
Sănătatea emoțională a copiilor în timpul învățării online 

(material suport) 

Timpul petrecut la școală nu este benefic doar pentru dezvoltarea 

intelectuală a copiilor, ci și pentru cea emoțională și socială. Pentru copii, 

școala este principala sursă de socializare și de interacțiune cu alți copii 

și locul în care se obișnuiesc cu reguli și rutine. 

Învațarea online poate afecta sănătatea emoțională a copiilor din 

mai multe motive: 

 Când învață online, capacitatea copiilor de autocontrol este 

mai solicitată decât în învățarea tradițională. De aceea, este 

foarte probabil ca elevii să se simtă mai obosiți decât la 

școală, să simtă că depun mai mult efort intelectual și obțin 

rezultate mai slabe. În timp, copiii se simt singuri și 

descurajați când vine vorba de învățare. 

 În învățarea online, copiii nu se mai bucură de interacțiunile 

pozitive cu colegii și profesorii, acele interacțiuni care pot să 

crească motivația copiilor pentru învățare. 

 Stresul general legat de pandemie îi poate afecta pe copii în 

mod direct, facând învâțarea și mai dificilă. 

 Plictiseala asociată timpului petrecut în casă poate scădea 

entuziasmul copiilor pentru învățare și pentru alte activități, 

ducând la stări de apatie sau chiar tristețe. 

 Copiii pot avea mai multă nevoie de sprijin pentru învățare 

din partea părinților, iar când aceștia din urmă nu sunt 

disponibili (din motive ușor de înțeles), frustrarea copiilor va 

crește. 

Cum pot părinții și cadrele didactice să protejeze sănătatea 

emoțională a copiilor în perioada în care școala se desfășoara online? 

1. Activități distractive sau relaxante în pauzele dintre ore și dupa ore. 

Cu cât copiii petrec mai mult timp în fața ecranului, cu atât echilibrul 

lor emoțional riscă să aibă de suferit. Copiii au nevoie ca, pe cât posibil, 

în pauzele dintre ore și după orele online să fie implicați în activități 

fizice, concrete, în lumea „offline”. De aceea, este bine să îi încurajăm pe 



copii să nu își petreacă pauzele dintre ore navigând pe internet, ci să se 

ridice de la birou și să facă puțină mișcare, să se relaxeze sau să aibă o 

conversație scurtă cu o persoana apropiată. 

2. Comunicarea dintre părinți și copii 

Atenția și interacțiunea cu părinții sunt factorii principali care ajută 

menținerea sănătații emoționale a copiilor. Cu cât situațiile prin care trec 

sunt mai stresante, cu atât copiii au mai multă nevoie de conexiune 

emoțională cu părințții. Această nevoie se poate manifesta prin cereri de 

ajutor la teme, prin întreruperi frecvente când părintele lucrează de 

acasă sau prin izbucniri de furie sau frustrare. Este cu atât mai important 

ca în acest context părintii să încerce să își păstreze rabdarea și calmul, 

să nu ia comportamentul copilului personal și să își amintească faptul că 

în spatele comportamentelor dificile se află nevoi emoționale ale copiilor. 

3. Stil de viață sănătos: alimentație echilibrată, somn suficient, 

mișcare fizică zilnică 

Fără aceste trei componente esențiale, echilibrul emoțional al copiilor 

și adulților va avea de suferit. 

4. Comunicarea dintre cadrele didactice și elevi. 

Cadrele didactice pot dedica 10-15 minute în fiecare zi comunicării cu 

elevii despre subiecte legate de starea lor emoțională. De asemenea, 

cadrele didactice îi pot încuraja pe copii să facă mișcare după ore sau să 

încheie orele cu un minut sau două de relaxare (exerciții de respirație 

sau mindulfulness). 

5. Implicarea cât mai activă a copiilor în lecții. 

Pe cât posibil, este bine ca profesorii să încerce să îi implice cât mai 

mult pe copii în lecții și să evite prezentările lungi, în care copiii trebuie 

doar să asculte. Întrebările și exercițiile scurte în timpul preăarii sunt 

modalități prin care copiii pot rămâne implicați în lecții și prin care poate fi 

evitată monotonia, care afectează negativ echilibrul emoțional al copiilor. 

6. Cluburi scolare online. 

Cadrele didactice care au timpul și resursele necesare pot organiza 

pentru copii cluburi școlare online, bazate pe interesele extrașcolare ale 



copiilor. Poate fi vorba de scriere creativă, activități artistice, abilități de 

comunicare sau leadership. Asemenea cluburi le pot oferi copiilor ocazia 

de a interacționa în afara lecțiilor online, de a învăța lucruri care îi 

interesează și de a-i menține implicați în proiecte interesante. 


