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SOLUTII:	  1d;	  2b;	  3a;	  4a;	  5c	  

	  

Personalul	  din	  Instituții,	  Curs	  4	  
Test	  de	  autoevaluare	  
	  

1.	  Asistenții	  trebuie:	  

a) să	  se	  focuseze	  pe	  relaţia	  dintre	  ei	  si	  copil.Implinirea	  personala	  trebuie	  ignorată	  
b) să	  implinească	  toate	  nevoile	  copilului	  facându-‐l	  să	  simtă	  că	  cineva	  are	  grijă	  de	  el	  
c) să	  indeplinească	  nevoile	  copilului	  și	  să	  incurajeze	  socializarea	  cu	  prietenii	  
d) să	  aibă	  grija	  de	  copil	  dedicându-‐și	  timp	  in	  vederea	  stabilirii	  unei	  relații	  cu	  acesta.	  

2.	  	  Când	  un	  copil	  devine	  nervos,un	  asistent	  sigur	  tinde	  să:	  

a) să	  se	  supere	  si	  mai	  tare	  speriind	  astfel	  copilul	  	  
b) să	  acționeze	  ferm,	  dar	  calm	  si	  gentil	  să	  nu	  reflecte	  agresivitatea	  copilului	  
c) să	  zambească	  încercând	  să	  amuze	  copilul	  
d) să	  pretindă	  că	  nimic	  nu	  s-‐a	  intâmplat	  

3.	  	  	  Dacă	  copilului	  i	  se	  întipărește	  un	  comportament	  sigur	  pe	  el,	  când	  va	  crește	  mare	  :	  

a) va	  avea	  un	  comportament	  de	  încredere	  in	  oameni	  
b) se	  va	  increde	  doar	  în	  el	  
c) se	  va	  increde	  doar	  în	  asistent	  
d) se	  va	  increde	  doar	  în	  prieteni	  

4.	  	  	  Dacă	  copilului	  i	  se	  întipărește	  un	  comportament	  sigur	  pe	  el	  ,are	  tendința	  să	  reacționeze	  in	  următorul	  	  
	  	  	  	  	  	  fel	  când	  asistetul	  pleacă:	  

a) devin	  supărați	  dar	  dupa	  scurt	  timp	  se	  relaxeaza	  si	  incep	  a	  se	  juca	  
b) devin	  fericiți	  
c) devin	  disperați	  
d) nu	  reacționeaza	  in	  nici	  un	  fel	  

5.	  	  	  Dacă	  ingrijitorul	  a	  fost	  tratat	  cu	  severitate	  la	  randul	  lui	  de	  asistent	  ar	  trebui	  să	  :	  

a) incerce	  să	  uite	  
b) să	  trateze	  copii	  la	  fel	  	  deoarece	  a	  fost	  folositor	  si	  l-‐a	  intărit	  
c) incerce	  să	  trateze	  copilul	  intr-‐un	  mod	  mai	  gentil	  
d) să	  invețe	  copilul	  să-‐și	  trateze	  prietenii	  cu	  asprime,	  să-‐i	  invețe	  să-‐și	  apere	  drepturile.	  

	  


