povestea, sa 
nu aiba loc. In schimb, cind consilierul ii atrage copilului atentia asupra 
rezistentei, oferindu-i feedback, copilul poate continua sa se retraga. 
Aceasta situatie este prezentata in spirala schimbarii terapeutice 
primr-o linie punctata care duce spre cuvintele ,, Copilul evita in 
continuare". Copilul pe care I-am descris ar putea spune ,,Nu ma 
tern" (negare) §i ar continua sa evite sii vorbeasca despre aspecte 
utile. Dae a un copil continua sa opunii rezistenta in acest mod, 
terapeutul poate diminua presiunea la care este supus copilul, per
mitindu-i sa se retragii in jocul liber §i axindu-se pe mentinerea unei 
relatii pozitive cu copilul. Apoi, intr-un moment potrivit, consilierul 
ii poate oferi copilului o alta §ansii de a-§i spune povestea intr-un 
mod diferit. Adesea acest lucru poate fi realizat introducind mijloace 
noi. Astfel, copilul este invitat sii revina intr-un punct anterior de pe 
parcursul spiralei, intitulat ,,Copilul incepe sa i~i spuna povestea". 
Deoarece copilul a avut la dispozitie un timp pentru a procesa ce s-a 
intimplat §i i s-a dat o noua §ansa de a-§i spune povestea, el poate, 
in aceasta calatorie de-a lungul spiralei, sli i§i confrunte rezistenta §i 
sa 0 depa§easca. 

Procesele de gestionare a rezistentei descrise mai sus sint folosite 
impreunii cu abilitatile de reflectare §i rezumare descrise in capitolul 12. 
Folosind aceste abilitati combinate pentru a face fata rezistentei, copilul 
poate deveni apoi capabil sa o gestioneze §i sa continue sii i§i spuna 
povestea. 

Cind copilul nu este capabil sa i§i confrunte rezistenta 

in calitate de consilieri, este important sa recunoa§tem ca nu ne 
atingem intotdeauna cu succes scopurile. Indeosebi cind folosim un 
model de terapie scurta, va exista un mic procent de copii incapabili 
sa i§i confrunte §i sa i§i gestioneze rezistenta. in astfel de cazuri avem 
de doua optiuni. Una consta in a sesiza situatia dificila prin care trece 
copilul, a recunoa§te acest lucru §i apoi a sta de vorba cu el, precum 
~i cu parintele/parintii sau persoana care ii are in ingrijire. I-am putea 
spune copilului ,,Mi se pare ca iti este prea greu [sau ,,ca e§ti prea 
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speriat, ingrijorat etc."] sa vorbe~ti despre ... [ oricare ar fi problema], 
iar dacli nu te simti in stare sa vorbe~ti despre aceste lucruri nu-i nici 
o problema". Apoi, consilierul 1-ar putea ajuta pe copil sa descopere 
strategii practice de gestionare a problemelor cotidiene. Evident, 
abordarea deviaza de la spirala schimbarii terapeutice preferata de 
noi, deoarece nu sint vizate aspectele emotionale importante. Totu~i. 

pe termen scurt, acest Jucru poate sa nu fie posibil. in plus, consilierul 
poate vorbi cu parintele/parintii sau persoana care ii are in ingrijire 
pe copil despre faptul ca nu este pregatit sa discute despre aspecte 
sensibile, deranjante, astfel incit parintii sa fie informati cu privire 
la limitele rez.ultatelor consilierii ~i sa ~tie ca, la un moment dat, in 
viitor, copilul poate fi nevoit sa reinceapa procesul de consiliere, cind 
va fi capabil sa vorbeasca despre aspectele dificile care in prezent 
sint blocate. 

0 alta optiune, cind copilul este blocat §i nu reu§e§te sa gestioneze 
rezistenµ , e sa il impliclim in psihoterapie pe termen Jung, folosind 
jocul liber, iar consilierul se va axa pe mentinerea unei relatii pozitive 
cu copilul. Astfel, problemele pot fi gestionate indirect, permitindu-i 
copilului sa progreseze de-a lungul spiralei pina la momentul ,,Copilul 
continua sa spuna povestea §i i§i confrunta emotiile puternice". 

Cind lucrati cu familii provenind dintr-un mediu cultural diferit 
de al dumneavoastra, exista posibilitatea ca rezistenta sa fie cauzata 
de diferentele dintre ,, valori culturale, perspective asupra lumii §i 
biasuri" (Ivey et al. , 2012, p. 521). A§adar, e important sa nu pier
dem din vedere acest lucru cind ne apropiem de copil ~i cream o 
conexiune cu familia, sa fim atenti la diferentele posibile ~i sa 
discutam cu familia despre acestea, precum §i despre posibilitatea ca 
ele sa influenteze procesul consilierii. Discutia despre un eventual 
conflict intre cultura dumneavoastra §i cea a copilului §i a familiei 
lui ar putea sa impiedice aparitia unui asemenea conflict §i sa limiteze 
rezistenµ. 

Gestionarea transferului 

Specificul transferului a fost prezentat in capitolul 2 (vezi p. 31). 
De~i nu I-am inclus in mod specific in spirala schimbarii terapeutice, 
procesul prin care copilul i§i spune povestea poate fi afectat nu doar 
de rezistentli, ci ~i de transfer. 
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Dupa cum am precizat mai sus, este inevitabil ca transferul si 
contratransferul sa survina doar in unele momente, pe parcursul 
procesului terapeutic. Din pacate, daca transferul si contratransferul 
sint ignorate cind apar, calitatea relatiei dintre copil si consilier se 
va modifica. Aceasta schimbare a calitatii relatiei va afecta si va 
submina procesul terapeutic. 

Atunci cind, in calitate de consilieri, banuim ca survine transferul 
si/sau contratransferul, este bine sa facem un pas in spate, sa ne 
deta$lim de ,,imediatul" relatiei de consiliere $i sa fim cit mai obiec
tivi posibil. Acest lucru poate fi realizat eel mai bine discutind cu un 
indrumator despre transfer, astfel incit sa gestionam eficient proble
mele care ne predispun sa ajungem in pozitia de contratransfer. in 
cadrul relatiei de consiliere, mai este important sa fim vigilenti, ca 
sa putem ramine suficient de deta$ati $i de obiectivi, evitind sa ne 
comportam ca un parinte. De asemenea, este important sa ii ajutlim 
pe copil sa con$tientizeze mai profund procesul de transfer. 

Am observat ca in cadrul procesului de transfer existli adesea doua 
dimensiuni in care un anumit material este proiectat asupra consili
erului. Acestea implica experientele $i fanteziile copilului cu privire 
la o mama ,,buna", in primul rind, $i la o mama ,,rea", in al doilea rind. 
Evident, transferul legat de figura materna survine de obicei in cazul 
consilierilor de sex feminin; in cazul consilierilor de sex masculin, 
transferul va viza in general figura paterna. in plus, exista o serie de 
scenarii diferite pentru consilierii barbati, dintre care unele se leaga 
strict de transfer, iar altele de aspectele mai ample ale proieqiei. 

Sa analizam transferul asociat cu experientele si fanteziile copi
lului cu privire la o mama ,,buna". in acest caz, copilul se poate astepta 
ca terapeutul sa ii satisfaca toate nevoile. Evident, consilierul nu poate 
face acest lucru. Totusi, contratransferul poate implica dorinfa con
silierului de a satisface nevoile copilului, protejindu-1, alintindu-1 sau 
avind grija de el, de exemplu. Daca un consilier ar reactiona astfel, 
copilul ar risca o dezamagire pe termen lung, iar atentia i-ar fi distrasa 
de la confruntarea cu problema dureroasa - faptul ca mama sa reala 
nu ii satisface necesitatile. 

Sa analizam acum transferul asociat cu experientele $i fanteziile 
copilului cu privire la o mama ,,rea". in acest caz, copilul va proiecta 
asupra consilierului comportamentele mamei sale, percepute drept 
negative. in consecintli, copilul poate avea o atitudine agresiva sau 
abuziva fata de terapeut, iar contratransferul poate avea drept efect 
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o atitudine minioasli sau punitiva a consilierului fatli de copil. Alternativ, 
ca urmare a transferului, copilul poate fi retras, supus sau ascultator, 
iar contratransferul ii poate determina pe consilier sa i§i piarda rab
darea sau sa devina exasperat. 

Comportamentul adecvat al consilierului pentru a gestiona ambele 
tipuri de transfer presupune : 

1. recunoa$terea $i gestionarea propriilor sentimente si probleme pe 
masura ce acestea apar ca reactie la comportamentul copilului ; 

2. rezistenta la tentatia de a reactiona ca un parinte $i incercarea de 
a ramine obiectiv (Iara a pune in pericol siguranta - vezi regulile 
din capitolul 2) ; 

3. cre$terea gradului de con§tientizare de catre copil a comporta
mentului propriu. De exemplu, consilierul poate spune : ,,S-ar parea 
ca vrei sa fiu ca o mama buna pentru tine" sau, in gestionarea unui 
caz negativ, ,,Ma intreb daca e$ti suparat pe mine [sau dacli ti-e 
teama de mine] deoarece crezi ca sint ca mama ta" ; 

4 . folosirea situatiei pentru a explora perceptiile copilului cu privire 
la relatiile mama-copil, in general, iar apoi pentru a analiza rela
tia mama-copil pe care copilul o are de fapt acasa. 

Etapele 1 si 2 vizeaza contratransferul $i comportamentele asoci
ate cu acesta. Etapa 3 sporeste con$tientizarea de catre copil a com
porcamentului de transfer $i ii arata clar ca relatia copil-consilier este 
diferita de relatia mama-copil. Prin urmare, se diminueaza probabi
litatea '\Paritiei unor a$teptliri nerealiste ale copilului privind relatia 
de consiliere. in Joe sa evadeze intr-o relatie inadecvatli cu consilie
rul, in etapa 4 copilul' este incurajat sa se concentreze asupra proble
melor din viata reala, referitoare la relatia sa cu mama. 

Trebuie sa subliniem faptul ca, uneori , in etapa 2, copiii neaga 
adevarul proieqiei prin transfer. in acest caz, vom analiza cu ce 
relationeaza sentimentele copilului si/sau vom trece la etapa 4. 
. . Comportamentele de transfer se vor repeta in mod inevitabil in 
procesul de consiliere. Prin urmare, este important sa ne mentinem 
vigilenta, pentru a ne asigura ca problemele sint gestionate eficient, 
in permanenta. 



194 ABILIT A TILE DE CONSILIERE A COPIILOR 

Aspecte importante 

• Se spune ca rezistenta survine atunci cind copilul evita sa vor
beasca despre aspecte deranjante. 
Rezistenta poate sa fie con!?tienta sau sa se manifeste la nivel 
subcon!?tient. 

• Rezistenta pune la dispozitia copilului o modalitate de a se proteja 
de durerea emotionala. 

• Adesea rezistenta arata ca ar fi util ca unele aspecte importante 
sau semnificative sa fie explorate 

• Printre comportamentele defensive utilizate de copii pentru a face 
fata anxietatii ~i stresului se numara regresia, negarea, evitarea, 
reprimarea, proiectia, intelectualizarea, rationalizarea !?i formarea 
unor reactii. 

• Unii copii adopta comportamente indezirabile pentru a face fata 
stresului in loc sa foloseasca mecanisme de aparare. 

• Daca exercitam presiuni asupra unui copil pentru ca acesta sa 
vorbeasca despre aspecte dureroase, anxietatea lui se va intensifica; 
drept consecinta. scad foarte mult !?ansele ca el sa continue sa 
discute despre aspectele respective. 

• Poate fi util sa vorbim deschis cu copilul despre orice rezistenta 
identificata !?i sa ii permitem sa se retraga. 

• Transferul !?i contratransferul afecteaza calitatea relatiei dintre 
copil !?i consilier !?i, daca nu sint gestionate, submineaza procesul 
terapeutic. 

• in gestionarea transferului este important ca terapeutul sa reziste 
tentatiei de a reactiona ca un parinte ~i sa II ajute pe copil sa 
con!?tientizeze mai profund comportamentul de transfer. 

• Cind consilierul recunoa!?te ca ii este dificil sa faca fata contra
transferului, e util sa discute despre aceasta problema cu indru
matorul sau. 

Surse suplimentare 

Pentru o altli abordare a sprijinirii copiilor pe parcursul rezistentei 
lor, inclusiv studii de caz, le recomandam cititorilor sa lectureze 
articolul ,,Rapport-Building With Resistant Children", la https: //eric. 
ed.gov/? id=EJ901139. 
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Gestionarea conceptului de sine 
~i a convingerilor autodistructive 

in capitolele anterioare am descris abilitlitile prin intermediul 
carora ii ajutam pe copil sa i§i spunli povestea, sli i§i acceseze emo
tii puternice §i sli se elibereze de ele. in acest capitol vom prezenta 
abilitatile adecvate etapei 3 a modelului SPICC (vezi p. 112), pentru 
a-1 ajuta pe copil sa i§i modifice perceptia despre sine. Aceste abili
tati sint preluate din modelul terapiei narative. in plus, vom descrie 
abilitlitile utile in prima parte a etapei 4, in care folosim terapia 
cognitiv-comportamentala pentru a-I ajuta pe copil sa gestioneze 
convingeri autodistructive. 

Pe masura ce copiii cresc, ei adopta in mod natural §i adaptativ 
idei §i convingeri de la adultii §i copiii din jurul lor. Aceste idei §i 
convingeri dobindite de copil sint puternic influentate de cultura din 
care face parte copilul. El incepe sa i§i dezvolte o conceptie despre 
sine in contextul unei familii §i al unei comunitati mai largi. Aceasta 
este modalitatea normalli in care copiii i§i dezvoltli conceptia despre 
sine §i invatli ce este acceptabil §i ce nu, cu privire la comportamen
tul personal §i social. Din pacate, unele dintre convingerile insu§ite 
de copii pot sli nu fie adecvate sau utile, ci sli cauzeze probleme 
emotionale. Deoarece aceasta conceptie sau imagine despre sine a 
copilului nu este beneficli, in Joe sa ii permita sa aiba o viata satis
fiicatoare, imaginea pe care o are despre sine §i despre cum ar trebui 
sa se comporte ii face probleme. De exemplu, un parinte 1-ar putea 
invata pe un copil sa fie politicos cu toti strainii. Drept consecinta, 
copilul se poate considera politicos §i ascultlitor. Copilul respectiv 
poate ajunge apoi intr-o situatie in care, din cauza convingerilor sale 
conform carora ar trebui sa fie politicos, ii este greu sau chiar imposibil 
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sa refuze avansurile inadecvate ale unui strain. Uneori, diferentele 
dimre valorile culturale ale mediului de acasa ~i cele ale societatii in 
care traie$te copilul pot crea un conflict pentru acesta in ceea ce 
prive$te valorile de adoptat, situatie care se accentueaza pe masura 
ce copilul se apropie de adolescenta (Friedman, 1993). La fel , un 
copil poate sa primeascli in mod repetat de la cei din jur mesajul ca 
nu este bun de nimic, pentru di nu e capabil sa se achice de sarcinile 
care i se incredinteaza. in consecinta, copilul poate sa se considere 
nedemn de a fi iubit $i poate sa creada totodata ca nu este capabil sa 
efectueze activitati sau sarcini noi. Prin urmare, se poate vedea ca 
modul cum se percep copiii este strins legat de ideile $i convingerile 
pe care le au despre sine. Felul in care se vede copilul $i convingerile, 
gindurile $i atitudinile sale vor reflecta conceptul Jui de sine. Masura 
in care copilul se apreciaza reprezinta un indiciu al stimei de sine. 
in capitolul 32 vom discuta despre cre$terea stimei de sine a copilului. 

Dupa cum am spus, conceptul de sine al copilului se bazeaza pe 
modul in care el se percepe $i pe ceea ce ginde$te $i crede. Poate fi 
util ca initial sa abordam ideile sale despre sine (conceptuJ de sine) 
$i apoi sa exploram convingerile, ginduri le $i atirudinile copilului 
care contribuie la respectivul concept de sine. 

Conceptul de sine 

Deoarece copilul are emotii puternice pe parcursul procesului de 
consiliere, in mintea sa vor aparea adesea intrebari sponrane cu privire 
la contributia Jui la evenimentele deranjante care I-au determinat sa 
apeleze la consiliere. E bine $liut faptul ca copiii se considera respon
sabili cind lucrurile merg prost. De exemplu, cind traiesc in familii 
violente, adesea se simt responsabili pentru violenta care survine 
intre adulti. La fel, in situatiile in care au avut loc abuzuri sexuale, 
copiii pot fi tulburati adesea de faptul ca ei cred ca ar fi colaborat la 
eveniment $i se invinovatesc pentru consecintele negative ce apar. 

Pentru a-I ajuta pe copil sa se vada intr-o lumina pozitiva, folosim 
concepte preluate din terapia narativa. Am descoperit ca progresul 
firesc $i lent in ceea ce prive$te intrebarile spontane ale copilului 
despre sine reprezintli o modalitate utila de a-l ajuta sa i$i dezvolte 
un concept de sine pozitiv. 

Un concept de sine negativ se poate forma cind copilul i~i inter
preteaza participarea la experientele anterioare $i ulterioare drept 
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nesincera, incompetentli, ineptli, neloiala, secretoasa, obraznica, 
rautlicioasa sau prosteasca. in mod similar, poate fi promovat un 
concept de sine pozitiv in cazul in care copilul este ajutat sa i$i 
aminteasca evenimente sau experiente care au fost diferite de cele pe 
care se axeaza $i care au avut consecinte pozitive pentru ei. Cliutarea 
acestor ,,exceptii" de la evenimentele $i experientele negative ii ajutli 
pe copil sa i$i construiascli o imagine alternativa despre sine. Prin 
urmare, el poate incepe sa se vada intr-o luminli pozitiva $i sa se 
descrie folosind adjective pozitive, ca, de exemplu, curajos, priceput, 
iubitor $i a$a mai departe. 0 modalitate foarte eficientli prin care 
consilierul ii poate ajuta pe copil sa-$i modifice conceptia despre sine 
$i sa gaseasca ,,exceptii" constli in folosirea metaforei combinata cu 
un mijloc creativ - de exemplu, desenul sau argila. 

Metafora este figura de stil care contine o comparatie implicitli ; 
ea exprima un lucru prin intermediul altuia. in Joe sa faca o descri
ere directli a unor aspecte specifice referitoare la copil, metafora 
ofera o descriere alternativa. Ea folose$te o imagine alternativa $i 
continuturile sale pentru a sugera in mod simbolic o imagine din viata 
reala. Folosirea metaforei implica presupunerea ca, daca unele aspecte 
ale metaforei sint in concordanxa cu realitatea, atunci $i alte aspecte 
vor corespunde cu aceasta. Presupunerea poate fi utila, permiJindu-i 
consilierului sa foloseasca metafora impreunli cu copilul, pentru a 
explora mai amanuntit percepJiile despre sine ale copilului. De exem
plu, consilierul il poate invita pe copil sa deseneze un autoportret 
sub forma unui porn fructifer. Dupa ce copilul termina desenul, 
consilierul ii poate analiza, punind intrebari despre porn. 0 intrebare 
utila ar putea fi: ,, Unde cre$te acest porn, singur pe cimpie sau intr-o 
gradinli, cu alti copaci, ori intr-o livada, alaturi de alti pomi fructiferi? ". 
Raspunsul la intrebare ii poate oferi consilierului informatii ce pot fi 
comparate apoi cu viaµ copilului in ce prive$te felul in care se vede 
pe sine din perspectiva relatiilor sale sociale $i interpersonale. Alte 
intrebari ar putea fi ,,Cum face fata acest copac unei furtuni puter
nice? ", pentru a explora perceptia despre sine a copilului in ceea ce 
prive$te gestionarea fricii, sau ,,Ce se intimplli cu pomul iarna? ", 
pentru a analiza perceptia copilului cu privire la fortele $i resursele 
sale interioare. ConsilieruJ poate cauta ,,exceptii", extinzind procesul 
metaforic. Procedind astfel , copilului i se poate aminti de momentele 
din viata sa in care s-a comportat in moduri pozitive, utile $i adap
tative. Consilierul ii poate spune copilului sa se gindeascli la momente 
in care, de exemplu, ,,crengile copacului nu au clizut" $i lace ar trebui 
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sa se intimple pentru ca ,,pomul sa faca fructe pe toata durata anului ". 
Am descoperit ca acei copii carora le este mai dificil sa vorbeasca 
direct despre ei in~i~i pot explora mai eficient conceptul de sine prin 
intermediul mecaforei cu pomul fructifer (Geldard et al. , 2009). 

Convingerile autodistructive 

Ajucindu-1 pe copil sa se vada altfel pe sine, consilierul esce capabil 
apoi sa ii ajuce sa i~i exploreze orice convingeri inadecvate care au 
sprijinit o conceptie negaciva despre sine. in cazul in care copilul 
continua sa i~i mentina convingerile inadecvate, el poate sa devina 
neputincios, anxios ~i obedient si totodata sa aiba probleme legate 
de relatiile interpersonale. Adesea consilierul recunoa~te convingerile 
inadecvate cind copilul progreseaza de-a lungul spiralei schimbarii 
terapeutice pina la punctul in care trece prin emotii puternice (vezi 
figura 7 .1, p. 93) . Evident, ca sa apara o schimbare terapeutica utila, 
copilul este incurajat sa renunte la convingerile inadaptate. Consilierul 
foloseste strategii care ii vor permite copilului sa inlocuiasca convin
gerile inadecvate ~i/sau aucodistructive cu convingeri mai utile. 

Uneori se poate impune ca terapeutul sa implice parintii/persoanele 
care au in ingrijire copilul pentru a-1 ajuta pe copil sa renunte la 
convingerile inutile ~i sa le inlocuiasca, deoarece de obicei parintilor 
le revine responsabilitatea de a-i ajuta pe copii sa deprindli convingeri 
utile ~i adecvate. in plus, daca terapeutul modifica unele convingeri 
care au un rol imporcant in mediul actual al copilului, acest fapt poate 
fi discructiv si copilul risca sa aiba esecuri ulterioare. 

Iata o serie de convingeri , care pot fi inadecvate sau autodistruc
cive pentru un copil : 

• Eu sint vinovat pentru ca tata a lovit-o pe mama. 
• Nu am nici un fel de control pentru ca sint prea mic. 
• Bliietii sint mai buni decit fetele. 
• Nu este corect cind se poarta cu mine altfel decit cu fratele meu. 
• Sim obraznic ; de asta nu ma iubeste mama. 
• Trebuie sli fii dur ca sli fii popular. 
• Parintii se despart cind copiii sint neascultatori. 
• Parintii mei nu ar trebui sa ma pedepseascli niciodata. 
• Dacli spui adevlirul, ai necazuri . 
• Mama ~ i tata vor avea intotdeauna grija de mine. 
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• Trebuie sli fii politicos intotdeauna. 
• intotdeauna trebuie sa fii politicos cu adultii. 
• Este rau sa arati ca e~ti minios. 
• Nu trebuie sa-i spui niciodata ,,nu" unui adult. 
• Nu trebuie sii fac niciodata gre~eli. 
• Trebuie sa fiu intotdeauna primul . 
• Nu trebuie sli piing. 

Pe linga convingerile asemanatoare cu cele enumerate mai sus, 
mai exista o convingere autodistructiva comuna asociata cu efectul 
unei traume, Dupa o trauma, copiii erect uneori ca a avut loc o 
schimbare negativa ireversibila, care va impiedica revenirea vietii la 
normal. Prin urmare, posibilitatea unei vieti noi ~i diferite este 
exclusa, iar copilul crede ca nu are cum sa inceapa sa triiiasca intr-un 
mod adaptat ~i confortabil. Aceasta convingere este foarte distructiva 
deoarece ii impiedica pe copil sa lase in urma trauma ~i sa meargli 
mai departe, ajungind intr-un spatiu in care sli se poata bucura din 
nou de viatii . 

Punerea la indoiala a convingerilor autodistructive 

ldeea de a pune la indoiala convingerile autodistructive deriva din terapia 
rational-emotiva ~i comportamentala, in care pacientul este provocat 
sa inlocuiasca a~a-numitele ,,convingeri irationale" cu ,,convingeri 
rationale" (vezi Dryden, 1995). Abordarea noastra consta in a-I incuraja 
pe copil sa punli sub semnul intrebarii convingerile inadecvate ~i/sau 
autodistructive ~i sa le inlocuiascll. cu convingeri mai utile sau mai 
adaptate. Dupa ce a tacut acest lucru, el poate progresa de-a lungul 
spiralei schimbiirii terapeutice pinii la etapa urmatoare, in care copilul 
i~i analizeaza optiunile ~i alegerile. 

Primul pas in punerea sub semnul intrebarii a unei convingeri 
inadecvate consta in a reflecta ceea ce consilierul percepe a fi con
vingerea copilului. Vom apela la exemplul unui copil care crede ca 
este de vina pentru faptul ell. tatal lui o bate pe mama sa. in acest 
caz, consilierul ii poate spune copilului : ,,Crezi ca e~ti responsabil 
pentru faptul ca tatal tau o loveste pe mama". 

Pasul urmator este sa ii ajutam pe copil sa i~i testeze validitatea 
convingerii. in acest scop, este important sa identificam in ce masura 
convingerea vine din experienta copilului ~i in ce masura din ceea 



... 
200 ABILITkflLE DE CONSIUERE A COPIILOR 

ce i-au spus altii. De exemplu, consilierul poate intreba: ,,De unde 
~tii ca din vina ta o love~te tata pe mama? ". 

Din raspunsul copilului s-ar putea deduce daca aceasta convingere 
provine de la parinti, care i-au spus ca era vina lui. in acest caz, este 
eel mai bine daca parintii copilului sint implicati in procesul terape
utic, astfel incit convingerea respectiva sa se poata schimba. Sau 
raspunsul copilului poate indica o legarura 'intre convingerea sa ~i 

propriile conceptii cu privire la conexiunea dintre comportamentul 
sau ~i eel al tatalui. Consilierul poate sa exploreze apoi logica pe 
care se bazeaza gindirea copilului ~i sa ii invite sa ia in considerare 
convingeri alternative. Acest lucru poate fi realizat prin adresarea 
unor intrebari precum: ,,Daca tu ai lovi pe cineva ar fi vina ta sau 
vina altcuiva? ". Astfel, consilierul 'ii determina pe copil sa con~ti
entizeze mai profund alte convingeri posibile, pe care copilul le trece 
cu vederea imr-o anumita masura sau nu reu§e§te sa le identifice 
singur. De asemenea, consilierul 1-ar putea ajuta pe copil sa i~i com
pare experientele cu perceptiile privind experientele altar copii. 

Punerea sub semnul intrebarii a convingerilor autodistructive sau 
inadecvate poate presupune determinarea copilului sa con~tientizeze 
imr-un mod acceptabil informatii nepHicute, pe care le evita sau pur 
§i simplu nu le observa. Copilul poate avea nevoie sa accepte infor
matii pe care poate nu vrea sa le auda. De exemplu, poate ca acest 
copil nu vrea sa accepte ca tatal Jui este capabil sa se comporte 
abuziv §i violent. Cu rabdare ~i precautie, consilierul ii aju·ta pe copil 
sa accepte realitatea. 

Pe parcursul acesrui proces copilul poate avea nevoie sa recunoasca 
§i sa i§i accepte responsabilitatea pentru unele aspecte ale evenimen
telor care I-au tulburat. E important sa ii ajutam pe copil sa separe 
acele parti ale evenimentelor pentru care au fost responsabili de 
partile pentru care in mod evident nu au fost responsabili. 

Pe scurt : punerea la indoiala a convingerilor inadecvate sau 
autodistructive implica urmatoarele: 

• reflectarea convingerii curente a copilului ; 
• ajutarea copilului sa verifice validitatea convingerii respective, 

identificind de unde provine aceasta; 
• explorarea logicii pe care se bazeaza gindirea copilului ; 
• ajutarea copilului sa exploreze posibile convingeri alternative ; 
• cre§terea gradului de con~tientizare de catre copil a unor infor

matii nep!acute ; 
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• ajutarea copilului sa distinga cine este responsabil pentru anumite 
comportamente - el sau altii ; 

• incurajarea copilului ·sa 'inlocuiasca convingerile inadaptate cu 
convingeri mai adecvate. 

in continuare vom analiza alte doua exemple de punere la indoiala 
a unor convingeri inadecvate ~i/sau autodistructive. 

Exemplul 1 

Imaginati-va ca un baiat a trait intr-o familie violenta, in care au existat 
mesaje puternice ca femeile sint inferioare ~i nu ar trebui sa aiba acelea~i 
drepturi ca §i barbatii. Consilierul ar putea reflecta convingerea 
copilului , spunind : ,,Crezi ca baietii sint mai buni decit fetele ". 

Pentru a-I ajuta pe copil sa verifice validitatea convingerii, con
silierul poate intreba: ,,De unde ~tii ca a~a este? ". Copilul ar putea 
da un raspuns care sa sugereze ca barbatii din familia sa beneficiaza 
de un tratament preferential. 

Consilierul ar putea propune acum idei alternative. De exemplu, 
poate sa adreseze intrebari precum : ,,Ce lucruri poate face mama, 
iar tata nu poate?" sau sa faca afirmatii ca, de exemplu : ,,Fetele ~i 
baietii sint diferiti ". Apoi consilierul ii poate ajuta pe copil sa recu
noasca faptul ca diferenta nu implica valorizarea ,,mai bun" - ,,mai 
rau" , ci ca fiecare sex are atribute diferite. Aceasta informatie va fi 
probabil dificil de acceptat de catre copil cind va fi prezentata initial , 
dar speram ca va fi acceptata dupa ce vor fi analizate problemele. 
Dupa ce copilul a acceptat convingerea alternativa, poate investiga 
modul cum contribuie comportamenrul sau la crearea unor probleme 
relationale cu care se confrunta. 

Exemplul 2 

Sa analizam exemplul unui copil care crede ca parintii nu ar trebui 
sa ii pedepseasca niciodata. in acest caz, consilierul ar putea reflecta 
convingerea copilului, apoi ii va verifica validitatea, aflind de unde 
provir.e. Copilul ar putea spune: ,,Mama face lucruri pe care n-ar 
trebui sa le faca ~i nu are probleme". Consilierul ar putea explora 
ulterior logica copilului, ce include presupunerea subiacenta conform 
careia copiii §i parintii sint egali. in acest scop, consilierul ar putea 
adresa intrebari precum : ,,Pe prietena ta cea mai buna, Trudy, o 
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pedepse$te mama ei? " $i ,,Cine stabile$te regulile in familii, parintii 
sau copiii? ". Astfel, copilul va con$tientiza mai bine unele informatii 
neptacute $i sperarn ca i$i va da seama ca in realitate parintii ii 
controleaza pe copii. Apoi consilierul ii poate ajuta pe copil sa-$i dea 
seama cum propriul comportament are drept consecinta inevitabila 
pedeapsa. 

Doua tehnici utile care pot fi folosite in procesul descris mai sus 
pentru a pune la indoiala anumite convingeri inadecvate $i/sau auto
distructive sint refncadrarea $i normalizarea. 

Refncadrarea 

ldeea pe care se bazeaza reincadrarea este modificarea felului in care 
copilul i$i percepe siruatia. Acest lucru poate fi realizat prin acceptarea 
imaginii pe care o are copilul despre lumea in care traie$te $i prin 
extinderea pe care o are pentru a include informatii suplimentare, 
astfel incit copilul sa i$i perceapa siruatia in mod diferit $i mai 
constructiv. De exemplu, o fata se poate plinge ca fratele ei mai mare 
ii spune mereu sa i$i faca ordine in camera. 0 reincadrare ar putea 
fi : ,,Este posibil ca fratele tau sa tina atit de mult la tine, incit sa te 
ajute sa nu ai probleme pentru ca in camera ta e dezordine? ". 

Normalizarea 

Uneori este util pentru copil sa $tie ca gindurile, sentimentele $i/sau 
alte comportamente ale sale sint asemanatoare cu cele ale altor copii. 
Comunicarea acestei informatii copilului se nume$te normalizarea 
experientei sale. De exemplu, consilierul poate spune : ,,Multi copii 
ai caror parinti s-au despartit cred ca acest lucru a fost din vina !or". 

in timpul normalizarii este important sa nu negam sentimentele 
copilului $i disconfortul asocial lor. 

Aspecte importante 

• Convingerile, gindurile ~i atitudinile copilului contribuie la structu
rarea conceptului de sine. 

• Adesea copiii cred ca ei sint responsabili cind lucrurile merg prost 
in privinta altor persoane. 

• Terapia narativa sau metafora pot fi folosite pentru a-1 ajuta pe 
copil sa i~i construiasca un concept de sine pozitiv. 
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• Convinger~e autodistructive au un impact negativ asupra concep

tului de sine ~i asupra comportamentului copilului. 
• Punerea la indoiala a convingerilor autodistructive poate fi efec

tuata cu delicate\e, printr-un proces care analizeaza logica pe care 
se bazeaza convingerea actuala ~i care ii ajuta pe copil sa explo
reze alternative posibile. 

• Reincadrarea implica extinderea imaginii pe care o are copilul , 
pentru a include informatii suplimentare, astfel incit el sa i~i per
ceapa situa\ja intr-un mod diferit, mai constructiv. 

• Pentru copil poate fi util sa ~tie ca gindurile, sentimentele ~i/sau 
comportamentele sale sint asemanatoare cu cele ale altor copii. 

Surse suplimentare 

Le recomandam cititorilor sa acceseze www.narrativetherapylibrary. 
com pentru mai multe resurse despre terapia narativa, inclusiv articole 
care pot fi descarcate gratuit. Cititorii interesati sa sprijine copiii in 
eforrurile lor de a-$i schimba credintele autodistructive pot consulta 
site-ul Albert Ellis Instirute (albertellis.org/rebt-cbt-therapy/) pentru 
alte informatii $i resurse. 

' 
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F acilitarea activa a schimbarii 

In capitolele anterioare am descris abilitatile adecvate pentru 
intemeierea relatiei cu copilul, pentru a-I ajuta sa isi spuna povestea, 
sa isi acceseze emotiile ~i sa se elibereze de ele, precum si sa isi 
modifice conceptul de sine. Totusi, nu credem ca activitatea terape
utica este neaparat incheiata in momentul in care au fost realizate 
aceste procese. Adesea, drept consecintli a experientelor si/sau emo
tiilor neplacute, copiii isi dezvolta moduri de gindire si de compor
tament care nu sint benefice, iar acestea nu se schimba neaparat, daca 
nu sint vizate direct. 

Putem aborda modurile de gindire daunatoare punind sub semnul 
intreblirii unele convingeri inadecvate si autodistructive si incu
rajindu-1 pe copil sa le inlocuiasca cu allele mai utile, dupa cum am 
explicat in capitolul anterior. Dupa ce am realizat acest lucru, pasul 
urmator din etapa 4 a modelului SPICC (vezi p. 112) este sa continuam 
sa folosim terapia cognitiv-comportamentala pentru a-1 ajuta pe copil 
sa isi analizeze optiunile si alegerile. Dupa aceea, in etapa 5, copilul 
poate fi incurajat sa repete si sa experimenteze comportamente noi, 
prin intermediul terapiei comportamentale. 

Explorarea optiunilor §i a a/egerilor 

Dupa cum tocmai am precizat, drept consecinta a experientelor 
anterioare ale copilului, este posibil ca el sa fi deprins comportarnente 
daunatoare pentru sine si inacceptabile pentru cei dinjur. De exemplu, 
copilul poate a invatat sa fie excesiv de obedient, agresiv sau mincinos 
sau sa regreseze la un comportarnent anterior. in consecinta. acum 
trebuie sa invete sa se comporte diferit si sa i~i analizeze optiunile 
~i alegerile. 
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0 modalitate de a-I ajuta pe copil sa isi exploreze optiunile si 
alegerile este sa folosim idei preluate din abordarea terapiei alegeri
lor, propusa de Glasser, pentru a-1 incuraja pe copil sa recunoasca 
faptul ca poate alege sa foloseasca orice comportament doreste, dar 
trebuie sa isi asume responsabilitatea pentru comportamentul ales. 
Deoarece ne ocupam de consilierea copiilor, introducem aceasta idee 
din terapia alegerilor realiste prin intermediul unei benzi desenate. 

Exercitiul cu banda desenata 

Multe benzi desenate pe care le vedem in ziare sint alcatuite dintr-o 
secventa de trei cadre, care nareaza o poveste, ca in figura 16. la. 
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Figura 16.1. Banda desenata 
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in exercitiul cu banda desenata folosim trei cadre in mod diferit, 
dupa cum reiese din figura 16. lb. in primul cadru, in partea stinga 
a benzii desenate, copilul este incurajat sa deseneze sau sa foloseasca 
simboluri abstracte pentru a reprezenta anumite comportamente care 
ii cauzeaza probleme - comportamente inutile. 

in cadrul al treilea, in partea dreapta a benzii desenate, copilul 
este incurajat sa deseneze sau sa foloseasca simboluri abstracte pentru 
a reprezenta comportamente alternative - comportamente utile - care 
tind sa genereze rezultate pozitive ~i care ar putea fi folosite in locul 
comportamentelor dllunlltoare ilustrate in primul cadru. 

in cadrul central copilului i se spune sll deseneze un autoportret. 

Studiu de caz 

Kathryn va analiza acum un caz imaginar pentru a prezenta banda 
desenata. 

Imaginati-va ca eu, Kathryn, consiliez un baiat pe nume Adam, 
care are mereu necazuri acasa pentru ell o loveste pe sora Jui $i pen
tru ca arunca intentionat lucruri si le strica, atunci cind este nervos. 
Evident, inainte de a folosi banda desenata, I-am ajutat pe Adam sa 
imi spuna povestea lui, sa i~i acceseze sentimentele de minie $i sll se 
elibereze de ele. Totu$i, de$i a parcurs procesul de consiliere, Adam 
continua sa i$i loveasca uneori sora $i sa arunce lucruri , stricindu-le, 
atunci cind este nervos, pentru ca aces ta e modul in care -a invatat sll 
reactioneze la frustrare mult timp. Evident, este important sa invete 
cum sa inlocuiasca aceste comportarnente inutile cu altele mai utile. 

Primul pas in acest proces ar fi ca eu sa stau de vorba cu Adam 
despre comportamentele sale despre care $tiu ell ii provoaca neplaceri. 
De asemenea, I-a$ intreba dacll ii vin in minte $i alte comportamente 
care ii creeaza probleme. L-a$ ruga apoi sa i$i ilustreze comporta
mentele problematice printr-un desen, in cadrul din stinga al benzii 
desenate. I-a$ explica ca a~ vrea sa ii ajut sli nu mai aiba necazuri $i 
ca imi dau seama ell aceste comportarnente sint o problema pentru el. 

Cadrul din stinga al benzii desenate realizate de Adam ar putea 
fi eel din figura 16. lc. 

Observati in coltul din stinga al cadrului ca Adam $i-a desenat 
silueta lui, lovindu-~i sora. Dupli ce Adam ar desena asta, I-a$ intreba 
ce s-ar fi putut intimpla inainte sll se enerveze ~i sll i~i loveasca sora. 
El mi-ar putea rllspunde: Jmi ia lucrurile ~i ma necllje$te tot tirnpul". 
I-a~ explica Iui Adam ca, de$i inteleg ell sora Jui poate fi foarte 
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enervanta ~i ca il provoaca mult, provocarea aceasta in sine nu justi
fica abuzul, iar faptul ca i~i love~te sora constituie un abuz. in plus, 
~tiu ca, daca o Iove~te, are probleme mari $i mi-ar placea sa ii ajut 
sa evite problemele. 

L-a$ ruga apoi pe Adam sa mai faca doua desene in cadrul din 
stinga, unul in care sa o infliti~eze pe sora lui luindu-i lucrurile $i 
altul cu ea insultindu-1 , dupa cum vedeti in partea de sus a cadrului 
sting al figurii 16. lc. 

I-a$ aminti lui Adam ca parintii lui mi-au spus ca el arunca $i 
strica adesea diverse lucruri cind se enerveaza, mai ales cind parin
tii nu ii lasa sa faca ce vrea sau nu ii dau ceea ce cere. L-a$ ruga sll 
mai adauge un desen in cadrul din stinga, in care sll se infi'iti~eze pe 
el aruncind $i stricind Jucruri , dupa cum vedeti in coltul din dreapta 
jos al imaginii din figura 16. lc. 

A$ privi, apoi , pe rind fiecare dintre desenele Jui Adam ~i a$ 
ana\iza impreuna cu el ce ar putea face pentru a avea rezultate mai 
bune in ceea ce ii prive$te ; ce ar putea face in Joe sa i$i loveascll 
sora ori sa arunce $i sa strice lucruri . 

L-a$ ruga pe Adam sa deseneze in cadrul din dreapta ,,compor
tamente utile", pentru a ilustra comportamentele alternative pe care 
le-ar putea folosi. L-a~ incuraja mai intii sa se gindeasca singur la 
ni$te comportamente utile, iar apoi i-a$ sugera cu delicatete $i alte 
comportamente care mi se par utile $i a$ discuta cu el despre acestea, 
ca sa vedem dacli este sau nu de acord. 

Adam ar putea schita desenele din cadrul din dreapta al figurii 16. I c. 
In col tu I din stinga jos un desen ii infliti~eazli pe Adam plecind de lingll 
sora lui fi'ira sa reactioneze cind ea ii necajeste. in coltul din dreapta 
jos un desen ii infliti~eaza vorbind cu mama lui, explicindu-i ca sora 
sa i-a luat ceva ce ii apartine, tara permisiunea Jui. in coltul din stinga 
sus Adam merge in camera lui cind este foarte suparat, inchide U$a, 
se intinde pe pat si i$i imagineaza ell salteaua reprezinta minia lui . 
lmaginea ii prezinta lovind salteaua, repetind ,,Nu-mi place sa fiu 
minios. Nu-mi place sa fiu minios ''. Aceasta este o modalitate prin care 
i$i poate elibera furia flira sa-i faca rau nimlinui si tara sa strice nimic. 

E important ca terapeutii sa fie prudenti cind aplica aceasta stra
tegie. Uneori, consilierii incepatori ne intreaba daca este sau nu o 
idee buna sa ii incurajeze pe copiii sau pe tinerii nervosi sa isi des
carce minia lovind un sac de box. Noi considerlim ca a-i incuraja pe 
copii sau pe tineri sa procedeze astfel pentru a-~i manifesta minia 
constituie un real pericol. Lovirea unui sac de box searnana prea mutt 
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cu lovirea unei persoane. Folosind sacul de box, ei pot invlita de fapt 
doar cum sli loveasca mai tare, iar la un moment dat, in viitor, ar 
putea lovi o persoana, nu sacul de box, cind se enerveaza foarte tare. 
in decursul consilierii copiilor minio~i este important sa subliniem 
faptul ca nu e bine sa loveasca alti oameni ~i ca a-i speria pe cei din 
jur aruncind obiecte, stricindu-le, trintind u~i, tipind ~i izbind lucru
rile constituie tot un abuz. 

in sfir~it, in cadrul din dreapta al benzii desenate, in partea de sus, 
sint doua desene ; unul ii prezintli pe Adam in vizitli la un prieten, iar 
cellilalt ii infati~eaza plimbindu-se cu bicicleta, ca sa nu mai stea cu 
sora sa. 

Cind folosim astfel strategia benzii desenate, aproape intotdeauna 
este important sa ii sugeram copilului ca ar fi o idee buna sa le arate 
parintilor banda desenata sau eel putin sa stea de vorbli cu ei despre 
noile comportamente pe care ar vrea sa le manifeste. Dacli nu fac 
acest lucru, este posibil ca parintii sa le submineze din ne~tiintli 
incercarile de a manifesta noile comportamente. De asemenea, poate 
ar trebui ca parintii sa stabileasca unele reguli atit pentru copil, cit 
~i pentru alti membri ai familiei. in cazul lui Adam, plirintii ii pot 
explica surorii lui ca nu este bine sa ii ia lucrurile fl'ira permisiunea 
sa, iar dacli va face acest lucru, ei se a~teapta ca Adam sa le spuna lor. 

in plus, ei ar trebui sli stabileasca ni~te limite, astfel incit sora lui 
sli nu meargli in camera lui Adam dupa ce el inchide u~a, cind vrea 
sli fie singur sau sli i~i descarce minia farli martori. Totodatli, plirin
tii ii pot preciza lui clar cum sli ceara voie daca vrea sli mearga in 
vizita la un prieten sau sli se plimbe cu bicicleta, ca sa evite o situ
atie problematicli. 

Dupli ce copilul a terminat desenele din cadrele cu ,,comporta
mente inutile" ~i ,,comportamente utile", in etapa urmlitoare consi
lierul ii roagli pe copil sli i~i deseneze portretul in cadrul din mijloc. 
Astfel , banda desenatli a lui Adam ar arlita in cele din urmli ca in 
figura 16. lc. 

Ultima etapli din procesul benzii desenate este aceasta: copilul 
recunoa~te cli poate alege ce comportamente sa manifeste, dar este 
responsabil pentru consecintele comportamentelor respective. Mai 
intii , ii ajut pe copil sli exploreze diversele consecinte ale comporta
mentelor descrise prin intermediul tuturor desenelor. incerc in mod 
deliberat sli nu ii fortez pe copil sa creada ca ar trebui sli se comporte 
intotdeauna conform reprezentlirilor prin desene, din cadrul cu ,,com
portamente utile". De fapt, ii voi spune: 

FACILITAREA AL • • VA A SCHIMBARll 209 

Uneori alegi in mod voit sli faci lucrurile desenate in caseta cu ,,com
portamente inutile", ~tiind ca probabil vei avea necazuri. Alteori, 
cind iti vei da seama ca e~ti pe cale sa faci unul dintre lucrurile 
descrise in cadrul cu ,,comportamente inutile" , vei sesiza ca ai de 
ales, ca poti proceda astfel, daca vrei, dar ca nu trebuie neaparat sli 
o faci - in schimb, poti apela la un comportament din cadrul cu 
,,comportamente utile". Tu alegi ! Totu~i. va trebui sli accepti conse
cintele asociate cu comportamentul pentru care optezi. 

Voi analiza amlinuntit, impreunli cu copilul, ce s-ar inflillpla dacli ar 
alege unul dintre comportamentele inutile, iar apoi cum ar fi sli aleagli 
in mod voit sa manifeste unul dintre comportamentele utile. Voi fi atent 
sa nu minimalizez dificultatea cu care s-ar putea confrunta copilul 
cind renuntli la comportamentul inutil, inlocuindu-1 cu unul util. 

Uneori ii incurajez pe copil sa deseneze o bandli desenatli mare 
pe o bucatli de hirtie, iar apoi o intind pe podea. L-a~ putea ruga pe 
copil sli stea intii in dreptul autoportretului din mijloc, iar apoi, pe 
mlisura ce discutlim despre anumite comportamente, sli se mute ~i sa 
stea fie in dreptul cadrului din stinga, fie al celui din dreapta, in 
functie de alegerea pe care o considera cea mai potrivita pentru el. 
Aceastli deplasare evidentiaza responsabilitatea copilului pentru ale
geri, adaugind o noua dimensiune exercitiului. Ori de cite ori alege 
un anumit comportament, ii rog sli-mi aminteasca posibilele conse
cinte ale acestuia. 

Dupa ce finalizez procesul benzii desenate, ii intreb pe copil : 
,, Ti-ar placea sli-i arliti mamei sau tatei banda desenatli sau vrei s-o 
plistrezi pentru tine?". ii explic apoi cli ar putea fi avantajos sli ii 
arate mamei sau tatlilui banda desenatli, pentru ca ei 1-ar ajuta. De 
exemplu, dacli tata ar observa ca Adam este pe cale sli manifeste un 
comportament inutil, i-ar putea da un sfat, sugerindu-i in schimb un 
comportament util. L-a~ putea intreba pe Adam : ,, Ti-ar placea sa te 
ajute tata a~a sau nu ? ". Din nou, decizia i-ar apartine copilului. 

Poate cli vli intrebati de ce acord o importantli atit de mare ideii 
de a-i oferi copilului ocazia sli facli alegeri. Procedez astfel pentru 
cli, in opinia mea, ~ansele de a schimba cu succes comportamentul 
sint mult mai mari dacli ~i copilul crede cli poate alege ~i ca este 
capabil sli i~i asume responsabilitatea pentru consecintele alegerii 
respective. in aceasta privinta, 1-a~ incuraja pe copil, spunindu-i: 
,,Cred cli uneori iti va fi greu sli alegi un comportament util, dar 
probabil vei reu~i sli faci acest lucru destul de des - tu ce plirere ai ? ". 
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intr-o ~edintli de consiliere ulterioarli a~ putea verifica succesul copi
lului in alegerea unor comportamente utile §i, presupunind cli a avut 
un oarecare succes, I-a~ felicita, spunindu-i: "Foarte bine, §tiam eu 
ca poti ! ''. 

Procesul benzii desenate dli rezultate bune in cazul multor copii. 
Totu~i. este important sli recunoa~tem cli unii sint foarte impulsivi ~i 
pot avea nevoie de ajutor pentru a-~i gestiona comportamentul impul
siv, altfel nu vor reu§i sli W inlocuiascli comportamentele inutile cu 
altele utile. Pentru a-i ajuta pe copii sli inveie abilitliti de autogesti
onare, putem folosi douli strategii . In cazul copiilor mai mici , stra
tegia ,,monstrul din mine" poate fi foarte utilli , iar pentru copiii mai 
mari poate fi eficient procesul "opre§te-te - ginde~te-te - aqioneazli". 
Vom descrie ambele strategii mai jos. 

Luarea deciziei privind schimbarea 

Ne-am putea astepta ca plirintii, membrii familiei ~i alte persoane sli 
fie multumite daca un copil invatli sa se comporte mai adaptat. Totu§i, 
nouli , fiintelor umane, nu ne plac schimbarile, iar dacli un copil i§i 
schimba componamentul , este posibil ca §i cei care interactioneaza 
cu el sa fie nevoiti sa §i-1 schimbe. De exemplu, daca un copil avea 
un componament obedient, parintii §i alte persoane pot avea dificultliti 
legate de acceptarea comportamentului sau, dadi acesta i~i afirma cu 
mai multli hotlirire nevoile. Celelalte persoane din viata sa vor trebui 
poate sa inve1e sli reactioneze diferit ~i initial este posibil sli nu le placli 
sli facli asta. in consecinta, ·pe masura ce comportamentul copilului 
se rnodifica, el poate fi pus in situatia de a se confrunta cu unele 
reaqii neplacute ale altora. Copilul poate descoperi ca nu este capabil 
sli fadi fata acestor reaqii §i ca, flira ajutor, nu dispune de abilitlitile 
necesare pentru a irnplementa comportamentele nou-descoperite. 
0 modalitate de a gestiona aceastli problema este integrarea consilierii 
individuale a copilului cu terapia farnilialli, dupa cum am aratat in 
capitolul 9 ; totu§i, acest lucru nu este intotdeauna posibil. 

Dacli un copil decide sa se comporte diferit, i§i asumli un rise, 
deoarece nu poate anticipa ce se va intimpla. Poate fi mai u§or pentru 
el sli se comporte in continuare ca inainte. Cu sigurantli, dacli nu face 
nici o schimbare, va continua sli simtli suferinta pe care o cunoa§te 
deja, insli , dacli i§i asuma un rise §i se comportli altfel, se va confrunta 
cu o durere noua, necunoscutli. Evident, ii va fi dificil sli ia decizia 
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de a se schirnba : copilul trebuie sli faca fatli nu doar propriilor sen
timente, ci §i reaqiilor altor oameni. 

0 alta dificultate este asociata cu componenta pierderii sau a 
costului, care poate rezulta din decizia de a se schimba. Am consta
tat adesea cli decizia de a accepta sau pierderea asociatli cu o decizie 
este rnai dificilli decit alegerea intre ci§tigurile asociate cu decizia. 
Sa analizam exemplul unui copil care avea un comportament plin de 
minie, agresiv, care era incaplitinat §i necooperant cu adultii. Din 
cauza acestor comportamente, copilul a ci§tigat poate respectul cole
gilor slii §i §i-a asumat rolul de lider. Drept urmare a consilierii, §i-a 
inteles comportamentul §i a priceput cit este de distructiv pentru el 
insu~i §i pentru altii din jur. Totu§i, renuntarea la comportamentele 
inadaptate ar implica §i o pierdere : el ~i-ar putea pierde rolul de 
lider, puterea, respectul celorlalti copii ~i controlul asupra lor. Copilul 
poate vedea decizia de a se schimba sau nu mai degrabli din perspec
tiva lucrurilor pe care le-ar pierde decit din cea a avantajelor pe care 
le-ar ci§tiga. Daca terapeutul nu valideaza importanta pierderilor 
copilului, acesta se poate bloca, nereu§ind sli facli schimbarea dorita 
la nivel comportamental. 

Anumitor copii le este greu sa ia decizii pentru ca au fost invatati 
ca intotdeauna existli o alegere corectli §i o alegere gre§itli. Din plicate, 
in viata reala, deciziile sint adesea complicate, diverse optiuni pre
zinta avantaje sau calitliti, dar presupun §i costuri sau dezavantaje. 
Prin urmare, este important ca terapeutul sli ii ajute pe copil sli 
inteleaga ca, in general, luarea deciziilor nu implidi a alege intre 
bine §i rliu sau intre alb §i negru . Majoritatea deciziilor implicli a 
alege intre diverse nuante de gri. 

Sa revenim la exemplul de mai sus. Analizindu-§i optiunile, copi
lul poate decide mai intii sa i§i refuleze minia, sa fie mai cooperant, 
mai ascultlitor §i mai supus §i sa accepte sa fie condus, in Joe sa fie 
lider. Totu§i, consilierul este obligat sli ii prezinte unele idei noi, 
a~tfel incit copilul sa aibli mai multe optiuni. Ca altemativa la refu
larea miniei, consilierul poate semnala optiunea gestionarii miniei in 
mod diferit §i a impunerii vointei proprii. Consilierul poate introduce 
conceptul prelulirii initiativei, in toe de supunere §i respectarea voin
tei celorlalti. Astfel, copilului i se propun optiuni care ii vor permite 
sa ci§tige in continuare respectul celorlalti, dar intr-un mod diferit, 
folosind comportamente diferite. Prin urmare, ei pot continua sa 
exercite un rol de lider si sli aibli un nivel adecvat de control in unele 
situatii. Totu~i . este important sa tinem. minte ca terapeutul poate 
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doar sa sugereze optiuni alternative ; el nu trebuie sa incerce niciodata 
sli ii convinga pe copil. Copilul va tinde sa se conformeze doar ale
gerilor pe care le-a tacut singur si care i se potrivesc. 

Pe scurt , explorarea optiunilor si a alegerilor implica urmatoarele : 

• evaluarea avantajelor si dezavantajelor optiunilor ; 
• analiza riscurilor implicate de schimbarea comportamentelor; 
• o atitudine realista fatli de posibilele pierderi si cosruri ; 
• intelegerea faptului ca alte persoane pot avea reactii fata de com

portamenrul schimbat. 

Consilierului ii revine sarcina de a-I ajuta pe copil sa gestioneze 
problemele legate de aspectele mentionate. 

Din discutia de mai sus trebuie sa reiasa clar ca anumitor copii 
le va fi dificil sa isi schimbe comportamenrul. indeosebi, experienta 
noastra de consiliere ne-a arlitat ca multi copii au probleme cind 
incearca sli isi controleze tendinta de a reactiona impulsiv, tara sa 
gindeasca. Aceasta tendinta pare deosebit de puternica in momentele 
in care copilul incepe sa se enerveze. in consecintli, auzim adesea cli 
unii copii se enerveazli foarte repede §i, drept consecinta, se exteri
orizeaza inadecvat. Exista douli strategii utile pentru a-i ajuta pe copiii 
care se confruntli cu aceasta problema. Una dintre ele este strategia 
,,monstrul din mine", foarte adecvata in cazul copiilor mai mici. 
Cealalra strategie, ,,opre§te-te - gindeste-te - actioneaza", poate fi 
foarte utila la copiii mai mari . 

Strategia ,,monstrul din mine" 

Kathryn va explica in ce fel folose$te ea procesul ,,monstrul din 
mine", care se bazeaza pe abordarea terapiei cognitiv-comportamentale, 
ajutindu-1 pe copil sa recunoasca faprul ca are capacitatea de a-§i 
controla comportamenrul, in Joe sa se Jase controlat de comportament. 
Acest proces se deruleaza in paralel cu ideea preluata din terapia 
narativa cu privire la ,,externalizarea problemei". 

Cind folosesc strategia ,,monstrul din mine", ii explic copilului 
ca, dupli cum $tie $i el, parintii lor mi-au spus ca are multe probleme. 
ii explic ca eu nu cred ca din vina sa are multe probleme. Eu cred 
ca in el trliieste un monstru care ii creeaza tot felul de probleme. 
Este vina monstrului ! 
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Cind auziti acest lucru, ati putea fi derutat, avind impresia ca ii 
absolv pe copil de responsabilitatea pentru propriul comportament. 
Cu sigurantli, copilului i se pare ca asta fac, dar de fapt nu este a§a ... 
pentru ca apoi ii explic clar ca este responsabilitatea Jui sa controleze 
monstrul ! 

Ii spun copilului : 

Cre~ ca ai probleme pentru ca in tine traie§te un monstru. 
De obicei monstrul doarme adinc, iar cind doanne, se mic§oreaza §i 
devine foarte, foane mic, mai mic decit un virf de ac. Cind incepi 
sli te enervezi, monstrul se treze§te §i incepe sa creascli mare, mai 
marl!, tot mai mare ! Apoi el preia controlul §i face lucruri ingrozi
toare, aruncli obiecte, dli cu pumnul, cu picioarele, strigli §i tipli . Jar 
drept urmare, cu ai foane multe probleme §i nu este corect ! 
Monstrul adoarme la Joe §i nu are absolut nici o problema, dar tu ai 
necazuri ! 
Acum te rog sli faci un desen mare cu monstrul care trliieste in tine, 
folosind aceste carioci colorate. 

Dupa ce copilul termina de desenat monstrul, ii cer sa deseneze 
un autoportret pe alra foaie de hirtie. Apoi ii rog sa deseneze un punct 
pe imaginea lui, ca sa ne arate unde anume inauntrul lui se afla 
monstrul. 

,,Monstrul locuie$te in stomac, in cap sau altundeva? ", ii intreb. 
De obicei ii spun copilului: ,,Pari un copil destul de putemic. Totu§i, 
erect ca si monstrul este destul de putemic. Monstrul e mai putemic 
decit tine sau tu e§ti mai putemic decit el ? Cine este §efid - tu sau 
monstrul? ". Evident, ii incurajez pe copil sa creada ca el este §eful 
§i de obicei irni spune oricum acest lucru. 

Ii explic, apoi, copilului ca, dupa parerea mea, monstrul acesta 
este foarte viclean ; ii aduc aminte ca eu cred cli monstrul ii provoaca 
necazuri, ceea ce nu pare corect. Ii sugerez ca monstrul i§i face 
aparitia brusc, iar copilul i§i da seama doar cind este prea tirziu. 

Ii amintesc copilului ca monstrul se treze§te, cre§te mare §i iese 
atunci cind copilul incepe sa se enerveze. 

ii intreb : ,,Care este primul lucru care se intimplli cind incepi sa 
te enervezi? Te inro§e$ti la fatli, stringi pumnii, simti ca ti se zbur
le§te parul? Ce se intimpla cu tine?". Scopul meu este sa ii a jut pe 
copil sa identifice indiciile psihologice care precipira o izbucnire de 
minie. 
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in aceasta etapli mi se pare utila terapia comportamentala. Pentru 
a o folosi, esce necesara cooperarea unui parinte care sa monitorizeze 
comportamentul nou ~i sa ii intareascli, acordind sau neacordind un 
stimulent. ii sugerez copilului ca, din cauza ca monstrul este atit de 
viclean, trebuie sa apeiam la ajutorul tatei sau al mamei , pentru a ne 
asigura ca ~eful e copilul ! ii invit apoi pe parinte in incapere ~i ii 
prezint teoria mea cu privire la vinovatia monstrului , precizind ca eu 
cred ca copilul este capabil sli fie ~eful ~i sa controleze monstrul ! ii 
rog pe parinte sa sugereze modalitati prin care i-ar putea atrage 
atentia copilului cu priyire la faptul ca monstrul e pe cale sa se stre
coare afara. Adesea se va folosi un simbol secret deoarece copiii nu 
vor ca restul membrilor familiei sa ~tie ca parintele le spune astfel 
ca monstrul va ie~i la iveala. 

Le sugerez apoi sa foloseasca un tabel cu stelute ; copilul prime~te 

o steluta dimineata. una dupa-amiaza ~ i una seara, daca reu~e~te sa 
fie ~eful monstrului in perioada respectiva. 

Precizez clar ca, daca monstrul incepe sa iasa, iar copilul reu~e~te 
sa ii controleze, atunci cu siguranta va primi steluta, pentru ca, de~i 

monstrul incepea sa iasa, copilul I-a dominat. 
Apoi ii incurajez pe parinte ~i pe copil sa negocieze o recompensa 

pe care o va primi copilul daca va reu~i pe parcursul saptaminii sa 
obtina un anumit numar de stelu1e. incerc sa ma asigur ca numarul 
stelutelor necesare nu este prea mare in prima saptamina, astfel incit 
copilul sa aiba ~anse de succes. 

De obicei folosesc un tabel cu stelute ~i in saptamina a doua, dar 
nu pentru mule timp, deoarece, din experienta mea, eficienta acestuia 
scade rapid dupa primele saptlimini . 

Strategia "monstrul din mine" poate fi foarte folositoare cu copiii 
mici, dar copiii mai mari o vor considera copilareasca. in cazul 
copiilor mai mari este mai bine sa folosim procesul ,,opre~te-te -
ginde~te-te - actioneaza" pentru a aborda comportamente impulsive. 

Procesul ,,opre~te-te - ginde~te-te - actioneaza" 

David va explica aceasta strategie preluata din terapia cogniuv
comportarnentala, care i~i are originile in terapia alegerilor realiste, 
elaboratli de William Glasser, ~i este o adaptare a proceselor descrise 
de Caselman (2005), Miller (2004), precum ~i Petersen ~i Adderley 
(2002). 
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Cred ca este o idee buna sa incepem procesul ,,opre§te-te - gin
de~te-te - actioneazli" prin a-1 incuraja pe copil sa alcatuiasca doua 
liste : una a comportamentelor cu consecinte negative §i alta a celor 
cu consecinte pozitive pentru el. 

Cum a explicat ~i Kathryn in descrierea exercitiului cu banda 
desenata, ii explic copilului ca poate sa aleaga sa manifeste compor
tamente care au consecinte negative sau sa opteze pentru comporta
mente cu consecinte pozitive. Voi sublinia faptul ca are capacitatea 
de a alege singur cum sa se comporte. Cu toate acestea, alegerile 
sale au, inevitabil, fie consecinte pozitive, fie negative. Ii voi spune 
copilului ca, in ·Opinia mea, uneori se va comporta impulsiv, intr-un 
mod care va avea consecinte negative, iar apoi i~i va dori sa nu fi 
procedat astfel. 

Voi scrie apoi pe tabla, cu litere mari, urmatoarele cuvinte : 

OPRESTE-TE 
GiNDESTE-TE 
ACTIONEAZA 

ii voi explica apoi ca, daca reu~e§te sa se opreasca timp de o 
secunda sau doua inainte sa aqioneze, va avea timp sa se gindeasca 
la optiunile posibile §i sa aleaga modul in care vrea sa actioneze, 
tinind cont de consecintele probabile. 

Voi spune ca §tiu ca uneori este dificil sa te opre~ti ~i . pentru a-I 
ajuta, e important sa i~i dea seama cind se amplifica emotiile pina la 
nivelul la care este posibil sa se exteriorizeze fara sa se opreasca intii 
pentru a se gindi. 

Ca ~i in cadrul strategiei ,,monstrul din mine", voi verifica impre
una cu copilul indicatorii psihologici care pot fi folositi pentru a-i 
arata ca este pe cale de a avea o ie~ire necontrolata. 

ii voi intreba ce anume observa la corpul sau atunci cind emotiile 
incep sa se amplifice. hi stringe pumnii, se inro~e~te la fatll, simte 
ca inima ii bate mai repede sau observa alcceva? Voi scrie raspun
surile pe tabla. 

Voi repeta ca, daca reu~e~te sa se opreasca inainte de a se exte
rioriza, va avea timp sa se gindeasca ~i sa faca o alegere, tinind cont 
de posibilele consecinte. putind face ceva care sa aiba consecinte 
pozitive pentru el , mai degraba decit negative. 

in unele situatii poate fi util sa ii implicam ~i pe parinti, ca in 
strategia ,,monstrul din mine" , astfel incit ace~tia sa con~tientizeze 
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ca copilul incearca sa foloseasca procesul ,,opre$te-te - ginde$te-te -
actioneaza''. Astfel , parintii sint pu~i intr-o pozitie din care i~i pot 
ajuta copilul sa i$i dea seama ca este pe cale sa aiba o ie$ire necon
trolata. 

Exersarea §i experimentarea 
unor comportamente noi 

Dupa ce copilul a luat decizii cu privire la comportamentele viitoare, 
consilierul ii poate ajuta sa repete $i sa exerseze comportamentele 
dorite. 

Anumitor copii le este util sa foloseasca planuri de actiune cind 
decid cum sa experimemeze comportamente noi sau cum sa le imple
menteze. Folosind un plan de actiune, consilierul poate sa ii ajute pe 
copil sa identifice scopurile pe care spera sa le realizeze $i sa anali
zeze felul in care considera ca pot fi atinse acestea . Procedind astfel , 
copilul poate sa creada initial ca nu dispune de abilitiitile necesare 
pentru adoptarea comportamentelor respective $i sa aibii nevoie de 
ajutorul consilierului pentru a dobindi aceste abilitiiti. 

Folosind exemplul nostru de mai sus, in urma consilierii, copilul 
poate intelege cit de distructiv a fost comportamentul lui agresiv. 
E posibil ca el sa fi decis ca vrea sa fie mai putin agresiv (scopul 1), 
dar sa i$i doreasca totodata sa aiba in continuare un anumit control, 
astfel incit sa i$i poatii satisfuce necesiratile (scopul 2). Acum, dupa ce 
$i-a identificat obiectivele, este de dorit sa se elaboreze un plan, in 
vederea atingerii !or. Acest plan ar putea include urmatoarele etape : 

1. identificarea indiciilor care semnaleaza escaladarea miniei ; 
2. invatarea modalitatilor de gestionare a miniei (prin punerea la 

indoialii a convingerilor autodistructive $i prin folosirea altor 
tehnici de controlare a miniei) ; 

3. invatarea unor modalitati de a-$i impune vointa; 
4. exersarea comportamentelor de mai sus prin intermediul jocurilor 

de rol; 
5. experimentarea noului comportament in familie, la $COala sau 

intr-un cadru social ; 
6. adaptarea comportamentului ca reaqie la raspunsurile altor 

oameni . 
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Dupa ce a tacut un plan, consilierul ii poate ajuta pe copil sa ii 
implementeze. Conform planului de mai sus, consilierul se va ocupa 
de etapele 1-4 in $ed~ntele de consiliere, apoi ii va ajuta pe copil sa 
ia o decizie cu privire la momentul implementarii etapei 5. 

Ne intrebiim daca dumneavoastra, cititorul , va comportati citeo
data ca $i noi. Cind trebuie sa efectuam o sarcina noua sau dificilii, 
adesea aminam ceea ce am decis sli facem, pe motiv ca nu este 
momentul potrivit. in consecinta, aminarea actiunii are uneori drept 
consecinta faptul ca nu se mai face nimic. Cind lucram cu copii, este 
important sa con$tientizam ca $i ei pot avea tendinta de a amina ceva 
nou $i dificil.· Este util sa exploram impreuna cu copiii daca este de 
dorit sa aleaga un moment $i un Joe adecvate pentru exersarea unor 
comportamentelor noi. Aceasta analiza are un scop dublu: ii ajuta 
pe copil sa evite tergiversarile $i ii atrage atentia cu privire la riscu
rile pe care le implica manifestarea noului comportament intr-un 
moment nepotrivit. 

Pentru un copil manifestarea unui comportament nou-invatat dimi
neata, cind familia se pregate$te sa piece la serviciu $i la $COala, ar 
putea fi nepotrivita. Manifestarea noului comportament intr-un astfel 
de moment ar putea sa nu aiba succes, deoarece parintii $i alti mem
bri ai familiei nu se a$teapta la el $i probabil se vor simti presati, 
vrind sa i$i respecte rutina normala. Prin urmare, este important ca 
terapeutul sa discute cu copilul despre necesitatea de a alege un 
moment adecvat pentru a testa comportamente noi. 

Dupa ce copilul a testat comportamentul nou, consilierul poate 
sli analizeze rezultatele $i sa ii ajute pe copil sa faca adaptlirile com
portamentale necesare (etapa 6 din planul de mai sus). Consilierul ii 
poate ajuta pe copil sa se simta bine $i sa admita ca el a dat dovada 
de curaj testind noul comportament. Un copil care a incercat sa aplice 
un comportament nou, dar nu a reu$it sa aiba un rezultat pozitiv va 
avea tendinta de a mai incerca sa se schimbe, daca este laudat pentru 
ca a avut curajul sa incerce un nou mod de a se comporta. Discutiile 
frecvente cu parintii copilului va pot ajuta sa va asigurati ca acesta 
este sustinut $i laudat cind manifesta comportamente noi $i mai 
potrivit~. 

Uneori, in urma consilierii, copiii manifesta comportamente nea$
teptate, inexistente anterior. Acestea pot fi adaptate, dar este posibil 
sa nu fie intotdeauna potrivite, din perspectiva parintilor $i a familiei. 
Consiiie'rul poate reactiona amintindu-le parintilor ca pe parcursul 
procesului de consiliere copilul se maturizeaza $i se dezvolta. in mod 
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natural, copiii evoluew §i se schimba in permanenta, astfel incit 
este inevitabil ca purtarea unui copil sli se schimbe semnificativ cind 
participli la consiliere. Cind survin rnodificari comportamentale nea§
teptate, se poate irnpune ca procesul de consiliere sli se axeze pe 
ajutorul acordat plirintilor in vederea gestionlirii acestor comporta
mente. Uneori, strategiile de consiliere pot avea nevoie de adaptliri , 
pentru a viza aceste schimbari. 

Aspecte importante 

• Adesea copili i~i insu~esc moduri de gindire ~i de comportament 
daunatoare, drept consecinta a experientelor care ii afecteaza. 

• Dupa ce copilul ~i-a spus povestea, a identificat emotiile intense 
§i s-a eliberat de ele, consilierul poate viza gindurile ~i comporta
mentele inutile prin intermediul terapiei cognitiv-comportamentale 
§i al terapiei comportamentale. 

• Exercitiul cu banda desenata este util pentru a-I ajuta pe copil sa 
identifice optiunile §i alegerile. 

• Strategia .monstrul din mine" este utila pentru a-i ajuta pe copiii 
mici sa i§i controleze ie~irile comportamentale nedorite. 

• Strategia .opre~te-te - ginde~te-te - actioneaza• este utila pentru 
a-i ajuta pe copiii mai mari sa i~i controleze comportamentul 
impulsiv. 

Surse suplimentare 

Pentru mai multe opinii despre utilizarea terapiei cognitiv-compor
tamentale in lucrul cu copiii, consultati Cochrane Library, la www. 
cochranel ibrary. com. 

-----
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Finalizarea consilierii 

Decizia privind momentul finalizlirii unei serii de §edinte de 
consiliere poate fi uneori dificilli pentru consilier. Dacli analizam 
spirala schimbarii terapeutice (vezi figura 7 .1, p. 93), putem presu
pune cli momentul finalizarii este evident. Dupa ce copilul a atins 
punctul Deciziei de pe spirala, nu mai este nevoie de consiliere, iar 
el va progresa, funqionind in mod adaptat. Totu§i, in practica deci
zia este adesea mai putin U§oarli.. Exista citeva aspecte care pot face 
dificila aceasta decizie privind finalizarea, pentru consilier. Oricare 
dintre urmatoarele elemente poate cauza probleme : 

1. regresia, copilul revenind la comportamente anterioare ; survine 
uneori la copiii care sint nerabdatori sa punli capat relatiei tera
peutice ; 

2. pe mlisura ce se apropie momentul finalizarii, copilul poate pune 
probleme noi, diferite ; 

3. este pqsibil ca terapeutul sa fi devenit flira voia sa dependent de 
relatia terapeutica ; 

4. copilul poate da impresia ca a atins un nivel de stagnare in pro
cesul terapeutic, iar consilierul crede cli acesta trebuie sa se 
schimbe mai mult. 

in privinta aspectului 1 (problema regresiei copilului), consilierul 
poate reaqiona discutind cu copilul despre problema separarii, a 
abandonului §i a respingerii. Astfel, copilul va reu§i sa i§i recunoascli 
reactia la finalizarea iminentli a tratamentului §i va putea explora rnoda
litli.ti noi de a-§i gestiona reactia in momemul respectiv §i in viitor. 

Cu referire la aspectul 2, consilierul va decide daca ii perrnite sau 
nu copilului sa se inscrie din nou pe spirala schirnbarii terapeutice, 
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reluind-o de la inceput. Aceasta decizie va depinde de evaluarea 
importantei noilor probleme ~i a capacitatii copilului de a le gestiona 
independent, fara sli beneficieze de consiliere. 

Aspectul 3 are o importanta continua pentru orice consilier. Cind 
consilierii devin dependenti, adesea le este dificil sli recunoasca acest 
lucru. Cea mai buna modalitate de a identifica o astfel de dependenta 
este o monitorizare permanenta, cazurile lor fiind discutate cu un 
consilier experimentat. 

in ceea ce prive~te aspectul 4, atingerea unui nivel de stagnare 
poate indica faptul ca ace! copil are nevoie de o ocazie pentru a 
integra ~i a asimila schimblirile care au loc drept urmare a procesu
lui de consiliere. Adesea acesta este un moment potrivit pentru a 
finaliza consilierea. 

De~i unii copii pot avea nevoie de terapie pe termen lung, consi
deram di in general copiii nu ar trebui sa fie implicati intr-un proces 
de consiliere pe parcursul unei perioade lungi de timp. Cu adultii e 
altceva : poate ca ei au acumulat probleme nerezolvate de multi ani. 
Acestea tind sli se combine, astfel incit consilierul poate fi nevoit sli 
ii ajute pe clientul adult sli parcurgli multe niveluri de probleme 
neclarificate. Deoarece au o experienta de viata mai limitatli, copiii 
nu par in general sli acumuleze o complexitate similarli de compor
tamente nevrotice sau inadaptate. 

Consilierea responsabilli presupune ca terapeutul sli monitorizeze 
in permanentli progresul in cadrul terapiei, pentru a verifica dacli 
obiectivele au fost atinse, ~i, in caz cli da, sli finalizeze procesul de 
consiliere. Cu sigurantli, exceptind cazurile neobi~nuite, dacli un copil 
continua sli vinli la consiliere mai multe Iuni, este important ca tera
peutul sli reanalizeze cazul ~i sli ia in calcul revizuirea obiectivelor 
~i finalizarea consilierii. in general, noi lucrlim cu copiii o data pe 
sliptaminli, pe o perioadli de douli sau trei luni. Totu~i, unii copii au 
nevoie doar de douli sau trei ~edinte. 

in calitate de consilieri, dispunem de indicii privind momentul 
potrivit pentru finalizare. lata unele posibile indicii : 

1. copilul a atins poate un nivel de stagnare (vezi discutia de mai sus) ; 
2. uneori copilul rlimine blocat ~i incapabil sli gestioneze rezistenta 

in mod adaptat. Acest lucru trebuie respectat, astfel incit copilul 
sli nu se simta presat, ci sli poatli reveni ulterior pentru consiliere, 
~tiind cli nu va fi fortat sli facli lucruri prea dureroase ; 

3. uneori copilul pare sli simta ca pentru a continua ar avea nevoie 
de mai multa putere decit cea de care dispune in momentul respectiv ; 
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4. copilul s-a implicat poate cu bucurie in activitati sociale impreunli 
cu prietenii, a inceput sli practice un sport sau s-a inscris intr-un 
club. in plus, este posibil sli fi inceput sli considere consilierea o 
intruziune inutilli in viata sa ~i nu vrea sli mai participe ; 

5. accentul activitlitii de consiliere se poate modifica, iar copilul 
poate incepe sli se ,,joace" in loc sli efectueze activitliti terapeutice 
utile, iar consilierul recunoa~te cli ~edintele de consiliere nu par 
sli mai atingli obiective terapeutice ; 

6. copilul a avansat suficient de mult in procesul terapeutic, astfel 
incit poate continua sli facli progrese de unul singur. Acest fapt 
este adevlirat mai ales cind plirintii sint implicati ~i dedicati pro
cesului de schimbare ; 

7. comportamentul copilului este posibil sli se fi schimbat, dupli cum 
sustin plirintii sau reprezentantii ~colii. 

in privinta ultimului aspect de pe lista de mai sus, este important 
sli evidentiem cli ameliorarea comportamentului in sine poate sli nu 
constituie un motiv suficient pentru finalizarea procesului de consi
liere. Schimblirile de comportament se mai pot datora ~i faptului cli 
copilul devine mai deschis ~i ii dezvliluie consilierului aspecte mai 
profunde, a~a cli este important sli analizati ce se intimplli in acest 
moment in procesul de consiliere. 

De~i , in calitate de consilieri, incerclim sli ii ajutlim pe copii sli 
devinli cit mai independenti, unii se vor ata~a afectiv de consilier, in 
mod inevitabil. Prin urmare, va fi o pierdere pentru copil cind rela
tia de consiliere se va incheia, a~a cli este important ca el sli fie 
preglitit corespunzlitor pentru finalizare. in cadrul acestei preglitiri, 
discutlim deschis cu copilul despre separarea iminentli ~i explorlim 
sentimentele lui asociate cu acest aspect. Ar putea fi util sli ii impli
clim pe copil intr-o activitate axatli pe incheierea relatiei terapeutice. 
Copiii ar putea avea uneori sentimente ambivalente privind finaliza
rea ~i este important sli le permitem sli i~i implirtli~eascli sentimentele 
amestecate. in cele din urmli, pentru a ne lua rlimas-bun, putem 
stabili o ~edintli specialli de incheiere, astfel incit copilul sli se poatli 
desprinde simbolic de relatia terapeuticli. 

Uneori consilierul poate decide sli u~ureze situatia copilului, men
tinind contactul o perioadli limitatli, pentru a-I monitoriza. Contactul 
poate lua forma evalulirilor, scrisorilor sau telefoanelor. 

Pe parcursul procesului de finalizare, este important ca terapeutul 
sli i~i monitorizeze sentimentele ~i reactiile, astfel incit acestea sli nu 
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influenteze finalizarea, in momentul potrivit. Cind un consilier sesi
zeaza ca este el insu~i dependent intr-o anumita masura, se poate 
impune 0 discutie cu supervizorul sau. 

Aspecte importante 

• in general nu este de dorit ca un copil sa fie implicat intr-un proces 
de consiliere pe parcursul unei perioade indelungate. 

• 0 buna practica in materie o reprezinta evaluarea in permanenta 
a progresului consilierii, pentru a verifica daca au fost atinse sco
purilor. astfel incit finalizarea sa poata surveni la momentul potrivit. 

• Cind un copil are nevoie de consiliere pe termen lung, este impor
tanta analizarea la intervale regulate a cazului, in scopul de i:I 
revizui obiectivele ~i a progresa spre finalizare. 

• Deoarece copilul pierde relatia de consiliere la finalizare, este 
important ca el sa fie avertizat, ca sa fie pregatit in mod adecvat. 

• E important ca terapeutul sa i~i con~tientizeze sentimentele ~i 
reactiile, astfel incit acestea sa nu influenteze finalizarea in 
momentul potrivit. 

Surse suplimentare 

Pentru unele idei creative cu privire la sprijinirea procesului finalizarii, 
cititorii ar putea consulta www.socialworkhelper.com/2014/04/02/ 
ending-therapeutic-relationship-creative-termination-activities/ . 
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Abilitatile necesare pentru consilierea 
de grup a copiilor 

Dupa cum am explicat in capitolul 10, uneori poate fi avantajos 
sa organizam grupuri de consiliere pentru copii. Consilierea de grup 
a copiilor necesita ~i alte abilitati in afara de cele necesare lucrului 
individual cu copiii, deoarece consilierul trebuie sa faciliteze proce
sul de grup, dar sa satisfaca ~i nevoile fiecarui copil in parte. Prin 
urmare, consilierul trebuie sa faca mai multe lucruri simultan, in 
timp ce se deruleaza activitatea de grup. in timp ce faciliteaza acti
vitati de grup, ei trebuie sa observe, sa remarce ~i sa reactioneze la 
problemel~ care privesc grupul ca intreg, ocupindu-se totodata de 
necesitatile particulare ale membrilor grupului. Prin urmare, este cu 
sigurantli preferabil - in opinia noastra, este ~i esential - sa existe 
doi lideri de grup care sa colaboreze in fiecare grup de consiliere. 

Liderii 

Doi lideri ofera doua seturi de observatii, doua perspective ~i 

cuno~tinte mai vaste. Ace~tia i~i pot echilibra reciproc punctele forte 
~i cele slabe, iar relatia dintre ei poate constitui un model de succes 
pentru relatiile cu copiii (Siepker ~i Kandaras, 1985). Existenta a doi 
lideri este foarte rezonabila mai ales in cazul grupurilor marcate de 
un nivel mare de tulburari. Ea este o necesitate pentru grupurile unde 
exista posibilitatea de a se manifesta comportamente perturbatoare 
sau violente. in general, in cazul grupurilor de copii, formula cu doi 
lideri prezinta avantaje practice considerabile, deoarece unul se poate 
ocupa de necesitatile grupului, iar cellilalt de indivizi cu nevoi specifice. 
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Liderii §i sus{inatorii 

Cind existli doi lideri, inainte de inceputul unei §edinte de grup, este 
esential ca ace~tia sa cadli de acord cu privire la rolurile ~i respon
sabilitlitile fiecaruia . Modelul nostru preferat este urmlitorul : unul 
i§i asumli rolul principal de lider, iar celalalt rolul de sus/inator. La 
fiecare intilnire a grupului, liderii pot schimba rolurile, daca doresc, 
astfel incit grupul sli nu asocieze ideea de conducator principal cu o 
singurli persoanli . Considerlim ca lucrul acesta este deosebit de 
important cind cei doi lideri sint de sex opus. 

Rolul liderului presupune organizarea directii §i procesarea acti
vitiitilor de grup. Liderul ia decizii cu privire lace urmeazli sli faca 
grupul, iar in general este considerat eel care conduce. Rolul susti
nlitorului este diferit, dar la fel de important. Printre responsabilitiitile 
lui se numara sprijinirea liderului, rezolvarea problemelor individu
ale, cind acestea nu pot fi rezolvate in cadrul grupului, aducerea unor 
materiale §i gestionarea anumitor probleme care survin drept conse
cinta a procesului de grup. Un exemplu de problemli care poate fi 
rezolvatii de un sustinlitor este comportamentul dificil al unei per
soane, dacli gestionarea acesruia in cadrul grupului ar fi contrapro
ductiva pentru copil sau ar perturba mull un proces de grup important. 

Stilul de leadership 

Fiecare lider are propriul stil de leadership, dar acesta este influentat 
de modelul de consi\iere folosit. De exemplu, in coordonarea unui 
grup folosind terapia cognitiv-comportamenta\a, sti\ul de leadership 
tinde sa f1e didactic ~i directiv, iar c\nd se adopta abordarea umanistil 
existen\ialista, \ideru\ va tinde mai degraba sa se axeze pe utiliz.area 
reflectarii ~i pe observa\ii cu rol de feedback. 

Totodatli, stilul de leadership tine cont de necesitati\e grupului 
copii care participli la terapie. De exemplu, cind coordoneazli un 
de copii cu tulburare hiperchineticli cu deficit de atentie, Iii 
fi nevoiti sli limiteze unele comportamente §i sli fie pred1 
autoritari, iar cind se ocupa de un grup de copii cu anxietate, 
fi mai adecvatii o abordare mai blindli. 

Indiferent de stilul folosit, liderul are rolul de a actiona 
garanta siguranta emotionalli §i fizica a membrilor grupului 
maximiza potentialul de a realiza schimbarea. 
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E important ca liderii sa tinli cont de propriile trlislituri de perso
nalitate, astfel incit stilul de leadership pe care ii adopta sli fie auten
tic ~i sa se potriveasca cu personalitatea lor. Pot opta pentru un stil 
de leadership predominant democratic, autoritar sau laissez-faire. 
Totu§i, noi preferlim o abordare proactiva, care implicli o combinatie 
a acestor stiluri. in cadrul abordarii proactive, liderul este flexibil, 
deci apare trecerea spontana de la un stil la altul. Prin urmare, pe 
parcursul unei §edinte de grup §i de-a lungul perioadei de activitate 
a grupului, ne variem stilul pentru a maximiza oportunitiitile care 
apar §i totodatii pentru a-1 adapta la dispozitia §i activitatea grupului 
in orice moment. 

De obicei abordarea proactiva a leadershipului face ape! la un stil 
de leadership predominant democratic pentru a le permite membrilor 
grupului sa se simtii liberi sa faca alegeri in limitele impuse de grup, 
oferindu-le totodatii siguranta. Cu toate acestea, stilul proactiv le 
permite liderilor sli fie autoritari cind este adecvat, pentru a asigura 
respectarea regulilor grupului §i atingerea obiectivelor. Alteori, lide
rii pot folosi un timp, in mod deliberat, un stil laissez-faire, pentru 
a le permite copiilor din grup o libertate mai mare. Pe parcursul 
acestei perioade de libertate, ei pot observa interaqiunile, compor
tamentele §i competentele sociale manifestate in cadrul grupului, care 
sa fie apoi ~iscutate sau ,,procesate", dupli cum vom descrie in cele 
ce urmeazli. 

Discutiile ~i supervizarea 

Evident, cind existii doi lideri, este esential ca ace§tia sli aibli o relatie 
de lucru bunli. in acest scop, este bine sli discute despre orice 
leDlimente negative care apar. Discutiile le oferli §i ocazia de a 

ia de feedback ~i de sprijin reciproc ~i de a rezolva probleme 
de procesele de grup. Pe parcursul discuJiilor, liderii pot vorbi 

necesitllJi ale anumitor copii ~i despre schimbarile ce se 
In privinJa modului in care grupul este ajutat sii satisfacii 
necesitllti. 

,eocraJ valabil in consiliere, este esential ca liderii sli fie 
de un consilier cu experienta. 
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Medierea grupului 

Cind gestioneaza probleme care apar la nivelul intregului grup, liderii 
au in vedere totodatli §i dificultlitile fiecarui copil in parte. Unii pot 
avea reactii nea§teptate §i excesive la un program de grup. De exemplu, 
pot sli manifeste niveluri crescute de anxietate, sli prezinte disociere, 
regresie §i/sau retragere ca urmare a continutului programului §i/sau 
a reactiilor altor copii. in cazul unora, necesitlitile lor pot ti gestionate 
in mediul de grup, folosind strategii de interventie §i abilitliti de 
consiliere adecvate. in cazul altor copii acest lucru nu este posibil. in 
aceastli situatie, in timp ce liderul continua sli gestioneze necesitlitile 
grupului , coliderul (sustinlitorul) poate ti nevoit sli lucreze separat cu 
copilul respectiv, explorind sentimentele §i problemele lui personale 
care au fost declan~ate de programul de grup. Dupa o astfel de 
interventie, copilul poate deveni capabil sa se readapteze la programul 
de grup sau includerea sa in grup va trebui sa fie reevaluata. 

Cind coordonlim un grup, este bine ca programul grupului sa fie 
elaborat in prealabil , astfel incit activitatile sll poata fi alese deliberat, 
pentru a-i incuraja pe membrii grupului sa interactioneze in moduri 
care promoveaza atingerea anumitor obiective. in lucrarea noastra 
Working with Chi/.dren in Groups : A Handbook for Counsellors, &Jucators 
and Community Workers (Gerard ~i Geldard, 2001) se gasesc exemple 
de programe de grup pentru copiii din anumite grupuri-tinta specifice. 

Pe parcursul ~edintelor de grup liderii observa ~i influenteazli 
procesele de grup, astfel incit sa poata fi atinse obiectivele fiecarui 
copil §i ale grupului. Componenta esentialli a rolului de lider este 
orchestrarea programului de grup astfel incit copilul sa treaca printr-un 
proces care decurge firesc ~i confortabil pe masura ce participa la 
activitliti ~i discutii semnificative. 0 mediere eficientli creeazli o 
atmosfera de siguranta, astfel incit copiii devin liberi sa exploreze, 
sa se exprime §i sli profite de pe urma experientei lor. Liderul gru
pului da indicatii ~i instructiuni, introduce ~i organizeazll activitati, 
mediazli discutii , le ofera sprijin anumitor copii cind este nevoie, ii 
invatli, le da sfaturi §i este pentru ei un model de comportament 
adecvat. in plus, liderul rezolva unele probleme din cadrul grupului 
pe mlisura ce apar. De exemplu, cind un copil renunta sa mai frec
venteze grupul sau in grup vine un membru nou, liderului ii revine 
rolul de a ajuta grupul sa se readapteze. 
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ldentificarea ~i gestionarea problemelor legate 
de confidentialitate · 
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fo consilierea unor grupuri de copii, participantii trebuie sli poatli avea 
incredere ca va exista un anumit nivel de confidentialitate. Daca Jucrurile 
nu stau a~a. este posibil ca ei sa nu fie dispu§i sa participe de bunllvoie 
§i sa dezvaluie informatii legate de problemele lor. 

Problema confidentialitatii este complicata, deoarece parintii sau 
persoanele care au grija de copii au dreptul sa fie informati cu privire 
la ace§tia. Prin urmare, e bine ca liderii sa discute cu parintii despre 
problema confidentialitatii in etapa in care copilul este evaluat pentru 
a se stabili daca poate ti inclus in grup, dupa cum am explicat in 
capitolul 10. De asemenea, este important sa recunoa§tem faptul ca 
liderii grupului nu pot garanta ca, in cadrul unui grup, copiii vor 
respecta confidentialitatea altora. 

Cind consiliem copii intr-un cadru de grup, exista posibilitatea 
ca unii membri ai grupului sa dezvllluie comportamente abuzive 
comise de plirinti sau de alte persoane. in astfel de cazuri, poate fi 
necesar ca informatiile sa fie aduse la cuno§tinta plirintilor/persoa
nelor cary au grija de copii §i/sau autoritlitilor competence, pentru a 
garanta siguranta §i protectia permanente ale copilului. indeosebi, 
este obligatoriu sa fie respectate toate prevederile legale privind 
raportarea . 

Cind discutlim cu copiii dintr-un grup despre aspecte cu caracter 
confidential, este important sli dam dovada de deschidere cu privire 
la limitele acesteia §i, la inceputul programului de grup, sa precizlim 
clar orice conditii §i exceptii aplicabile in privinta confidentialitlitii. 

Prezentarea ~i organizarea activitatilor 

Cind sint organizate sau prezentate activitati , este important ca liderii 
grupului sli explice clar ce anume se a§teapta. Deseori , unii copii 
dintr-un grup cunosc o anumitli activitate, iar altii nu. La prezentarea 
activitlitilor, de obicei este bine sli expliclim legatura dintre activitate 
§i scopul grupului. 
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Medierea discu\iilor 

Pentru a media discutii, rolul liderului presupune orientarea schim
burilor verbale dintre copiii din grup. Cind are loc o discutie, abili
llitile de consiliere descrise mai jos pot fi folosite pentru a le oferi 
copiilor ~ansa de a-~i implirtli~i gindurile, sentimentele ~i ideile cu 
privire la subiecte relevante. Liderii pot fi nevoiti sli gestioneze 
comportamente care monopolizeazli atentia si intreruperi ~i sli ii 
incurajeze pe copiii care nu participli sli contribuie ~i ei. De asemenea, 
se poate impune ca liderii sli intervinli in situatia unor devieri sau a 
unor comentarii nepotrivite din partea unor copii. 

Abilitafile necesare pentru consilierea 
de grup a copiilor 

Abilitlitile de consiliere selectate pentru a fi folosite in coordonarea 
unui grup depind de tipul grupului ~i de abordarea teoreticli a liderilor. 
Cu toate acestea, printre ,,microabilillitile" de consiliere eel mai 
frecvent folosite in grupurile de consiliere a copiilor se numlirli : 

• observarea ; 
• ascultarea activli ; 
• rezumarea ; 
• oferirea unui feedback ; 
• utilizarea intreblirilor ; 
• confruntarea ; 
• comunicarea instructiunilor ; 
• abilitlitile de procesare. 

Observarea 

Cind utilizeazli abilitliti de observare, dupli cum am descris in capi
tolul 11, liderii pot observa in mod practic nu doar comportamente 
si competen1e sociale actuale, ci si modificlirile acestora pe parcurs. 
Programul grupului poate fi apoi modificat, dacli este necesar, pentru 
a corespunde schimblirilor la nivelul necesitliti lor percepute. 
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Ascultarea activa 

Printre abilillitile de ascultare activli se numlirli rlispunsurile nonverbale 
~i minime, reflectarea continutului si a sentimentelor si rezumarea. 
Aceste abililliti au fost descrise in capitolul 12 ~i sint deosebit de utile 
cind ii incurajlim pe copii sli facli dezvliluiri despre ei si sli implirtli~eascli 
grupului informatii personale. 

Rezumarea 

Abilitatea de rezumare este deosebit de utilli in lucrul cu grupurile 
deoarece ii permite liderului sli reflecte clitre grup o sintezli concisli 
a ceea ce s-a discutat, astfel incit copiii sli poalli sesiza temele 
principale ale discutiei. Uneori, cind un copil are abililliti deficitare 
de comunicare sau a avut o interventie lungli, poate fi util sli rezumlim 
continutul spuselor copilului, ca sli fie clar pentru alti membri ai 
grupului. 

Oferirea unui feedback 

Oferirea unui feedback ii ajulli pe membrii individuali si grupul ca 
intreg ~a con~tientizeze comportamentele care se manifeslli in grup. 
Feedback poate fi oferit grupului ca intreg, folosind un comentariu 
de tipul: ,,Observ ca sint multe intreruperi in grup" sau spunindu-i 
unei (>6rsoane: ,,Annette, e~ti foarte activa". 

Uneori, feedbackul este oferit cu scopul de a atrage atentia asupra 
unui proces de grup, care poate afecta douli sau mai multe persoane. 
De exemplu, un lider poate spune : ,,Ann, observ ca, ori de cite ori 
Jack spune ceva, oftezi adinc". Aceasta observatie ar putea sli ii 
permilli lui Ann sa discute despre sentimentele ei fatli de Jack, sli ii 
incurajeze pe Jack sli isi observe comportamentul sau sli le ofere altor 
membri ai grupului ~ansa de a-si comenta perceptiile ~i sentimentele 
legate de procesul de grup. 

Rose ~i Edleson (1987) ofera indicatii utile cu privire la acordarea 
unui feedback copiilor care exerseaza comportamente noi prin 
intermediul jocurilor de rol. Ei sugereazli sa se ofere intii feedback 
pozitiv, astfel incit copilul sli fie incurajat pentru ca se implica in 
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jocul de rol, fiind apoi mai deschis la critici. Este important ca 
feedbackul sli fie specific, iar critica sli fie formulata in termenii unor 
actiuni sau afirmatii care ar putea fi folosite ca alternative. De exemplu, 
liderul poate incepe spunind : ,,Mary, te-ai descurcat bine la jocul 
de rol ; a fost dificil, dar ai reu~it", iar apoi va continua astfel: ,,Ai 
folosit o abordare delicatli, facind aluzie la ceea ce voiai. 0 altema
tivli ar fi sli-i fi cerut direct lui Jimmy ceea ce voiai. Putea fi mai 
eficient". 

Utilizarea intrebarilor 

Daca intreblirile sint folosite rar in consilierea individualli a copiilor, 
ele pot fi foarte utile in activitatea de grup, unde sint utilizate o 
diversitate de tipuri adecvate de intrebliri dintr-o serie de abordliri 
teoretice diferite. Printre acestea ar fi : 

• fntrebiiri care fl ajuta pe copil sa con$tientizeze mai profund: 
aceste intrebliri ajuta copilul sli i~i recunoascli sentimentele ~i 
gindurile ~i sli ~i le asume. Exemple: ,,Ce simti acum din punct 
de vedere emotional?", ,,Ce se intimplli acum in interiorul tliu?" 
~i ,, Ce spun lacrimile tale ? " ; 

• fntrebari de monitorizare, pentru a obfine mai multe informa/ii : 
intrebliri precum ,,imi poti da mai multe detalii?" ~i ,, imi mai 
poti spune ceva despre .. . ? " sint utile pentru a-i incuraja pe copii 
sli continue sli dezvliluie informatii care altfel ar putea fi cenzurate ; 

• fntrebari circulare : intreblirile circulare sint directionate clitre un 
singur copil, dar se referli la gindurile sau sentimentele altui copil 
sau ale altor copii. Astfel , ele ii invitli pe membrii grupului sli se 
gindeascli la alti copii ~i la comportamentele, gindurile ~i senti
memele acestora. Adesea, utilizarea intreblirilor circulare promo
veazli intrebliri utile intre copii, fapt care poate consolida coeziunea 
grupului. Exemple : ,,Glenda, cum crezi cli se simte Tom daca April 
ii ignorli arunci cind el ii vorbe~te?" ~i ,,Keith, dacli ar fi sli ghice~ti. 
la ce crezi cli se ginde~te acum Billy, dupli ce i-a cedat Jui Kate 
rolul de lider al echipei sale? " ; 

• fntreMri de tranzifie : intreblirile tranzitionale ii ajuta pe copii 
sli revinli la continurul unei discutii anterioare care a fost intre
rupta . Sim deosebit de utile in grupurile de copii in care copiii 
evita cu u~urintli subiectele despre care le este greu sli vorbeascli. 
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Exemple : ,,Brenda, mai devreme vorbeai despre faptul cli mama 
~i tata s-au desplirtit. Mli intreb ce simti acum in privinta asta" 
~i ,,Mai inainte, Eric ne spunea cum fratele Jui 1-a atacat pe tatlil 
sliu cu un cutit. A mai avut cineva din grup o astfel de experienta 
infrico~litoare ? " ; 

• intr~bdri privind opfiunile : aceste intrebliri sint utile cind se 
proceseaza consecintele unor evenimente care au survenit in gru
pul de copii. Exemple : ,,Ce alegere mai bunli ai fi putut face in 
momentul in care Hannah ti~a smuts creionul ?" ~i ,,Dacli se va 
repeta aceea~i situatie, ce crezi cli vei face ? " ; 

• intrebari cu rol de fncurajare, accentuare $i amplificare : aceste 
intrebliri recunosc ~i confirmli faptul cli a survenit o schimbare 
comportamentalli dezirabilli. Ele arata cli schimbarea este demnli 
de a fi anuntatli, astfel incit comportamentul schimbat al copilului 
e intarit. Aceste intrebll.ri sint deosebit de utile dupli intreb1iri 
referitoare la o exceptie. Exemple: ,,Cum ai tacut asta ? ", ,,Cum 
ai reu~it sli aplici decizia aceea? ", ,,E fantastic ! " ~i ,,Probabil 
cli a fost dificil. Cum te-ai descurcat ? " ; 

• fntrebari evaluative : aceste intrebliri sint utile pentru a-i ajuta pe 
copii sli stabileascli obiective ~i sli recunoascli schimbarea in ei 
in~i~i. care poate surveni in cadrul grupului sau in afara grupului. 
Cind folosim intrebliri evaluative, poate fi utilizat tot grupul pentru 
a sustine stabilirea obiectivelor unui anumit membru. Exemple: 
,,Pe o scalli de la l la 10, l fiind mut ca pe~tele ~i 10 glilligios ca 
un dinozaur feroce, unde crezi cli te situezi acum? ", ,,in ce punct 
al scalei ti-ar pllicea sli te situezi astlizi ? " ~i ,,Ce poate face gru
pul pentru a te ajuta sli ajungi in acest punct al scalei? ". 

Confruntarea 

Uneori este necesar ca liderii sli apeleze la confruntare. Ei pot dori sli 
atragli atentia unui copil sau a grupului cu privire la unele neconcordante 
lntre ceea ce se spune ~i ceea ce se face sau se exprimli la nivel 
nonverbal. De asemenea, se poate impune confruntarea unui copil 
sau a grupului cu privire la un comportament inacceptabil. 

0 regulli esentialli in privinta confruntarii este ca, inainte de a 
infrunta un copil, liderul sli incerce sli se asigure cli aceastii confruntare 
este efectuata ca actiune con~tienta, deliberata, nefiind o reactie auto
mata la stimuli din subco~tient (Spitz, 1987). E important sli aibli drept 
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scop atingerea unui rezultat specific, de obicei in contextul ,,aici §i acum". 
0 confruntare adecvata este totodata dura §i blinda, imr-o atmosfera 
empaticli, de grijli §i atentie sincera (Rachman §i Raubolt, 1985). 

Comunicarea instructiunilor 

Cind copiii se alarurli unui grup, ei sine in mod firesc nesiguri cu privire 
la ce anume a§teapta liderii de la ei. Ca sa se simtli in sigurantli, ei 
crebuie sa aiba incredere ca cineva i§i asuma responsabilitatea §i ca 
respectiva persoana va prelua comrolul §i va da ordine §i instructiuni 
cind va fi necesar. De asemenea, este important ca toti copiii sa 
cunoasca foane bine regulile §i responsabilitlitile grupului §i aspectele 
legate de confidentialitace. 

Abilitatile de procesare 

Consideram ca procesarea interaqiunilor §i activitlitilor constituie o 
componenta esentiala a lucrului in grup. Poate va intrebati la ce ne 
referim prin procesare, a§a ca vom explica. Procesarea unei activitati, 
a unei interaqiuni sau a unei discutii intre membrii unui grup implica 
explorarea verbala a ceea ce au simtit fiecare copil §i grupul ca intreg, 
cind s-au implicat in respectiva activitate, interaqiune sau discutie. 
Procesarea constituie o interventie utilizata in mod delib"erat de un 
lider pentru a atrage atentia asupra a ceea ce s-a intimplat in cadrul 
grupului sau pentru a-i determina pe copii sa i§i con~tientizeze mai 
profund sentimentele, gindurile, opiniile §i convingerile cu privire la 
cele intimplate. 

Se pot obtine avantaje considerabile dacli liderii intrerup in mod 
repetat - dar nu in exces - fluxul normal al lucrului in grup pentru 
a procesa diferite activitati §i interactiuni. Procesarea poate fi efec
tuata dupa finalizarea unei activitati sau interactiuni ori uneori o 
activitate sau o interactiune poate fi intrerupta, pentru a permite 
procesarea imediata. 

De obicei procesarea implicli folosirea unor abilitati de consiliere. 
Pentru a procesa o activitate sau o interaqiune, liderul pune intrebari 
§i folose§te feedbackul sub forma observatiilor, pentru a descoperi 
ce sentimente, perceptii, ginduri, opinii §i convingeri a avut fiecare 
copil cind era implicat in activitate sau in interactiune. 
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in plus, procesarea poate aduce in prim-plan informatii factuale 
cu privire la comportamente ori procese de grup ~i/sau individuale. 
Prin intermediul procesarii, copiii invata sa i§i observe sentimentele 
~i gindurile §i sa recunoasca influenta acestora asupra convingerilor, 
atitudinilor\ proceselor cognitive §i comportamentelor. Odatli cu aceastli 
constientizare sporitli pot avea Joe modificliri la nivelul convingerilor, 
al atitudinilor, al proceselor cognitive §i al comportamentelor. Important 
este faptul ca copiii pot recunoa§te influen1a pe care o au asupra lor 
§i a altora anumite comportamente, ginduri §i sentimente. La rindul 
sau, aceasta poate influenta modul in care ei comunicli §i relatiile cu 
altii. Procesarea constituie o modalitate prin care membrii grupului 
invatli despre ei in§i§i nu doar ca persoane, ci ~i ca membri ai unui 
grup (Ehly §i Dustin, 1989). 

Aspecte importante 

• Este util sa avem doi lideri intr-un grup de consiliere pentru copii , 
din care unul sa fie liderul principal , iar celalalt .sustinatorul". 

• Principalul rol al sus\jnatorului este sa ii sprijine pe lider ~i sa se 
ocupe de problemele anumitor copii, in parte, daca acestea nu 
pot fi gestionate in cadrul grupului ca ansamblu. 

• Este utila planificarea unui program prealabil pentru fiecare ~edinta 
deoarece astfel se promoveaza atingerea anumitor obiective. 

• Medierea implica folosirea anumitor abilitati de consiliere, comuni
carea indicatiilor ~i instructiunilor, prezentarea ~i organizarea activi
tatilor, medierea discutiilor, acordarea unui sprijin, invatarea, oferirea 
unui model de comportament adecvat, rezolvarea oricaror probleme 
care pot aparea ~i procesarea anumitor interactiuni ~i activitati. 

• Procesarea implica folosirea unor abilitati de consiliere, printre care 
se numara adresarea intrebarilor, feedback cu privire la observa
tii, pentru a descoperi ce sentimente, perceptii , ginduri, opinii ~i 
convingeri au avut copiii cind erau implicati intr-o activitate sau 
intr-o interactiune. 

Surse suplimentare 

Australian Institute of Family Studies a alcatuit o listli cu programe 
de grup pentru sprijinirea copiilor §i a parintilor lor, continind o serie 
de provocari. Lista poate fi accesatli prin intermediul apps.aifs.gov. 
au/ cf ca/ guidebook/. 

.. 


