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Luni 01 
21°C | 10°C
Soare, ploaie

Marți 02 
18°C | 12°C
Soare, ploaie

Miercuri 03 
18°C | 11°C
Ploaie

Joi 04 
20°C | 10°C
Ploaie

Vineri 05 
25°C | 12°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 06 
28°C | 14°C
Soare, nori

Duminică 07 
30°C | 15°C
Soare

01 - 07 iunie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
O perioadă bună pentru schimbări, chiar dacă 
acestea presupun un risc. Familia, prietenii și în 
general cei dragi vor fi alături de tine, te vor 
susţine cu tot ceea ce vei avea nevoie, așa că 
nu trebuie să fugi de nicio provocare. Apare și 
o nouă perspectivă asupra propriilor probleme. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Ai parte de succes în carieră, dar nu și în viaţa 
personală. Urmează o perioadă de tensiune și 
vești nu tocmai bune. E posibil să ai parte 
chiar și de o despărţire sau cel puţin de o pau-
ză. Oricum, va apărea o răceală în relaţia cu o 
anumită persoană care nu-ţi este indiferentă. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Atunci când nu ești sigur pe ceva, evită să acţi-
onezi după primul impuls. Este de preferat să 
apelezi la cineva de încredere pentru a doua 
părere. S-ar putea să fii tentat să cheltuiești 
bani mulţi deci, mare grijă la gestionarea buge-
tului dacă nu vrei lipsuri financiare.  

 Rac 22.06 - 22.07   
N-ar fi exclus să-ţi lipsească inspiraţia. Pur și sim-
plu, nu vei reuși să te concentrezi. Schimbă ruti-
na cu care te-ai obișnuit. Activităţile culturale îţi 
vor aduce puţină inspiraţie, așa că vizitează un 
muzeu sau mergi să vizionezi o piesă de teatru. 
Și nu lăsa munca să-ţi afecteze familia.   

 Leu 23.07 - 22.08  
Te plictisești repede de ceea ce faci și de aceea 
vei fi tentat să începi proiecte noi. Totuși, ar fi 
cazul să te concentrezi mai mult pe sarcinile pe 
care le ai, să fii mai constant și să faci tot posibi-
lul să finalizezi ceea ce ai început. Organizează-
te mai bine ca să nu ajungi să te stresezi inutil. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
O să te faci remarcat în anumite grupuri sociale 
în care-ţi place să activezi. În curând s-ar putea 
chiar să ai motive să sărbătorești o relizare im-
portantă, dar nu lăsa acest lucru să-ţi distragă 
atenţia de la atribuţiile pe care le ai. Evită discu-
ţiile despre certurile din trecut cu prietenii. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
S-ar putea ca o persoană să evite orice încerca-
re a ta de a vă apropia, lucru care ar putea du-
ce la tensiune în relaţiile voastre. Încearcă să 
păstrezi distanţa o perioadă, pentru a putea afla 
dacă problema ţine de tine sau este doar un 
sentiment de respingere faţă de persoana ta.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Îţi va intra în buzunar o sumă de bani la care nu 
te așteptai. Câștigul acesta va fi elementul cheie 
într-unul din planurile tale. La serviciu, discută 
sincer, în special dacă ai probleme cu un coleg 
sau întâmpini dificultăţi la un anumit proiect. As-
cuzând greutăţile, afectezi întreg sistemul.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Șansa e de partea ta. Vei realiza multe lucruri im-
portante pentru propria bunăstare. Te ajută mult 
intuiţia care-ţi va dicta deciziile potrivite, în mo-
mentele potrivite. La serviciu te vei face remarcat 
și chiar vei obţine o primă sau o promovare în 
funcţie. Acasă, toţi se bucură de succesul tău. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Ești mai emotiv și te simţi vulnerabil, de aceea 
nu te poţi afirma ca persoană independentă. Nu 
ai atitudinea care să sugereze încredere în pro-
priile forţe. Aceste lucruri îţi vor aduce pierderi în 
plan profesional pentru că, prin felul în care acţi-
onezi, nu inspiri încredere. Și totuși, rezolvi totul.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Nu duce materialismul la extrem. Îţi place să 
afișezi o atitudine de om puternic dar, de fapt, 
ești foarte afectat de ceea ce se spune despre ti-
ne în jurul tău. Dar, până la urmă, tot ce ar trebui 
să conteze pentru tine este mulţumirea cu privire 
la ceea ce ai făcut și la rezultatele obţinute.  

 Pești 19.02 - 20.03 
S-ar putea ca în aceste zile să te simţi dependent 
de cei din jur, lucru care ţi-ar putea opri progre-
sul în viaţa personală și profesională. Încearcă să 
iei propriile decizii mai des și asumă-ţi greșelile. 
Cu mai mult curaj, vei reuși să mergi înainte. Vei 
fi creativ și vei desfășura activităţi cu plăcere. 

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

Cum să hrănim stima 
de sine a copiilor și a 

tinerilor la școală și acasă
V-ați întrebat vreodată cât de 
valoroși se consideră copiii dvs. 
și ce  rol cred ei că au în această 
lume? Răspunsul la aceste 
întrebări ascunde un factor 
esențial pentru dezvoltarea lor 
optimă: stima lor de sine. Despre 
importanța acestui aspect ne 
vorbește, în cele urmează, 
Adriana Alionte.

Deși suntem cu toţii de acord 
că este important să le insuflăm co-
piilor percepţia clară a valorii lor și 
avem la îndemână surse teoretice 
solide, punerea în practică a ceea ce 
citim este de cele mai multe ori mult 
mai dificilă decât ne-am fi așteptat. 
Din acest motiv, ne-am propus să 
înţelegem împreună mai bine la ce 
se referă acest concept și felul în ca-
re profesorii și părinţii pot acţiona 
pentru a hrăni stima de sine a co-
piilor și a tinerilor în mod constant. 

Stima de sine,  
o necesitate pe 

parcursul întregii vieți
Stima de sine afectează fiecare 

aspect al vieţii copiilor și a tinerilor, 
nu doar rezultatele pe care aceștia le 
obţin la școală. Un nivel sporit al aces-
teia îmbunătăţește performanţele lor 
academice, contribuie la dezvolta-
rea abilităţilor lor sociale și stimulea-
ză capacitatea lor de cultivare a unor 
relaţii solide, de durată. Studiile efec-
tuate în ultimii ani dezvăluie faptul că 
relaţiile pe care copiii le stabilesc cu 
profesorii și colegii sunt mai solide în 
cazul copiilor care au un nivel bine 
dezvoltat al stimei de sine. În plus, 
aceștia sunt mai bine pregătiţi să fa-
că faţă eventualelor greșeli, situaţiilor 
care îi dezamăgesc și celor în care 
eșuează conform standardelor socia-
le impuse de adulţi. Mai mult decât 
atât, copiii cu o stimă de sine ridicată 
sunt mai predispuși să finalizeze cu 
succes sarcini provocatoare la școală 
și acasă și să își stabilească propriile 
obiective, cu scopul de a le îndeplini. 
Așadar, stima de sine este o necesita-
te pe parcursul întregii vieţi, iar baze-
le sale se clădesc în copilărie, cu aju-
torul părinţilor și a profesorilor. Din 
acest motiv, este esenţial ca educa-
torii și părinţii să facă tot ce le stă în 
putinţă pentru a hrăni stima de sine 
a tinerei generaţii și a le asigura un 
start de succes în viaţă.

Cum să stimulăm  
stima de sine a copiilor 

și a tinerilor
Putem începe prin a înţelege 

faptul că toţi copiii și tinerii sunt 
demni de apreciere, în orice mo-
ment, că sunt fiinţe unice și valo-
roase, care se dezvoltă în propriul 
lor ritm. Este important să accep-
tăm faptul că fiecare copil este în-
zestrat cu anumite talente. Astfel, 
rolul educatorilor și al părinţilor es-

te acela de a asigura un proces de 
învăţare asociat cu experienţe pozi-
tive la școală și acasă. 

Îi sprijinim pe copii  
și tineri să devină mai 
responsabili la școală  

și în comunitate
Atunci când sunt încurajaţi să 

se implice în comunitate, copiii și ti-
nerii își hrănesc singuri stima de si-
ne, întrucât se simt mândri de ce-
ea ce fac. Cunoscându-le talentele, 
punctele forte și interesele, le pu-
tem da responsabilităţi pe care le 
pot duce la bun sfârșit, astfel încât 
să fie mândri de propriile realizări.

Îi învățăm să ia 
decizii și să își asume 

responsabilitatea
Este tentant să rezolvăm pro-

blemele cursanţilor și a copiilor spu-
nându-le pur și simplu ce să facă. 
Cu toate acestea, este mai bine să 
îi îndrumăm să descopere singuri 
soluţiile potrivite, fără a pune presi-
une prea mare pe aceștia. În acest 
fel, ei vor învăţa să își rezolve pro-
blemele și să aibă încredere în capa-
citatea lor de a lua decizii corecte. 

Le oferim feedback 
constructiv și îi 

încurajăm 
Atunci când le oferim copiilor 

și tinerilor aprecieri sincere și îi în-
curajăm, le hrănim considerabil sti-
ma de sine. Nu este niciodată indi-
cat să ne concentrăm pe comporta-
mentele negative ale copiilor, ci tre-
buie să le recunoaștem și să le sti-
mulăm mai mult calităţile, punctele 
forte și realizările. 

Îi învățăm să accepte 
greșelile și să facă față 

eventualelor eșecuri 
O vorbă din popor spune că “doar 

cine nu muncește, nu greșește”. De 

ce ar sta lucrurile altfel în cazul co-
piilor? Atunci când îi învăţăm de  
mici că a greși este “omenește”, că 
un eșec nu îi definește, ci îi stimu-
lează să devină mai buni, ei vor avea 
curaj să încerce din nou și din nou. 
Vor avea curajul să se exprime liber 
și creativ, să își argumenteze păreri-
le și astfel își vor dezvolta personali-
tatea unică.

Conturăm așteptări 
realiste 

Atât în calitate de profesori, cât 
și în calitate de părinţi, trebuie să 
fim realiști cu privire la ceea ce pot 
realiza copiii și tinerii. Cu siguranţă, 
ne dorim că fiecare dintre aceștia 
să își atingă potenţialul maxim și să 
se bucure de oportunităţi nelimi-
tate, însă nu este bine să ridicăm 
mereu ștacheta prea sus pentru ei. 
Acest lucru îi va face să se simtă in-
capabili să reușească, îi va descura-
ja și îi va face să facă un pas înapoi, 
după fiecare eșec.

Adriana Alionte: 
“Oferim copiilor 
oportunitatea  

de a crește”
“Învăţarea este eficientă atunci 

când este făcută cu plăcere. Din 
acest motiv, copiii sunt întâmpinaţi 
cu căldură afectivă, iar stima de si-
ne le este hrănită cu laude și încu-
rajări, sunt îndrumaţi și li se oferă 
sprijin pentru a atinge succesul de 
care sunt capabili. Ei sunt încurajaţi 
să își exprime părerile pe o varieta-
te de subiecte, să le susţină cu ar-
gumente, detalii și exemple, să as-
culte opiniile celorlalţi și să se impli-
ce în dialoguri eficiente. Li se ofe-
ră feedback constructiv în fiecare 
zi, pentru a avea oportunitatea de 
a crește”, spune Adriana Alionte. 
Educaţia și pasiunea trebuie să se 
împletescă pentru a da naștere unei 
formule emoţionale ce asigură suc-
cesul procesului modern de învăţare 
pentru copii. 


