
COLEGIUL  ECONOMIC  MANGALIA 

str. Oituz, nr. 20, Mangalia, cod 905500, 

jud. Constanţa, România 
                  

 

 

CABINET SCOLAR DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 

 

“MODALITATI DE A DEPASI CRIZA ADOLESCENTEI” 

 

 

PROGRAM     EDUCATIV 

“ZIUA PARINTILOR” 
 

 

 

“Pentru un parinte nimic nu este mai important decat sa fie iubit de copilul lui ,daca nu stii sa-l 

faci sa te iubeasca ,e o cauza pierduta .” 
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                                                   1)ADOLESCENTUL DE AZI 

 

     Copiii de azi se maturizeaza mult mai repede.Ei sunt expusi tentatiilor multiple care îi  

predispune la greseli.Ei pot încălca reguli nu pentru ca ,,sunt răi,, ci pentru că nu sunt pregătiţi 

să facă faţă atător experienţe care sunt trăite pentru prima dată. 

              CĂND IEŞI DIN COPILĂRIE CĂMPUL SE LĂRGEŞTE. 

 

ETAPE  

 

        I)TRANSFORMĂRILE  

*trecerea de la copilărie la adolescenţă 

*cele corporale 

*sexualitatea 

*prietenii 

*dragostea 

*relaţia cu părinţii 

 

 

III)ABISUL GÂNDIRII 

Îşi caută identitatea,diverse experienţe îl ajută să se descopere. 

Plictiseala ,retragerea pot devenii simptome ale stării de tristeţe, uneori depresie. 

 

 

V)RĂTACIRI ŞI DEPENDENŢE 

Depăşirea stării de dependenţă faţă de părinte este dificilă. 

   Dificultatea de a accede la independenţa psihologică şi afectivă poate duce uneori la consumul 

de substanţe în vederea depăşirii dependenţei parentale. 

 

IV)VIOLENŢA 

Este individuală sau în grup.Ea poate fi resimţită şi în absenţa unor manifestări violente(simte că 

ceilalţi îl privesc cu răutate). 

 

 

VI)ATUURI ŞI RISCURI 

Este vârsta asumării riscurilor.Presiunea grupului este un puternic factor de influenţă.Încearcă 

să- şi cunoască limitele,simt nevoia să facă ceva deosebit. 

Asumarea riscului este mesajul către părinte 

:Priveşte -mă ! 

 

 

VII)ÎNŢELEGEREA DIFICULTĂŢILOR ŞCOLARE 

Se observă declicuri sau eşecuri pe care până acum nu le avut. 

Dificultăţile şcolare sunt cauzate de: 

*reacţiile părinţilor 

*profesorilor 

*altor elevi 

*dificultăţi de învăţare uneori vechi 

prin imaginea pe care o trimit către ei 

Aceste reacţii pot genera : 

Stimă de sine scăzută care agravează dificultăţile şcolare 

Substimulare educativă(un mediu în care nu se transmite nimic,curiozitatea nu este alimentată) 



 

 

 

                                            2)RELAŢIA PĂRINŢI  -ADOLESCENŢI 

 

PRICIPII DE URMAT pentru parinti: 

 

 COMUNICARE FRECVENTĂ 

 ASCULTARE ACTIVĂ 

 ÎNŢELEGERE,APARTENENŢĂ 

 VALORIZARE,GRATIFICARE,SĂRBĂTORIREA REALIZĂRILOR 

 AFECŢIUNE 

 CONTROL CU MĂSURĂ ,LIMITE 

 SECURITATE ,SPRIJIN 

 NEGOCIERE 

 ACTIVITĂŢI FĂCUTE ÎN COMUN CU PĂRINŢII 

 EGALITATE ÎNTRE FRAŢI 

  

1)MANIFESTAREA AFECŢIUNII 

Manifestaţi vă dragostea pentru copii printr –o vorbă bună ,îmbrăţişare  

 

2) SĂRBĂTORIREA  REALIZĂRILOR 

Îndemnaţi-l să participe la diverse activităţi în afara şcolii,lăudaţi-l când joacă într-o piesă  de 

teatru,face un proiect. 

 

3)STIMA DE SINE A ADOLESCENŢILOR 

Părinţii critici ,moralizatori,distanţi,prea autoritari dezvolta la copilul lor convingerea că nu sunt 

destul de buni . 

 

4)RELAŢIILE BAZATE PE AFECŢIUNE CU CEILALŢI 

Relaţia cu părinţii îi ajută să-şi construiască propria identitate.Dacă relaţia este benefică ei îsi 

pot însuşii valorile esenţiale. 

 

5)LIMITELE  

Adolecenţii privesc limitele ca pe nişte restricţii,iar parinţii ca pe o măsură de protecţie.Oferiţi-le 

ocazia să facă alegeri şi să se confrunte  cu limitele. (daţi-le exemplul dvs). 

 

6)NEGOCIERILE 

Negociaţi dar fără să vă răzgândiţi.Învăţaţi-l să-şi asume responsabilităţi.Faceţi anumite 

schimbări în ritualul zilnic. 

 

7)DISCIPLINA-a instrui 

Adolescentul are nevoie  de limite şi disciplină pentru că astfel se simt în siguranţă. Aceasta 

presupune hotărâre,efort,atenţie din partea părinţilor. 

 

8)COMUNICAREA  

Comunicaţi-le limpede ,clar cedoriţi de la el daţi-le un sistem de referinţă pentru a nu-l adopta pe 

al colegilor (mi-aş dori o familie ca a prietenei mele).Faceţi front comun între rolulrile parentale 

 

9)ASCULTAŢI-L  

Este important să îl ascultaţi dacă doriţi acelelaşi lucru de la el . 

 

 



ESTE POSIBIL SĂ PUTEŢI SCHIMBA CE NU VĂ PLACE LA COPILUL DVS. 

SCHIMBÂNDU- L PE AL VOSTRU CA PĂRINŢI, MERITĂ OSTENEALA! 

 

 

TINE-TI UN JURNAL  

 

Pentru a va hotara ce schimbari sa faceti este nevoie sa stiti ce favorizeaza comportamentul 

dificil al adolescentului. 

  Este posibil ca atunci cand il cicaliti permanent el sa devina si mai indaratnic.(Lasa-ma in pace 

vreau sa am libertate ). 

 Compartimentati jurnalul astfel : 

Situatia conflictuala Ce am facut sau zis eu  Ce a facut sau zis 

el/ea 

Care afost rezultatul  

Dimineata  am trezit-o 

sa mearga la coala  

I-am pregatit micul 

dejun ,i-am pregatit 

hainele ca sa plece la 

scoala 

A zis ca mai sta in pat  M-am enervat si am 

inceput sa ridic tonul 

si sa o cicalesc 

*Nu faceti activitatile  in locul copilul ; 

*Fi-ti cat se poate de ferma in cerinte daca doriti sa va sculte ; 

*Nu va enevati, isi va inchipui ca nu stiti sa gestionati situatia ; 

Monopolizand situatiile neplacute veti observa cand se enerveaza copilul cand va enervat dvs ,ce 

faceti dvs ,ce face el sau ea . 

 Astfel veti putea sa schimbati atitudinea fata de situatie . 

 

LA CE VA FOLOSESTE JURNALUL ? 

 Cu ce se alege adolescentul din asta? 

Identificand factorii care declanseaza cearta veti observa ce doreste de fapt sa obtina 

adolescentul prin acel comportament (ridicat tonul ,trantitul usilor ect) 

 De fapt el doreste sa ajunga undeva sa obtina ceva chiar daca este un comportament de 

impotrivire . 

 

MOTIVELE ADOLESCENTULUI  

 Uita-te la mine ! 

 Are nevoie de atentie ,o doreste ca restul lumii .Ei pot fi atat  de concentrati pe nevoile lor incat 

nu se mai pot gandi si la parinti .Tipetele ,vorbele urate ii pot ajuta sa ramana in centrul atentiei 

chiar daca se simt raniti pentru ca parintii sunt indiferenti fata de ei . 

 

Sunt cine sunt 

Pot sa adopte atitudini care sa il identifice cu un anumit grup de prieteni (mereu se ia dupa 

prietenii lui –spune parintele ) 

Ei isi cauta de fapt identitatea si poate fi buna si cea distructiva a unui grup insecurizant .De 

aceea parintel ar fi bine sa –l ajute sa se confrunte cu problema propriei identitati povestindu-I 

din perioada cand parintele era adolescent ,cum si-a capatat el identitatea . 

 

Peste puterile lor  

Adolecentii nu pot face fata provocarilor si gasesc modalitati de a le evita traind cu intensitate 

clipa sau devin dependenti de senzatii tari.Ce faceti ca parinti?Nu va enervati ,incercati sa gasiti 

impreuna cu el solutii,arata-tii ca puteti sa faceti fata situatiei.Transmite-tii un mesaj clar despre 

limitele unui comportament acceptabil . 

Este greu sa urmati acesti pasi dar nu imposibil  

Incercati sa raspundeti unei provocari a schimbarii! 

 

Prof.psiholog Radu Viorica 


