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Strategii la școală și în clasă:
Anxietatea

Această broșură conține strategii realizate pentru a adresa
potențialele simptome ale anxietății elevilor și ar trebui să

fie folosită alături de consultația și colaborarea cu
personalul responsabil pentru sănătatea mintală în școală
sau ca parte a unei intervenții mai vaste. Aici se găsesc
doar o parte din multele strategii posibile cu privire la

simptomele de anxietate la școală și în clasă. Strategiile ar
trebui întotdeauna individualizate și implementate cu

atenție specială la diferențele dintre copii, precum și la
contextul circumstanțelor individuale. În plus, aceste

informații nu ar trebui niciodată folosite pentru a formula
un diagnostic. Diagnosticele medicale și/sau cu privire la
sănătatea mintală ar trebui formulate doar de profesioniști

instruiți și după o evaluare amănunțită.

Dacă observi o schimbare semnificativă în dispoziția oricărui
elev, care durează mai mult de o săptămână, împărtășește-ți
observațiile cu părintele și/sau îngrijitorul copilului, dar și cu

echipa de sănătate mintală din școală. 
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Validează sentimentele elevului și înțelege că
îngrijorările/temerile sale sunt cât se poate de reale
pentru el/ea

Învață-l și modelează răspunsuri adecvate la stres

Învață-l pași specifici pe care i-ar putea urma
pentru a se relaxa (respirații profunde, încordarea și
apoi relaxarea mușchilor etc.)

Permite-i să aibă un mic obiect (precum o minge
anti-stres) în buzunar, pe care ar putea s-o
folosească în timpul orelor, fără a-i deranja pe
ceilalți

Permite-i să aleagă pentru a-l ajuta să se simtă în
control

Minimizează accentul pus pe competiție

Strategii pentru sentimentele de îngrijorare excesivă, frică sau stres

Strategii pentru iritabilitate, agitație sau tensiune

Permite elevului să se angajeze în activități
calmante, precum cititul în liniște sau
ascultatul muzicii, atunci când este îngrijorat
sau stresat

Încearcă să reduci orice factori stresori inutili
din mediul clasei/școlii

Când ai posibilitatea, evită să aduci în discuție
subiecte sensibile pentru elev, precum pierderi
recente, divorțul părinților, încarcerare etc.

Identifică persoana (consilierul școlar,
asistentul social, asistenta școlii etc.) cu care
elevul este dispus să vorbească și oferă
oportunități de-a lungul zilei de școală pentru
ca elevul să vorbească cu această persoană

Identifică un profesor sau alt membru al școlii care
să ia rolul de avocat pentru elev, care să asculte
elevul și care să fie persoana intermediară în
comunicarea cu părinții

Identifică persoana (consilierul școlar, asistentul
social, asistenta școlii etc.) cu care elevul este
dispus să vorbească despre iritabilitate și oferă
oportunități de-a lungul zilei de școală pentru ca
elevul să vorbească cu această persoană

Învață elevul să își recunoască pattern-urile de
dispoziție și să folosească moduri adecvate pentru a
comunica furia, frustrarea, tristețea etc.

Oferă-i elevului oportunități de a lua ,,pauze cu
sine” de-a lungul zilei, pentru a se regrupa atunci
când se simte agitat sau copleșit

Oferă oportunități elevului de a se angaja în
exerciții ușoare atunci când se simte agitat sau
tensionat, cum ar fi să urce și să coboare scările, să
ducă un mesaj în cuiva, etc.

Permite elevului să aibă un obiect mic (precum o
minge anti-stres) în buzunar, pe care ar putea s-o
folosească în timpul orelor, fără a-i deranja pe
ceilalți

Folosește un semnal prestabilit atunci când elevul
manifestă comportamente de iritabilitate sau
agitație

Oferă elevului oportunități de a lucra alături de un
coleg care este calm și capabil să se focuseze
asupra sarcinilor pentru perioade extinse de timp

Învață-l pași specifici pe care îi poate urma pentru a
se relaxa (respirații profunde, încordarea și apoi
relaxarea mușchilor etc.)

Ajută elevul să identifice gândurile automate
negative și formulați strategii pentru a restructura
acesta gânduri: încurajează discursul pozitiv cu sine

Validează experiențele și sentimentele elevului
(,,Știu că este foarte greu pentru tine acum.”)
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Identifică interesele și activitățile preferate
ale elevului și încearcă să le încorporezi în
programul său zilnic

Așază elevul într-un loc luminos, aproape
de zona de predare

Oferă elevului unelte de stimulare
senzorială, precum o minge anti-stres,
pentru a le folosi de-a lungul zilei 

Integrează pauze motorii frecvente de-a
lungul zilei

Permite elevului să își aleagă un rol
interesant în clasă (să facă comisioane, să
pregătească computerele)

Oferă elevului înregistrări video sau audio
și/sau notițe scrise cu lecțiile de la clasă,
temele sau alte instrucțiuni

Dă-i elevului mai mult timp să răspundă la
activitățile de la clasă (atât scris, cât și
verbal)

Evaluează elevul în funcție de efort sau de
munca pe reușește să o termine, mai
degrabă decât pentru toate temele atribuite

Identifică persoanele care pot susține elevul
în problematicile subiacente oboselii și
lipsei de energie (consilierul școlar,
asistentul social, asistenta medicală etc.)

Strategii pentru dificultăți de somn, oboseală sau lipsă de energie

Oferă elevului timp susținut în sala de
studiu la finalul zilei, pentru a se organiza
și a se pune la curent cu întreaga
activitate

Oferă elevului timp special pentru odihnă
în timpul zilei de școală, pentru a evita
somnul în timpul predării

Dacă oboseală este cauzată de dificultăți
de somn, colaborează cu părinții și elevul
pentru a adresa acasă această problemă;
De exemplu, formularea unui program
zilnic care include timp structurat pentru
activități înainte de culcare (teme, alte
sarcini etc.), astfel încât copilul să
dezvolte o rutină de somn sănătoasă

Dacă este adecvat, începeți ziua de școală
mai târziu, în funcție de ciclul somn-
veghe al elevului

Discută cu asistenta școlii pentru a
permite alimentele sănătoase cu rol în
creșterea energiei elevului
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Strategii pentru dificultăți de concentrare și de ,,minte goală”

Promptează elevul de-a lungul zilei pentru a păstra
o agendă zilnică în care să noteze toate sarcinile
atribuite

Oferă susținere la finalul zilei pentru a te asigura că
elevul are notate toate temele și are toate
materialele necesare

Verifică regulat completarea temelor pentru a evita
ca elevul să rămână semnificativ în urmă

Ajută elevul să își organizeze proiectele și să
împartă sarcinile într-unele mai mici și mai ușor de
gestionat

Permite elevului să lucreze cu un coleg care
este calm și capabil de a se concentra asupra
sarcinilor

Oferă asistență discretă pentru a-l ajuta pe
elev să-și mențină focusul

Evaluează elevul în funcție de efort sau de
munca pe reușește să o termine, mai degrabă
decât pentru toate temele atribuite

Oferă feedback pozitiv atunci când elevul
reușește să își păstreze focusul și
concentrarea, precum și încurajări atunci când
acestea se diminuează

Strategii pentru acuze somatice

Determină dacă acuza fizică nu este rezultatul unei
condiții medicale

Coordonează intervenții cu părinții elevului,
fizicianul și consilierul sau terapeutul

Validează sentimentele elevului și înțelege că
acestea sunt reale pentru el

Învață-l pași specifici pe care îi poate urma pentru a
se relaxa (respirații profunde, încordarea și apoi
relaxarea mușchilor etc.)

Permite-i să aleagă pentru a-l ajuta să se simtă în
control

Structurează timpul la clasă pentru ca elevul să nu
aibă timp să zăbovească asupra acuzelor fizice reale
sau imaginate

Oferă responsabilități adiționale în clasă (sarcini,
datorii etc.) pentru a păstra mintea elevului departe
de disconfortul său fizic, real sau imaginat

Identifică o persoană (consilierul școlar, asistentul
social, asistenta medicală etc.) cu care elevul este
dispus să vorbească și oferă oportunități de-a lungul
zilei pentru ca elevul să vorbească cu această
persoană
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