VALORI DEMOCRATICE ȘI SOCIALE

copii de 6 ani

10-20

REZOLVAREA
CONFLICTULUI - CUM
TREBUIE GESTIONATE
SITUAȚIILE DE CONFLICT?

~60 de minute

Înțelegerea emoțiilor, sentimentelor și a violenței / Lupta echitabilă / Inteligența emoțională / Competența socială / Sentimentul de responsabilitate
Obiectivele de învățare ale acestei activități:
- Indicarea liniei ﬁne dinre dintre joc și violență și cât de ușor poate ﬁ trecută aceasta;
- Acceptarea și respectarea sentimentelor altora;
- Rezolvarea conﬂictelor și depășirea tenisunilor;
- Sprijinirea copiilor ca să vorbească nestingherit despre sentimentele lor.

Acest exercițiu este împărțit în două etape.
Pregătire:
- Pentru pasul întâi („Puterea violenței”) veți avea nevoie de o frânghie sau ceva similar pentru a
face un cerc (mare) sau o linie pe podea.
- Pentru pasul doi („Ce s-a întâmplat?”) veți avea nevoie de hârtie și creioane pentru ﬁecare copil.

PASUL #1
1) Folosind frânghia sau un material similar, trageți o linie pe podea, apoi împărțiți grupul pe
perechi.
2) Fiecare pereche trebuie să se alinieze de-a lungul liniei (cercului). Partenerii ar trebui să se
uite unul la celălalt.
3) Copiii își impreunează mâinile cu cele ale partenerilor și se apropie de ei cu unul sau doi pași,
până când se pot sprijini unul pe celălalt.
4) Le spuneți copiilor să încerce să-și împingă partenerul înapoi încet (nu prea viguros). În timp
ce se împing unul pe altul, trebuie să-și țină mânile în continue împreunate.
+++
Observație: conform reguilor nu trebuie să se întâmple nimic nedorit. Nimeni nu trebuie să ﬁe
rănit ﬁzic sau mental. Este permisă numai împingerea partenerului cu mâinile. Dvs. și copiii aveți
dreptul de a spune „STOP” în orice moment, în timpul exercițiului. Acest lucru trebuie menționat
copiilor.
5) După câteva minute de „împingere”, terminați exercițiul și întrebați-i pe copii:
- Cum te-ai simțit în timpul exercițiului?
- Ce s-a întâmplat cu tine?
- A fost o „luptă” corectă? Dacă nu, de ce?
- Ce vrei să schimbi pentru cea de a doua rundă?
=> Dați-le timp copiilor să-și exprime verbal ideile înainte de a continua.
6) Repetați exercițiul cu rezultatele primei runde.
7) Refelcție:
După cea de a doua rundă întrebați din nou copiii:
1) Ce sa întâmplat de data asta?
2) A existat violență?
3) Ce ați putut percepe?
4) A fost mai corectă această rundă?
5) Ce altceva ați mai putut observa?
6) Ce ați simțit când partenerul vostru s-a dovedit a ﬁ mai puternic/mai slab?
7) Cine s-a distrat mai mult? - partenerul puternic sau partenerul mai slab?
=> Dați-le timp copiilor să-și exprime verbal ideile înainte de a continua.
+++
Sfat: faceți o scurtă pauză între PASUL #1 și PASUL #2. Acest lucru va ajuta elevii dvs. să se
liniștească după situația de „luptă” din PASUL #1.
+++
PASUL #2
1) Discutați cu grupul dvs. dacă - în afară de activitatea din PASUL #1 - a avut loc o luptă corectă.
Discutați cu ei dacă o luptă poate ﬁ vreodată corectă și gândiți-vă la ceea ce ar putea ﬁ corect.
Există lupte care sunt (nu) corecte? Cereți copiilor exemple din viața lor sau dați niște idei din
punctul dvs. de vedere.
2) Întreabați copiii dacă luptele pot ﬁ doar „ﬁzice”.
3) Întreabați copiii dacă este ușor de apreciat dacă luptele care avut loc pentru distracție au fost
realizate corect sau nedrept (de exemplu, copiii care se luptă pe terenul de joacă)?
4) Discutați despre ce ar putea face ei dacă ar urmări o luptă?
=> Pregatiți câteva răspunsuri pentru a ghida copiii dumneavoastră către o comprehensiune
realistă și de autoprotejare.

+++
Reﬂecție suplimentară a acestei activități (pentru copiii care au învățat deja să scrie):
Împărțiți hârtie și creioane și cereți studenților să facă o listă cu ce să facă în cazul în care o
dispută iese de sub control.
Cereți-le să ia în considerare următoarele întrebări:
- Sunt necesare mai multe reguli decât cele menționate în timpul activității din PASUL #1 și #2?
- Ce poate ﬁ îmbunătățit?
- Cum ai proceda dacă ai intra într-un conﬂict?
- Ce ai învățat din această activitate?

Ideea de bază a acestei activități provine din proiectul „Copii puternici - mai puțină violență” și a
fost adaptată de către ILI-FAU scopului și grupului țintă al proiectului AVAL.
Sursă:
Copii puternici - mai puțină violență. Sammlung pädagogischer Übungen und Spiele für Kita
und Grundschule, url: https://www.vhs-th.de/ﬁleadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DLKitaSchule/StrongerChildren2_DE.pdf

