Linii de ghidare pentru Junior
Copii, câtor dintre voi nu vă plac bătăușii, cei care nu respectă nimic și pe nimeni, cei
care isi fac mereu drumul lor, aceia care murdaresc, sparg, striga? Câți dintre voi ar
dori să participe, sa isi faca propria opinie și nu o pot face din cauza lor? Câți dintre
voi ar dori să aiba usurinta, curajul, sa fie protagoniști ai propriilor lor vieți și a vieții de
clasă sau școală și în loc de acestea, sufera în tăcere, simtindu-se frustrati și
dezamăgiti?

Daca te afli printre acestia, bine ai venit! Acest proiect este pentru tine!
Ce ne face să spunem asta? 30 de ani de viață cu tine! 30 de ani de
formare grea, care nu se termina niciodată, in care am învățat un
principiu fundamental, valabil atât pentru studenți și cat si pentru
profesori: unirea este putere. Separati, nu mergem nicăieri!
Bătăușul a înțeles foarte bine acest lucru: de ce altfel si-ar dori el atat
de mult să formeze grupuri, sa isi faca bravadele atunci când alții se uite
la el / la ea? De ce crezi că un bătăuș este aproape mereu în căutarea
unei echipe? Pentru că ceilalți sunt împărțiti în două grupuri: cei care
urmează și formeaza un grup negativ, si cei liberi, care sunt atacati de
grup, ceea ce ii face să se simtă "in afara" în cazul în care nu se
comportă în același fel. Astfel, asta este! Clasa, școala devin un iad pentru amândoi,
o reflectare perfectă a așa-numitei "urgența educationala", despre care toată lumea
vorbește, dar nimeni nu face nimic pentru a ii face față!
Noi,
dimpotrivă,
dorim
să
încercam.
Noi
chiar
încercăm.
Scoala noastră este o școală de 1.200 de elevi, una dintre cele mai mari din
provincie, rezultatul combinației a ceea ce se numește în mod obișnuit "Contabilitate"
("Federico Cesi") și Profesional ("Alessandro Casagrande") din Terni. Conviețuirea
nu a fost și nu este ușoara: cum să fuzioneze două fan cluburi diferite! Dar, încet,
avem sa reusim. Speriati de celebra "urgență educationala", formata din maimute
salbatice care au crezut că ar putea cuceri școala, am reacționat și am format un
grup mare de elevi (circa 200), aliat cu un grup la fel de mare de cadre didactice
(circa 30!) la fel de obositi de a trebui să se supună atât acestui tip de elevi și
colegilor leneși, nemotivati, plictisitori sau de modă veche, cei care își petrec timpul
criticand orice și pe oricine și care nu se pun în discuție niciodata! Acest grup are
propria filozofie, care a fost stabilita într-un fel de "Zece Porunci", care prezintă un stil
de viata real ...
Cele “Zece Porunci” ale tutorelui
"A te indragosti": de un ideal, de un sentiment, de un angajament, de un sacrificiu!
Nu o dragoste tradiționala, ci o aventura pas cu pas pentru a te descoperii, de-a

lungul careia puteți edita scenariile de comportament ale caror prizonieri ati fost,
ceea ce a dus la repetarea greșelilor și suferințelor, intotdeauna aceleasi.
O iubire pe care o puteti trăi ca o "pereche", impartasind planuri și obiective,
încercând să nu va izolati asa cum fac în general cuplurile, ceea ce duce de multe ori
la sfârșitul relației, prin sufocare. Nu-ți fie frică de libertate! Este teama de a pierde
controlul asupra obiectului iubirii tale, care împinge spre un control al obiectului iubirii
(persoană, grup sau ideal), dar controlul duce la sfârșitul iubirii.
Nu-ti fie rusine de sentimentele tale, ai dreptul de a trăi fără bătăuși care impun
tăcerea, batjocura, descalificarea.
Fa parte dintr- un grup! Sentimentele sunt atât de delicate pentru a fi distruse de
batjocură și grosolănie; acestea ar trebui să fie exprimate într- un grup care este
capabil să le înțeleagă și să le accepte. Grupul, în cazul în care este pozitiv, este
locul în care întâlnești diferite calități și sensibilitate care, prin amestecare, cresc.
Grupul iti urează bun venit, te hrănește, te încălzește ... Nu poate fi vazut doar ca un
loc de studiu sau de divertisment, sau mai rău, de transgresiune. Ai observat modul
in care anumite grupuri se simt bine doar dacă beau, sau sparg ceva, altfel ei nu știu
ce să facă sau să spună?
Durerea și nedreptatea fac parte din viata. Un obiectiv important este acela de a
deveni capabil să suporti și să reacționezi. Atunci când o durere, fizica sau psihica ne
ataca aceasta devine centrul atentiei noastre, semănand confuzie și teamă,
obligandu-ne la apărare, precum și agitația in încercarea de a o îndepărta face
situația mai rea. Ignorând propriile rani de zi cu zi te slăbește treptat: durerea,
înfrângerea ar trebui să fie acceptată ca o parte integrantă a vieții și un instrument
puternic de creștere. Umilința de a-ti accepta ranile te intareste și te învață să te
sprijini nu numai pe tine, dar sa-i sprijini si pe alții.
Reacționati la nedreptate cu furie și deja ați pierdut. Trebuie să învățăm să-l
neutralizam pe "cel nedrept", cu viclenie și un grup de prieteni adevărați veti găsi
cele mai adecvate strategii pentru a face acest lucru.
"Gandeste pozitiv." Încărcați atat grupul, dar, si pe sine. Nu irositi energie!
Gândurile "Nu pot!" sau "de ce ar trebui să o fac!" trebuie evitate și înlocuite cu
"Vreau să o fac", „o pot face ", " Dacă vreau pot." Creati un spațiu în orice loc din
interiorul vostru unde sa va simtiti invulnerabili și pe care să il împărtășească toți cei
care cred la fel: amintiti-va întotdeauna că uniunea are puterea de a face multe!
Invatati cum să va faceti dorințele dumneavoastră clare pentru sine și pentru
alții exprimandu-le în mod clar, nu așteaptati ca alții să le înțeleagă de la sine.
Primul pas este de a spune în mod clar altcuiva ceea ce ne place și ce ne doare, al
doilea este de a-i cere celuilalt sa nu faca ceea ce ne doare. Al treilea este de a ne
împiedica de la a face ceea ce il doare pe celălalt! Depășiti-va defectele, fără droguri
pentru a găsi libertatea, fara lene pentru a încerca frumusețea angajamentului, fara
rușine pentru a experimenta stima de sine, fara incoerență pentru a deveni
responsabili
.
Dar pentru a "creste", aveti nevoie de curaj. Acționând responsabil înseamnă a
cunoaște efectul cauzelor care v-au miscat (acesta este un principiu fizic !): ce se
intampla cu noi astăzi este în parte un răspuns la ceea ce am făcut ieri . În cazul în

care pământul arde, este pentru că l-am supraîncălzit pentru confortul nostru, în
cazul în care orașul este murdar, este pentru că ni-l dorim astfel (într-adevăr , este
prea curat pentru grosolănia noastra!). Arunca ceva (hârtie, mucuri de tigara,
substante poluante, etc) multiplică această acțiune pentru cei 110.000 locuitori din
Terni și orașul tău va fi distrus! A fi responsabil înseamnă "a avea grijă" (îmi pasă!):
indepliniti-va îndatoririle cu grijă, respectati oamenii, lucrurile, mediul, acordati-va
atenție voua, celorlalți, lumii. Fiecare cuvânt, fiecare acțiune are un efect, gândeti-va
bine înainte de a vorbi și de a acționa!
Acestia sunt primii pași pentru a dezvolta "empatie", acea capacitate rara de a
"intra in pielea altora", și de a împărtăși bucuriile și necazurile, că nu te-ai nascut
singur, trebuie să fie cultivată. Prin empatie, este mai ușor și rapid sa întâlnesti alte
persoane, sa le recunoasti, să stabileasti imediat legături, înțelegere și afecțiune. Vei
vedea o ființă umană ca tine în cealalt, cu aceleași dorințe și aceleași temeri:
jigneste-l și ți-ai pierdut un prieten pentru totdeauna! Respecta-l și veti "crește"
împreună!

Tutor Junior se prezinta elevilor din primele clase...
Suntem aici pentru a vă ajuta să va ocupati de acest nou mediu cu serenitate. Cel
mai bun mod de a începe este de a transforma această clasă într-un grup de
prieteni. Dacă ați reușit să devină prieteni veti deveni o forță pentru sine și pentru cei
care va vor fi alaturi. În scopul de a atinge acest lucru aveti nevoie de un set de
direcții. Din prima zi de școală există câtiva dintre voi care doresc să continue să facă
ceea ce au făcut la școală: de exemplu, unii vor să intimideze, alti poate au fost un
pic timizi, mai tacuti, unii au studiat asiduu, unii nu vor să faca nimic. În noua școală
vor încerca să facă tot ceea ce au făcut întotdeauna, rezultand intr-o clasa care nu va
fi niciodată o clasă de prieteni.
Noi, cei care avem mai multă experiență decât tine și ne-am confruntat cu aceleași
probleme, vă spunem că există modalități de a face o clasă împreună, încă din prima
zi de școală. În primul rând, este important să ne sprijinim reciproc: dacă există
unul care este deja timid, si te duci acolo și-l faci să se simtă chiar mai timid, nu-ti faci
un prieten, el nu se îmbunătățește și ai stabili rapid o relație de antipatie. În opinia
noastră, dimpotrivă, dacă il faci pe cel timid și nesigur sa se simta sigur, felicitandu-l
pentru ca a facut lucruri pe care le poate face, il vei face sa se simta ca un leu; este
clar că va trebui să il faci sa se simtă mai puțin leu cel care este convins că este de
așa natură, nu râde atunci când spune lucruri pe care le consideră a fi amuzante,
ignora-i glumele proaste.
Evidențiand aspectele pozitive ale colegilor dumneavoastră, în loc sa atacati bătăușii
este un semn al unei personalitati marete; schimbandu-va punctul de vedere,
punandu-va in pielea altora si incercand sa intelegeti ceea ce acestia simt va
dezvolta o capacitate mare, empatia, care este acum chiar un factor necesar în
companii, deoarece o persoană care poate înțelege ce simt alții știe cum să medieze
conflictele, este o resursă pentru o companie.
Vreti sa va sprijiniti propriile opinii? Spuneți-va părerea și lasati si pe ceilalți să
vorbească, apoi vorbiti din nou, respectati schimbul și faceti-le să fie respectate, nu

ca in acele programe de televiziune în care toată lumea vorbește rezultatand in faptul
că nimeni nu înțelege nimic . Este într-adevăr necesar sa spargeti timpanele
aproapelui pentru a va face ascultat? Cât de relaxant este un loc unde toată lumea
vorbește pe acelasi ton, în loc să apară ca oameni surzi care isi tipa motivatiile!
Există persoane care pot spune doar "eu", ceilalți nu există: să recunosti punctele
forte ale cuiva, dar, de asemenea, limitele este un mare dar.
Bătăușul crede că agresiunea este o modalitate de a arăta cât de puternic este, dar e
doar o modalitate de a lasa pe altii sa vada cât de slab și speriat este, pentru că
oamenii cu adevarat puternici nu au nevoie de violență pentru a-si dovedi puterea!
Noi profesorii suntem aici pentru a sugera un stil de comportament, iar anul viitor
vei fi capabil sa fi profesorul altor copii care vor începe. Vă vom urmări pe tot
parcursul anului, vom veni să vă vizitam de multe ori, veti avea posibilitatea să ne
spuneti problemele dumneavoastra și vom încerca să va ajutam, noi suntem aici
pentru a vă oferi prietenia noastră și sprijinul nostru, dar, de asemenea, pentru a
încerca sa eliminam comportamentul rău împreună. Veți învăța o mulțime de lucruri
utile, care sunt numite "competențe sociale". Cel care nu are aptitudini sociale, spune
lucruri greșite, la momentul nepotrivit și în mod greșit.Tutorele trebuie să observe cu
atenție dinamica de grup în cadrul clasei (în cazul în care s-au format deja, sau în
cazul în care există grupuri de copii care provin din aceleași școli). Iata cateva ...
Grupuri Unite unul împotriva celuilalt, le vezi imediat; grup unit cu excluderea
"diferitilor"; chicotește și transmite priviri subînțelese în mod constant: acestia sunt
deja un grup; priviri și chicoteli la adresa cuiva anume: care este deja candidat pentru
a fi victimă; cineva care mâzgălește pe birouri, nu sta pe loc o clipă, mesteca tot
timpul, se joaca cu telefonul mobil, strigă la un metru de colegul din apropiere ... Fa-l
/ o sa se simta inadecvat!
Tutorele Junior ca facilitator al schimbarii
În afară de respectarea persoanelor, un băiat / o fată ok respectă, de asemenea,
lucrurile din jurul lui / ei: nici unul dintre voi nu merge acasă și începe sa distruga
mobilierul și scaunele, sa scrie pe pereți, sa arunce sticle și gunoi pe jos! De ce,
atunci, trebuie să facă acestea cand este departe de casă, la școală sau în jurul
acesteia? Școala și orașul sunt casa noastră: dacă vom contamina sau distruge
vom avea o casă urâtă, unde nu vom dori să mai locuim.
Tu spui: "dar eu nu o fac ! Este adevărat, dar sunt cei care fac. Îți place? În cazul în
care răspunsul este nu, atunci încearca să ii găsiți, începând cu familia ta și de la
pubelele de gunoi mari din stradă, care sunt de multe ori mai murdare în afara decat
in interior, spune-le că nu-ți place ceea ce fac, ofera comportamentul propriu drept
exemplu. Apoi, treci la prieteni. Și aici este greu, este nevoie de curaj. Singur, este
inutil chiar sa încerci, dar dacă sunteți un grup, lucrurile se schimbă și puteți încerca
să creasteti în număr, colectand pe toti aceia care nu pot tolera un astfel de
comportament, dar nu facparte dintr-un grup. Lumea este plină de oameni corecti,
dar în opinia mea, ei sunt o "armată" tăcuta. Asta este ideea. Nu se fac auziti. Ei
trebuie să se caute și să se găsească unul pe altul, și să se uneasca. Ei vor putea
atunci să se confrunte cu minoritatea care distruge pământul!
Ai arunca un servetel dupa ce ti-ai suflat nasul o singura data in el? Nu folosiți partea
din spate a hârtiei după tipărire? Nu folosiți hârtie reciclată? Gândiți-vă cât de mulți
copaci sunt sacrificati pentru aceste mici alegeri zilnice! Ai lăsa litri de apă pierdută în

timp ce dai cu săpun sau te speli pe dinti? Un duș de un sfert de oră consumă 150
de litri de apă, unul de numai 5 minute 50 de litri. Uiti lumina aprinsă in timp ce te
pregatesti? Opriți luminile atunci când nu aveți nevoie de ele, veti economisi energie.
Masina: de ce nu ai lua mijloace de transport în comun sau chiar ti-ai misca
picioarele tale intepenite, văzand că Terni se sufocă în gazele de eșapament de la
masini (aproximativ 70 de autoturisme la 100 de locuitori) și particule fine? Și așa mai
departe, există mii de acțiuni mici de zi cu zi care pot ajuta la salvarea unei bucati de
pământ. Nu vă fie teamă să vă transformati in promotor al schimbării: amintiți-vă
că pungile de plastic au fost eliminate ca urmare a acțiunii unei femei care,
dezgustata după ce a vizionat un documentar în care se putea vedea agonia unui
pește sufocat de o punga de plastic, a revenit la ea acasă, în Anglia, a ridicat țara sa
împotriva utilizării lor, a fost urmata în termen de un an de către întreg Regatul Unit,
apoi de întreaga Europă, inclusiv de noi! Pentru a rămâne în mediul local, unul
dintre elevii noștri, Martha, cu sprijinul Terni USP, în 2009, a promovat
activarea proiectului retelei „școli Eco" în școli, care a permis până acum
colectarea separată a 20,471 kg de hârtie, 2701 de kilograme de plastic și 1909
de kilograme de sticlă și aluminiu!
Mai mult: 1 din 4 tineri între 15 și 29 de ani, în Europa moare datorita consumului de
alcool, principalul factor de risc pentru invaliditate, mortalitate prematură și boli
cronice în rândul tinerilor. Pentru ce? Pentru a fi în centrul atenției în grupul de
prieteni, pentru a-si face noi prieteni, pentru a cuceri o persoana de sex opus, pentru
depășirea nesiguranței, din plictiseala, din incapacitatea de a fi original și amuzant!
Același lucru se aplica si pentru fumat: aceasta este la modă la inceput, apoi nu -l
mai puteti controla, și devine, o altă formă de sclavie! Ce putem spune despre
alimente: majoritatea elevilor se aruncă pe masini care oferă intoxicante nedorite
generoase și care ingrasa pe bază de ulei de palmier (ulei de palmier: două mici
noutati: al doilea loc în lume prin utilizarea a milioane de tone - 43 ani -, prezent în
toate gustările și dulciurile, generic denumit în continuare ulei vegetal. Acesta este
unul dintre cei mai "noi" monștri care ajuta la distrugerea planetei, pentru a crea
plantații de arbori de nucă de cocos 2,8 miliarde de pădure tropicală sunt arse intr-un
an, cu emisii de cantități uriașe de dioxid de carbon, distrugerea ecosistemului și
eliminarea multor specii rare de animale). De ce nu oprim consumarea de aceste
produse? Citiți cu atenție etichetele și indepartati-le de pe lista de cumparaturi!
Consumatorul este cel care face piata! Companiile vor doar să știe ce vă place să
consumati și se vor adapta rapid la noile tendințe. Dacă nu vrei să te afli în care 25 %
din băieții (1 din 4!), care apoi se sinucid cu diete sau intra în tunelul de anorexie si
mancat excesiv, arunca chips-uri, snacks-uri, sucuri și diverse aperitive, fa 15 minute
de exercitii fizice dimineata, misca-ti picioarele mici mai mult și consuma o dieta
sanatoasa de fructe, legume, carbohidrati din cereale integrale si proteine! Ușor, nu-i
așa? De ce nu incercati? Deveniti mai frumosi, mai puțin galbeni, mai atletici și mai
sănătosi; ultimul , dar nu cel mai puțin important, creierul funcționează mai bine și
mai repede!

Toate acestea au fost rezumate într-o listă de „a face” si „a nu face”. De ce nu ne
ajuti sa o îmbogățim cu ideile tale?
Abilitățile sociale și corectitudine
„A FACE”
va reciproc, aparati pe cineva de abuz,
ajutati, incurajati
-I pe cei timizi si nesiguri, scotand
in evidenta calitatile din unele arii (“haide, o
poti face”, “esti puternic”)
care in mod normal nu le-ai lua in
considerare
comportamentul altora (eu ma simt multumit
de mine cand cineva imi scoate in evidenta
caracteristicile positive!)
-va
in pielea altuia” si incercati sa intelegeti ceea
ce simt altii
-va tuturor colegilor, nu numai
catorva
Activati forme de predare (invitati un
prieten care are problem cu tema, ajutati-l sa
se pregateasca pentru test)
-ti parerile respectandu-le pe cele
ale celorlalti, vorbind pe rand: urmariti un
talkshow la televizor, nu arata toti nebuni?
Cred ca daca vorbesc toti deodata ajuta sa se
inteleaga ceea ce se spune?
limitele sale. Si atunci, cand ai devenit mare
impingand un altul, ce ai realizat?

„A NU FACE”
-i pe altii si ia-le lucrurile cu forta,
(Mi-ar place daca mie mi s-arfura telefonul?
As fi fericit daca penarul meu ar fi mereu
distrus?)
dificultatile lor comportamentale sau fizice
(Mi-ar placedaca ei mi-ar face asta mie?)
-ar
place daca cineva ar spune in fata tuturor
despre toate dificultatile sau defectele pe care
le-as putea avea?)
vedere: altii nu exista! (Mi-ar placea daca
oamenii mi-ar face asta mie?)
i agreati,
izolandu-I pe ceilalti (mi-ar placea daca
oamenii m-ar ignora pe mine?)
beneficiile mele, sa ma restrang sis a nu imi
dau notitele nimanui
-I opresc pe ceilalti de la a-si impartasii
propriile idei (incearca sa incepi sa spui ceva
si sa fii oprit din a o face de doua, trei patru
ori! Este placut?)
-i desconsideri pe altii si ideile acestora
folosind expresii precum: “nu intelegi
nimic”, “tu sa taci”
sa auzi pe cineva care stie tot!)
ca profesorii “isi ies din minti”!)

-ti opiniile si mentineti-le
cu usurinta.
-ti in
evidenta personalitatea: nu imi place sa beau,
dece sa o fac doar ca sa fiu acceptat in grup?
Nu imi place sa ma duc sa strig pe strada, sa
rup sau sa distrug lucruri doar ca sa arat cat
de curajos sunt! Frumos curaj acesta!

“se arunca in rau si nu pot inota? O fac si eu,
ca poate voi fi acceptat”)
intre colegi si
profesori (Sa il pui pe Tizio intr-o lumina
proasta pentru a te face remarcat … ce
persoana draguta sunt!)

semenii si profesorii
altele pe podea, sa arunci hartie si mucuri de
tigara pe trotuarul curtii scolii…
tale, daca le distrugi, tu vei avea o scoala
urata si trista!

