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În discuţiile avute cu elevii am pornit de la un fapt
cotidian desfăşurat recent în spaţiul clasei noastre. Având acest
incident proaspăt în mintea copiilor, am putut dezbate pe viu
acest caz reprobabil din activitatea şcolarilor. Pentru ca aceste
fapte să nu se mai repete, am ales să analizăm împreună cu
elevii resorturile care ne-au făcut să ajungem cu toţii la
desăşurarea unor acţiuni mai puţin plăcute, făcându-i pe unii
elevi vulnerabili la acţiunile celor care au interacţioant pe
moment. Discuţiile au fost amiabile. Au participat toţi elevii la
dezbaterea cauzelor şi efectelor pe moment/în timp, dacă noi am
fi lăsat situaţia să tegiverseze, pe motiv că lucrurile se vor rezolva
de la sine. Niciodată lucrurile nu se rezovă de la sine. Mai cu
seamă la acest nivel de vârstă. Orice incident necesită a fi
discutat în detaliu, pentru ca elevii să conştientizeze
repercusiunile viitoare ale faptelor lor (mai mult sau mai puţin
inspirate - de moment sau situaţie).

Deoarece situaţia a impus anumite schimbări în
configuraţia clasei, am efectuat schimbările de fond. Apoi cu
calm, am discutat şi cu bunicii şcolarilor situaţia ca atare, după
dezamorsarea conflictului în sine.
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Deoarece elevii clasei pregătituoare nu au

bine definite noţiunile aferente acestui gen de activităţi,

am decis că mai întâi trebuie analizate conceptele cu care

lucrăm la acest gen de activitate extraşcolară. Iniţial, am

pornit de la aspectele practice întâlnite în viaţa de zi cu zi,

în comunitatea unde ne desfăşurăm activităţile de la clasă.

Apoi, am evidenţiat şi alte aspecte concludente din

imediata vecinătate (care nu ne fac cinste nouă, sau altor

copii de aceeaşi vârstă cu noi) dar şi din alte comunităţi.

Informaţiile mass-media ne-au completat calendarul

general al manifestărilor deloc dorite în colectivităţile

şcolare. Comparaţiile au reuşit să evidenţieze mai clar,

comportamentele ce necesită a fi evitate, atitudinea fiind

prima ce necesită a fi revizuită, din mai multe perspective.

Exemplele benefice sunt de urmat, celelalte sunt de

blamat, sau mai cu seamă de evitat/schimbat.

Împreună cu doamna îndrumător de la clasa

paralelă (iniţiatoarea momentului – profesor, Prisacariu

Daria), am gândit un demers practic care să-i apropie în

viaţa şcolară de zi cu zi (mai cu seamă că folosim acelaşi

spaţiu de joacă, în vederea escaladării conflictelor de

oricare natură ar fi, în spaţiul destinat relaxării la nivelul

pauzelor şcolare) – organizând Momentul

,,îmbrăţişărilor!”. Ulterior au dat curs vizionării

spectacolului de păpuşi ,,Nuieluşa de alun” ce blama

folosirea bătăii, ca modalitate de coerciţie în terţe situaţii

cotidiene, şi nu numai.






