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

	  

Personalul	  din	  Instituții,	  Curs	  6	  
Test	  de	  autoevaluare	  
	  

1.	  	  Dacă	  copiii	  au	  fost	  despărțiți	  de	  parinți	  într-‐un	  mod	  traumatizant	  sunt	  predispuși	  la:	  

a) a.indiferență	  fata	  de	  asistenti	  deoarece	  nu	  au	  incredere	  in	  aceștia	  
b) b.atașare	  fata	  de	  asistenți	  deoarece	  prețuiesc	  prezența	  acestora	  
c) c.o	  atașare	  exagerata	  cu	  frica	  de	  separare	  
d) d.nici	  unul	  din	  raspunsurile	  	  anterioare.	  

2.	  	  	  Copiii	  nu	  mai	  simt	  afecţiune	  față	  de	  părinții	  biologici	  și	  se	  obișnuiesc	  cu	  noii	  asistenți	  dacă:	  

a) au	  mai	  puțin	  de	  trei	  ani	  
b) au	  mai	  mult	  de	  trei	  ani	  
c) au	  mai	  mult	  de	  21	  de	  luni	  
d) au	  mai	  puțin	  de	  21	  de	  luni	  

3.	  	  Dacă	  copiii	  nu	  mai	  plâng	  și	  nu	  se	  mai	  împotrivesc	  când	  numai	  primesc	  atenție	  și	  grijă:	  

a) însemnaă	  că	  se	  vindecă	  și	  se	  relaxează	  
b) înseamnă	  că	  sentimentul	  de	  atașare	  nu	  mai	  există	  și	  se	  simt	  depresivi	  	  
c) este	  greu	  de	  dedus	  ce	  inseamna.depinde	  de	  copil	  
d) înseamnă	  ca	  nu	  le	  place	  de	  asistent	  și	  nu	  își	  doresc	  atenție	  din	  partea	  acestuia	  

4.	  	  Activitățile	  care	  ajuta	  copiii	  să	  treacă	  peste	  o	  pierdere:	  

a) contactul	  fizic	  
b) exprimare	  de	  sentimente	  si	  emoții	  
c) să	  se	  asigure	  că.copilul	  este	  îngrijit	  de	  același	  asistent	  
d) toate	  raspunsurile	  de	  sus.	  

5.	  	  Să	  ajuți	  un	  copil	  să	  trecă	  peste	  un	  necaz	  inseamnă:	  

a) să	  depașească	  momentul	  	  in	  care	  asistentul	  pleacă	  fără	  nici	  o	  reacție	  
b) să	  depășească	  momentul	  	  fiind	  fericiți	  când	  asistentul	  pleacă	  
c) să	  se	  asigure	  că	  plâng	  și	  se	  panicheaza	  când	  asistentul	  pleacă	  
d) ajutându-‐i	  să	  evite	  orice	  reacție	  neplacută	  când	  asistentul	  pleacă.	  

	  


