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Strategii la școală și în clasă:
Atașamentul

Această broșură conține strategii realizate pentru a adresa
potențialele simptome ale Dificultăților de Atașament și ar

trebui folosită împreună cu 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
Dificultăților de Atașament. 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, precum și
cu echipa de sănătate mintală din școală. 
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Copiii cu probleme legate de atașament probabil că au avut
experiențe din care au înțeles că lumea nu le va înțelege
nevoile și nu îi va păstra în siguranță, fizic sau emoțional.
Mulți au învățat astfel că trebuie să dețină control absolut
pentru a supraviețui. Renunțarea la acest control creează un
nivel debilitant de anxietate pentru acești copii, care poate
avea un impact dramatic asupra abilității lor de a funcționa. De
exemplu, în mediul școlar, este posibil că le va fi dificil să își
direcționeze eforturile simultan asupra auto-protejării, dar și
asupra învățării. Un element de bază în lucrul cu acești copii
este să le oferim alegeri și un sentiment al controlului, în
limitele setate de adulții răspunzători (libertate cu limite).

Pe când mulți elevi cu Dificultăți de Atașament interpretează
lumea ca fiind incapabilă de a îi păstra în siguranță, unii dintre
ei asumă inconștient că această inabilitate vine ca urmare a
faptului că ei nu merită să fie îngrijiți. Acești elevi pot încerca
să creeze experiențe care ,,dovedesc” aceste credințe ca fiind
adevărate. În unele situații, ei vor încerca să recreeze
experiențele de abuz și neglijare sau abandon prin a provoca
reacții de furie, ură sau intoleranță. Dacă reușesc să obțină
aceste reacții din partea adulților, viziunea elevilor asupra lor
ca fiind ,,de neiubit” va fi confirmată. Eforturile școlii și clasei
de a remodela sentimentul de încredere al copilului în ceilalți
trebuie să fie ghidate cu calm, curiozitate și empatie, precum și
refuzul de a ne lăsa absorbiți în încercările inconștiente ale
copilului de a-i face pe ceilalți să îi respingă.

Informații generale în lucrul cu elevii cu 
Dificultăți de Atașament
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Strategii pentru Dificultățile în plan Social
 

Modelează relații sociale sănătoase

Învață-l pe elev moduri pozitive în care poate
relaționa cu ceilalți (abilități sociale)

Oferă-i copilului posibilitatea de a lucra cu colegi
de la care poate învăța abilități sociale potrivite

Interacționează cât mai des cu elevul pentru a-i
monitoriza interacțiunile sociale

Evidentiaza verbal elevul atunci când folosește
abilități sociale pozitive și potrivite

Ajută elevul să recunoască interacțiuni sociale
nepotrivite (ex.: fă-l atent atunci când face
comentarii nepotrivite, oprește o activitate
atunci când au loc interacțiuni sociale
nepotrivite)

Abordează interacțiunile sociale nepotrivite în
privat, doar tu cu elevul, decât să o faci în fața
colegilor săi

Vorbește despre grijile tale legate de
dificultățile elevului cu familia, alți membrii
din școală etc.

Strategii pentru Dificultățile Comportamentale
 

Este bine să intervii cât mai devreme și mai
intensiv

Fă-ți timp pentru a vorbi cu elevul și pentru a-l
asculta

Manifestă empatie și grijă; acordă atenție
răspunsului pe care îl are la grija ta și răspunde pe
măsură (ex.: dacă elevul devine anxios atunci când
îi pui mâna pe umăr, încearcă să eviți zona aceea a
corpului și să bateți palma)

Învață cât de multe poți despre atașament și
dificultățile specifice, deoarece acești copii pot fi o
mare provocare și cu cât îi înțelegi mai bine, cu atât
vei fi mai eficient și angajat în relația cu ei

Alocă timp pentru a înțelege motivația inconstienta
a comportamentului elevului; consultă-te cu
personalul specializat in sanatate mintala al școlii,
dacă motivația inconstienta nu este aparentă sau
pare greu de inteles. 

Interacționează cu acest elev la nivelul vârstei
sale emoționale de dezvoltare; unii dintre
copii sau adolescenți pot rămâne ,,blocați” la
o vârstă mai mică de dezvoltare emoțională și
nu au abilitățile de a se comporta conform
vârstei cronologice

Copiii cu dificultăți de atașament sunt adesea
confuzi în privința emoțiilor și
comportamentelor potrivite, de aceea este
recomandat să modelezi în majoritatea
timpului comportamente și emoții potrivite

Oferă consecvență, repetitivitate și
predictibilitate

Oferă elevului posibilități dese de a face
alegeri, pentru a-i promova nevoia de control;
oferă libertate, însă în limitele stabilite de
adulții răspunzători

Oferă copilului incurajari într-un mod concret,
specific și autentic; fii conștient/ă de faptul că
prea multă incurajare si lauda poate fi
întâmpinată cu lipsă de încredere sau
scepticism din partea copilului
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Folosește consecințe logice sau naturale
când modelezi disciplină; evită consecințe
care perpetuează simțul de sine negativ al
copilului (ex.: gândurile că este un copil
rău, obraznic, pe care nu îl iubește nimeni)

Nu oferi a doua sau a treia șansă copilului
care se comportă nepotrivit, în loc oferă
explicația: ,,Observ că nu ești pregătit să...”
și apoi oferă o consecință logică

Folosește umorul pentru a redirecționa
comportamentul provocativ

Atunci când copilul se poartă nepotrivit, nu
întreba ,,Ai făcut asta?” sau ,,De ce ai
făcut...?” sau ,,Ce ai făcut?”, ci încearcă să
spui: ,,Văd că ai nevoie de ajutor să...”;
această strategie ajută la promovarea
abilității de auto-reflecție

Dacă copilul se comportă într-un mod care
te înfurie, numește acel comportament și
spune-i copilului cum te simți legat de
acest comportament; arată o intensitate
medie de supărare timp de 30 de secunde
(chiar mai puțin dacă nu pot tolera 30 de
secunde), apoi schimbă tonul vocii într-
unul de acceptare și reasigurare; această
strategie va ajuta copilul să dezvolte
capacitatea de a simți o rușine ,,sănătoasă”
și să vadă că tu nu îl vei părăsi sau răni din
cauza comportamentului nepotrivit

Dacă copilul are granițe fizice slabe sau
sociabilitate nediscriminativă (ex.:
îmbrățișează un străin care intră în clasă),
evită să-i faci teorie; mai degrabă fă-i
niște sugestii blânde despre limitele
potrivite din relații - ,,Ai putea să dai
mâna cu directorul atunci când ne
vizitează în clasă.”

Ai răbdare și înțelegere față de acest elev
și amintește-ți că el/ea acționează dintr-
un sentiment de teamă, crezând tot timpul
despre sine că nu valorează nimic sau că
nu merită să fie iubit/ă; de fiecare dată
când reușește să îndepărteze pe cineva de
lângă el/ea, perspectiva despre sine este
încă o dată confirmată 

Încearcă să cauți sprijin pentru tine de la
alții atunci când te confrunți cu dificultăți
de atașament; aceste comportamente pot
provoca o gamă largă de emoții în
membrii personalului de la școală

Formează parteneriate cu
îngrijitorii/profesioniștii în sănătate
mintală; fără un parteneriat solid,
eforturile copilului de a-i ,,despărți” pe
adulți (de a-i pune unul împotriva altuia)
vor avea succes și încercările de
intervenție vor fi sabotate
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