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Joi, 15 octombrie 2020, la Bistrița, în prezența a 30 de participanți, a avut loc a șasea 

conferință din cadrul proiectului Alege școala pentru un viitor mai bun . Tema centrală a 

discuțiilor a fost Pandemia și nondiscriminarea în educație. 

 Expertul pentru conferințe al partenerului Inceptus România a prezentat  materialul 

suport și a generat discuții și dezbateri pe marginea atenționărilor psihologilor referitoare la 

implicațiile socio-emoționale ale etapei de pandemie, în primul rând pentru elevi, dar și pentru 

părinți și profesori: 

1. Pandemia creează premisele izolării sociale și educaționale  deoarece: 

- Copiii din medii defavorizate sunt expuși marginalizării și mai accentuate din pricina 

distanțării sociale;  

- Copiii din medii defavorizate au acces limitat la educație on-line; 

- Copiii din medii defavorizate au mai puține șanse să acceseze informații și să 

participe la activități educaționale.  

2. Nevoile emoționale ale copiilor sunt afectate : predictibilitatea,  nevoia de conectare, 

nevoia de atenție, nevoia de apreciere si validare, autonomie, competență și control.  

3. Copiii au nevoie de predictibilitate, care presupune:  

- Rutina, ciclicitatea momentelor zilei;  

- Păstrarea ritmului zilnic de activități; 

- Constanța persoanelor din programul zilnic,  



                            

 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 
                                BISTRIȚA-NĂSĂUD 

- în condițiile în care pandemia a adus cu sine numeroase situații neprevăzute și multe 

schimbări. 

4. Copiii au nevoie de conectare: în oricare din etapele vârstei, conectarea emoțională 

creează tărâmul unde putem experimenta trăiri și comportamente, învățăm cum e să 

fim cu noi înșine și cu ceilalți.   

5. Copiii au nevoie de atenție : distanțarea fizică generează nevoia de mai multă atenție: 

- Copiii au nevoie de interacțiune.  

- Lipsa atenției din partea adulților generează comportamente nepotrivite.  

- Comportamentele nepotrivite ale copiilor induc reacții  din partea adulților               

(eficiente sau ineficiente).  

6. Copiii au nevoie de apreciere și validare : izolarea socială limitează spațiul social al 

copiilor și oportunitatea de a-și valida competențele.   

- Activități comune, interacțiune adult-copil (educator copil);  

-     Explorarea și oportunitatea de a descoperi lucruri noi;  

-     Lauda și aprecierea atunci când acțiunile și deciziile copilului sunt corecte .  

7. Copiii au nevoie de autonomie: orice inițiativă este un pas spre independență, 

dezvoltare și stimă de sine ridicată. E necesară crearea unui context în care copiii să își 

dezvolte noi competențe, iar prin interacțiune să își exerseze abilitățile. 

8. Copiii au nevoie de a fi competenți: sentimentul de a face față este o sursă de 

încredere în forțele proprii, este nevoia copilului de a ști, de a învăța, de a fi capabil, 

de a se dezvolta.  

9. Copiii au nevoie de control: Copilul are nevoie să experimenteze sentimentul de 

control asupra propriilor acțiuni ceea ce îl ajută să fie mai responsabil. Este nevoia 

copilului de a putea lua propriile decizii legate de acțiunile sale, ceea ce îi dezvoltă 

încrederea în propriile forte, dar și imaginea de sine.  

Discuțiile au vizat posibile soluții și răspunsuri la întrebarea: Ce putem face? 

• Să re-construim  relația noastră cu copiii; 

• Recalibrarea discuțiilor și interacțiunii în condițiile în care avem informație vizuală 

parțială sau auditivă; 

• Strângerea de informații legate de contextul din care comunică copilul;  

• Informații despre contextul de viață al copilului; 

• Planificarea permanentă a contactului și în mediul on-line;  
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• Stabilirea subiectelor de discuție cu elevii și familiile lor;  

• Feedback legat de activitățile sale, progresele și aspectele noi învățate. 
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