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Panica „din ceafæ“ –
ROSWITHA WURM

FRICA DE ØCOALÆ
„Ana?“ „Aici!“ Învæﬂætoarea bifeazæ numele. „Iulian?“ Tæcere în
clasæ. Toﬂi se întorc cætre banca goalæ unde stæ Iulian, loc care
deja de o sæptæmânæ nu a fost folosit. Øi luna trecutæ a ræmas gol
mai multe zile. „Øtie cineva ce este cu Iulian?“, întreabæ
învæﬂætoarea. Copiii ridicæ din umeri.

ntre timp, Iulian stæ acasæ. Din nou øi-a impus
Îtremurând:
voinﬂa, când a rugat-o pe mama sa plângând øi
„Te rog, lasæ-mæ sæ ræmân acasæ. Nu
pot sæ merg astæzi la øcoalæ! Mæ doare stomacul!“ Miratæ, mama îøi priveøte fiul. În seara
precedentæ înfulecase douæ omlete, sæ fi fost
oare prea mult pentru el?

Simptome ciudate
Iulian, care are doar nouæ ani, este un puøti
dezgheﬂat. Îi place sæ joace fotbal cu prietenii în
parcul din apropiere, face adeværate opere de
artæ din toate materialele posibile øi îi place
foarte mult sæ îøi viziteze bunicul care locuieøte
doar câteva stræzi mai departe. Cu trei ani în
urmæ, când a mers la øcoala primaræ pentru prima datæ, înarmat cu ghiozdanul, era nespus de mândru, „sæ fie
acum un elev ca øi ceilalﬂi“!
Primele sæptæmâni la øcoalæ i-au
plæcut foarte mult,
însæ deja dupæ puﬂinæ
vreme, dimineaﬂa de
cele mai multe ori, îi
era ræu sau îl chinuiau
dureri de gât. Mama lui
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Iulian era foarte îngrijoratæ din cauza fiului ei. Au urmat vizite la medic, chiar øi o scurtæ internare în spitalul pentru copii. Din cauzæ cæ Iulian era atât de palid
øi de slæbit dimineaﬂa, medicii se temeau sæ nu sufere
de o boalæ mai gravæ, pentru care sæ fie nevoie de consultaﬂii øi analize mai exacte. Din fericire, toate rezultatele au fost negative. Totuøi, nesiguranﬂa a ræmas:
simptomele matinale precum greaﬂa, vomitatul, ameﬂeala, durerile de stomac øi în gât apæreau periodic, la
fel ca înainte. Într-o zi, unul dintre medici i-a cerut
mamei sæ noteze într-un calendar momentul øi felul
problemelor de sænætate ale fiului. Drept urmare, a
fost constatat un fapt uimitor: simptomele de greaﬂæ øi
momentele de slæbiciune ale lui Iulian apæreau de luni
dimineaﬂa pânæ vineri dimineaﬂa, probleme mai uøoare
începeau de duminicæ seara. De vineri dupæ-amiaza
pânæ duminicæ la prânz, Iulian nu era niciodatæ bolnav!

Diagnostic: fricæ de øcoalæ
Acum era clar: Iulian suferea de fricæ de øcoalæ, la fel
ca mulﬂi alﬂi copii, chiar øi mai mici.
Refuzul de a merge la øcoalæ începe adesea dupæ
o perioadæ pe care copiii au petrecut-o acasæ øi au
simﬂit multæ apropiere personalæ din partea mamei
sau a altor persoane de referinﬂæ. Poate sæ aparæ însæ
øi dupæ un eveniment împoværætor, precum schimbatul locuinﬂei sau al øcolii, boala øi moartea unei
rude sau chiar øi din cauza unui cadru didactic nou.
Dacæ un copil se simte în fiecare dimineaﬂæ bolnav
øi invocæ mici afecﬂiuni fizice pentru a nu trebui sæ
meargæ la øcoalæ, pærinﬂii trebuie sæ ia neapærat acest
lucru în serios. Important este ca mai întâi sæ fie læmurite medical simptomele fizice, pentru cæ s-ar
putea ca o boalæ sæ se ascundæ într-adevær în spatele
lor. Dacæ din punct de vedere medical totul este în ordine, atunci este foarte probabil sæ fie vorba despre
frica de øcoalæ.
Pærinﬂilor, deoarece sunt implicaﬂi emoﬂional, le
este adesea greu sæ facæ faﬂæ corect anxietæﬂilor copiilor lor. În cazul anumitor copii trebuie sæ se caute
cauze mai profunde. În majoritatea cazurilor existæ
însæ o explicaﬂie evidentæ pentru frica de øcoalæ.

doar drumul zilnic cu autobuzul, ci øi despærﬂirea de
prietenii sæi care øi-au continuat cu toﬂii studiile la
øcoala gimnazialæ din zonæ. În plus, în øcoala elementaræ Fabian mai avusese mici probleme cu ortografia. La prima dictare din gimnaziu, nu doar a
ieøit în evidenﬂæ ca fiind cel mai slab din clasa sa, ci
profesorul l-a mai øi umilit în faﬂa clasei. Tânærul
pedagog a scris pe tablæ cuvintele pline de greøeli din
lucrarea lui Fabian. În loc sæ corecteze cuvintele,
colegii lui au râs de „bæiatul de la ﬂaræ.“
Aceste umiliri s-au extins øi asupra celorlalte materii øcolare. Datoritæ acestui început neplæcut,
curând era clar: Fabian era cel marginalizat în clasæ.
Øtiind acest lucru, Fabian dædea greø mereu øi mereu
la toate materiile. Spre regretul pærinﬂilor lui care
erau foarte mândri cæ fiul lor era singurul din clasæ
care mersese la gimnaziu la un liceu din oraø, pânæ la
urmæ bæiatul a refuzat complet sæ mai meargæ la
øcoalæ. Discuﬂiile cu un profesor de încredere au scos,
în cele din urmæ, la ivealæ problemele bæiatului.
Fabian a recunoscut cæ ar fi preferat sæ ræmânæ la
øcoala gimnazialæ din sat øi cæ naveta zilnicæ în oraø
era prea solicitantæ pentru el. El vroia un singur lucru: sæ îøi gæseascæ locul acolo! În sat era, pentru
ceilalﬂi bæieﬂi, „liceeanul“ iar în oræøel era „bæiatul de
la ﬂaræ care nu øtie sæ scrie corect“. Pânæ la urmæ,
pærinﬂii lui Fabian au fost de acord øi bæiatul a avut
astfel voie sæ meargæ la øcoala din sat, alæturi de
vechii sæi prieteni.
De atunci au trecut câﬂiva ani. Fabian a mers pe
drumul sæu. Acum urmeazæ o specializare ca infirmier.

Tulburæri de somn
Ana, în vârstæ de øapte ani, a prezentat dupæ câteva
luni de øcoalæ simptomele fricii de øcoalæ. Deja de
când era micæ învæﬂase sæ îøi petreacæ nopﬂile în propriul ei pætuﬂ, dar din a treia zi de øcoalæ a început sæ
vinæ frecvent noaptea în patul pærinﬂilor. Dupæ câteva
sæptæmâni, vroia deja de seara sæ se culce în dormitorul pærinﬂilor øi nu vroia sæ vorbeascæ despre motivele ei. Dacæ pærinﬂii vroiau sæ o facæ sæ se întoarcæ
în propriul ei pætuﬂ, izbucnea de fiecare datæ în accese
de plâns. Noaptea scrâønea din dinﬂi în somn, un
semn clar pentru probleme nerezolvate.

Schimbæri cu consecinﬂe serioase
În cazul lui Fabian (10 ani), simptomele au apærut
când a trecut de la øcoala primaræ la gimnaziu. Trecerea de la micuﬂa øcoalæ accesibilæ din sat, la clædirea mare din oræøelul din apropiere, nu a însemnat
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