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Copilul dumneavoastrã ði disciplina
O ðansã de a învãþa

Impunerea disciplinei constă în îndrumarea şi învăţarea 
copilului cum să-şi menţină autocontrolul. Pentru a fi 
eficientă, această acţiune presupune stabilizarea echilibrului 

fragil dintre necesitatea de independenţă a copilului şi necesitatea 
de impunere a unor limite. Reducând controlul extern, îi oferim 
copilului şansa să-şi impună propriile norme de comportament, 
îi dăm de înţeles că avem încredere în el şi în capacităţile sale. 
Astfel, copilul devine încrezător şi îşi cultivă respectul de sine. 
Când copilul este satisfăcut de propria persoană şi de relaţiile cu 
cei care îl înconjoară, el este mai predispus să asculte şi să înveţe. 
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Subiect de gândire: disciplina ði pedeapsa 

Mulţi cred că nu este nici o diferenţă între impunerea 
disciplinei şi pedeapsă. Totuşi, aceste două noţiuni sunt 
foarte diferite. Impunerea disciplinei constituie un sistem 

de educaţie bazat pe relaţii armonioase, laudă şi instrucţiuni 
privind păstrarea autocontrolului. Impunerea disciplinei în mod 
eficient constituie un proces continuu. Pedeapsa are caracter 
negativ, fiind consecinţa neplăcută a nerespectării unor condiţii. 
Ruşinea, dizgraţierea şi necazul nu sunt elemente pozitive de 
impunere a disciplinei. Este mai mult probabil ca copiii să fie 
predispuşi să-şi modifice comportamentul dacă se vor simţi 
preţuiţi şi încurajaţi.
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Aðteptãri adecvate

Pentru a găsi modalităţile potrivite de impunere a disciplinei, 
este important să se ţină cont de vârsta copilului şi de etapa 
de dezvoltare la care se află. Aşteptările dvs. nu trebuie să 

depăşească posibilităţile fizice ale copilului şi capacitatea lui de a 
înţelege unele lucruri.  

9-12 luni
Copiii mici sunt activi şi 
curioşi, ceea ce înseamnă 
că se vor aventura în 
explorări inadecvate şi chiar 
periculoase. Aceste acţiuni 
nu au la bază rea-voinţa 
copilului. În această etapă, 
copiii încep să studieze 
posibila reacţie a dvs. De 
exemplu, copilul de 11 luni 
poate să se apropie de scară 
şi să vă privească, dorind să 
observe reacţia dvs.

1-2 ani
La vârsta de 1-2 ani, copiii 
nu înţeleg în deplină măsură 
diferenţa dintre bine şi rău. 
Ei încă nu sunt capabili 
să înţeleagă noţiunile de 
reguli şi avertizări. Aţi putea 
să preveniţi copilul: „Dacă 
vei trage pisica de coadă, 
ea te va zgâria”, dar acest 
avertisment nu va avea 
absolut nici un efect. Când 
copilul iese pe carosabil, 
aceasta nu înseamnă că nu 
vă ascultă. El, pur şi simplu, 
se supune impulsurilor de 
moment. Pentru ca copiii să 
înţeleagă cum trebuie să se 
comporte, vor fi necesari ani 
de îndrumare tandră. 
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2-3 ani
La această vârstă, copilul începe să-şi dezvolte cunoştinţele 
despre propria persoană. Folosirea limbajului este un element 
important al acestui proces. Copilul poate spune ce vrea şi poate 
descrie ce simte. El poate să înceapă să negocieze sau să aducă 
argumente pentru a obţine ceea ce doreşte. La această vârstă, 
copilul înţelege dacă vorbiţi serios şi când anume o faceţi.

În această etapă, este absolut indispensabilă stabilirea limitelor. 
Copiii încep să fie mult mai independenţi şi încetează a fi 
copii drăguţi, zâmbitori şi docili. Activităţile zilnice simple 
– îmbrăcatul, mâncatul, somnul de amiază – se transformă în 
adevărate lupte. Este important să stabiliţi un program previzibil 
şi rigid. Copilul se simte în siguranţă, dacă înţelege că există o 
rutină zilnică pe care o poate considera consecventă şi sigură.

De asemenea, la această vârstă, copiii preferă formulările exacte. 
Încercaţi să formulaţi propoziţiile cât mai clar şi mai exact. 
Folosiţi fraze simple pentru a le comunica ce doriţi ca ei să facă. 
De exemplu, spuneţi-le nu numai ce nu au voie să facă, dar şi 
ce le este permis. De exemplu, dacă vedeţi că copilul a aruncat 
camionul-jucărie, spuneţi-i că aceasta este interzis, dar că are 
voie să se joace cu camionul pe podea. 
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3-5 ani 
La această vârstă, copiii încep să însuşească noţiunile legate 
de etică. Se dezvoltă conştiinţa lor, capacitatea de a se simţi 
vinovat, empatia. Deşi ştiu bine ce pot şi ce nu pot să facă, 
adeseori dorinţele lor sunt prea puternice pentru ca ei să-şi 
păstreze autocontrolul. Copilul nu întotdeauna este capabil 
 să-şi înfrâneze emoţiile. În această etapă, copilul poate să 
încalce regulile şi să răspundă obraznic. La vârsta de doi ani, 
acest comportament era un indiciu al curiozităţii. Acum, un 
astfel de comportament nu mai este la fel de inocent. Copilul 
poate să nu înţeleagă pe deplin de ce încalcă regulile, dar este 
conştient că o face. Este important să nu-i permiteţi copilului 
să preia controlul. Puteţi să aveţi dubii în această privinţă, dar 
copilul nu doreşte nici el acest lucru. El se aşteaptă că dvs. îl 
veţi ajuta când încalcă regulile, la fel ca atunci când ştie că îl 
veţi proteja dacă face ceva periculos. De asemenea, i-aţi putea 
ajuta copilului să-şi exprime emoţiile prin cuvinte, nu prin 
acţiuni violente. Uneori, copilul nu este în stare să-şi exprime 
furia, iar dvs. puteţi să-l ajutaţi în această privinţă.
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Comportamentul inadecvat al 
copilului vă oferă ocazia să-l 
învăţaţi. Când copilul se poartă 
inadecvat, nu o face intenţionat 
– deşi uneori vă pare că anume 
aşa este! El încearcă să înveţe 
ceva nou despre lumea din 
jur şi să înţeleagă în ce mod 
comportamentul duce la 
diferite consecinţe. Sarcina 
dvs. este să-l învăţaţi ce 
comportament este acceptabil 
şi ce comportament nu va fi 
tolerat. Stabilind limite stricte 
şi reguli clare acum, îi veţi 
ajuta să-şi stabilească propriile 
limite în viitor. În acest sens 
vă oferim în continuare câteva 
sugestii.

Nu uitaţi că este la fel de 
important să lăudaţi copilul 
pentru respectarea regulilor 
de comportament şi să-i 
impuneţi disciplină când nu 
le respectă.   

Stabilirea regulilor şi limitelor: recomandări utile
• Asiguraţi-vă că regula corespunde situaţiei.
• La impunerea regulii, ţineţi cont de vârsta, personalitatea şi 

abilităţile copilului.
• Aplicaţi cu consecvenţă regula stabilită.
• Urmaţi regula întocmai; cuvintele trebuie să fie urmate de 

acţiuni.
• Folosiţi fraze simple, formulaţi regulile clar şi într-o manieră 

pozitivă.
• Respectaţi sentimentele copilului şi ţineţi cont de ele, pe cât 

este posibil.
• Fiţi autoritari; fiţi încrezători şi siguri în atingerea scopului 

propus.
• Fiţi gata să acceptaţi consecinţele. Planificaţi paşii următori 

şi fiţi consecvenţi în privinţa regulii impuse.
• Oferiţi-i copilului posibilitatea de a alege, în limitele stabilite 

de dvs. Stabilind limite, păstraţi controlul asupra situaţiei; 
oferind posibilitatea de a alege, îi permiteţi copilului să 
simtă că deţine controlul asupra situaţiei. 

• Încurajaţi copilul să vă ajute la formularea regulilor.
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Strategii recomandate în cazul nerespectãrii 
regulilor
Copiii învaţă în permanenţă să identifice limitele impuse. 
Este imposibil să nu apară deloc probleme. Mai devreme sau 
mai târziu, copilul va încerca să încalce limitele impuse de 
dvs. Vă propunem câteva strategii utile care pot fi aplicate în 
cazurile în care copilul se poartă inadecvat şi încalcă regulile de 
comportament.
1
Luaţi măsuri. Dacă 
copilul încalcă regulile de 
comportament, este puţin 
probabil ca să-l puteţi linişti 
prin cuvinte. Va trebui să 
luaţi măsuri pentru a impune 
comportamentul adecvat. 
Sunt necesare multiple 
repetări, asociind cuvintele cu 
acţiuni, pentru ca, după un 
anumit timp, să fie suficiente 
numai cuvintele.

Validaţi sentimentele, nu 
comportamentul. Când 
copilul dvs. nu se poartă 
adecvat, lăsaţi-l să înţeleagă 
că validaţi şi acceptaţi 
sentimentele sale, dar lăsa-
ţi-l să înţeleagă că ceea ce a 
făcut când era supărat este 
inacceptabil. “Ştiu că eşti 
foarte supărat, dar nu se 
poate să arunci cuburile”.

Apreciaţi intenţia/dorinţa 
copilului. Folosiţi cuvinte 
pentru a-i arăta copilului 
că înţelegeţi ce vrea să facă. 
“Vrei să te dai în scrânciob, 
dar trebuie să aştepţi până îţi 
vine rândul”. 

Oferiţi alternative. Spu-
neţi-i şi arătaţi-i copilului ce 
să facă. Oferi ţi-i modalităţi 
acceptabile de a-şi canaliza 
energia. Dacă îi interziceţi 
o anumită acţiune, dar 
nu-i oferiţi alternative, este 
posibil ca acel comportament 
inadecvat să continue. 
De exemplu, în cazul cu 
scrânciobul, propuneţi-i să 
se dea în carusel. 
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Redirecţionaţi acţiunile 
copilului. Demonstraţi-i 
copilului cum poate să-şi 
manifeste aceleaşi impulsuri 
într-o manieră acceptabilă. 
“Nu se poate să arunci 
cuburile. Poţi să-l răneşti pe 
cineva. Mai bine hai să zidim 
un turn”. 

Consecinţe fireşti. Când 
copilul vede consecinţa 
firească a acţiunilor sale, 
înţelege în mod direct care 
este rezultatul alegerii făcute. 
De exemplu, dacă copilul 
varsă intenţionat laptele, nu 
va avea ce bea. Încercaţi să vă 
abţineţi, nu-i veniţi în ajutor 
copilului, oferindu-i alt pahar 
cu lapte. Copilul va însuşi 
regula cel mai bine, dacă va 
învăţa din propria experienţă 
şi nu va crede că cineva este 
vinovat pentru consecinţele 
acţiunilor sale.

Consecinţe logice. 
Generaţi o consecinţă legată 
direct de acţiunile copilului. 
De exemplu, i-aţi putea 
spune că dacă nu-şi strânge 
singur jucăriile, le veţi 
strânge dvs., dar el nu va 
putea să se joace cu ele pe 
parcursul întregii zile. Când 
aplicaţi această strategie, 
este important să vă 
ţineţi de cuvânt. Daţi-i de 
înţeles copilului că vorbiţi 
serios şi neapărat ţineţi-vă 
promisiunea. 

Consecinţe restrictive. 
Uneori nu este simplu să 
identificaţi consecinţele 
logice. Aţi putea să-i spuneţi 
copilului că va trebui să 
renunţe la ceva ce îi place 
dacă nu cooperează. Când 
folosiţi această strategie, 
ţineţi cont de următoarele 
reguli:
• Niciodată nu lipsiţi 

copilul de ceea de ce are 
nevoie vitală, de exemplu 
de mâncare

• Alegeţi ceva la ce copilul 
ţine foarte mult.

• Asiguraţi-vă că veţi putea 
să vă ţineţi de cuvânt. 

Boxă: diferenţa dintre pedeapsă şi consecinţă
Deosebiri dintre consecinţe şi pedepse:
• Consecinţele sunt semne de respect faţă de dvs. şi copilul 

dvs.
• Consecinţele sunt pe măsura comportamentului.
• Consecinţele sunt rezultatul unor alegeri proaste, dar nu 

rezultatul acţiunilor unui copil rău.
• Consecinţele se referă la momentul curent, nu la cel trecut.
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Pedeapsa fizicã – informaþie

Pe parcursul multor generaţii, părinţii au impus disciplina, 
folosind în calitate de pedeapsă loviturile cu mâna, cureaua 
şi alte forme de pedepse fizice. Totuşi, experţii în domeniul 

dezvoltării copiilor ne atrag atenţia asupra consecinţelor negative 
ale aplicării pedepselor fizice. Impunerea disciplinei este o măsură 
educativă – gândiţi-vă ce poate învăţa copilul atunci când îl 
loviţi. Pedeapsa fizică poate opri pentru moment comportamentul 
inadecvat, dar copiii vor însuşi o regulă – se poate lovi altă 
persoană când eşti supărat. 

Prin pedepse fizice îi învăţăm pe copii că a cauza durere altor 
persoane este o acţiune justificată când este necesar controlul 
asupra lor – chiar şi în cazul persoanelor iubite. Din cauza 
pedepselor fizice, copiii pot deveni violenţi şi iraţionali în relaţiile 
cu alte persoane. De asemenea, pedepsele fizice îi pot speria şi le 
pot inhiba dorinţa firească de a învăţa de la persoanele iubite şi 
de a le oferi acestora motive pentru satisfacţie. 

Şi părinţii pot să-şi piardă autocontrolul şi să se înfurie. Este 
firesc să vă indispuneţi din cauza copilului dacă el vă supără. 
Acest lucru reprezintă o sursă de frustrare pentru copil, 
dacă nu respectă limitele impuse de dvs. şi nu vă respectă 
dorinţele. Pe de altă parte, nu este firesc să-i daţi frâu liber 
furiei prin violenţă fizică şi verbală. Un element important al 
impunerii disciplinei este instruirea copilului, dar este şi mai 
important  să-i demonstraţi prin propriul exemplu ce este un 
comportament adecvat. Copiii însuşesc cunoştinţe despre 
temperament şi autocontrol, observându-i pe părinţi şi pe alţi 
adulţi în timp ce interacţionează. Dacă adulţii comunică într-o 
manieră pozitivă, copiii vor însuşi că acesta este modelul corect 
de tratare a altor persoane. 
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Disciplina ði autocontrolul 
Autocontrolul constituie capacitatea 
de a lua decizii cu privire la 
momentul potrivit şi la modul 
de exprimare a sentimentelor, 
precum şi cu privire la alegerea din 
multitudinea de impulsuri a celui 
care trebuie urmat. Dezvoltarea 
autocontrolului este un proces 
continuu care are importanţă 
deosebită pentru dezvoltarea 
armonioasă a copiilor şi a adulţilor. 
Strategiile folosite de părinţi şi de 
alte persoane apropiate pentru 
a-i ajuta copilului să se înveţe 
să-şi menţină autocontrolul 
vor depinde, în mare măsură, 
de vârsta copilului şi etapa de 
dezvoltare la care acesta se află. 
Să examinăm diferite modalităţi 
de abordare de către părinţi şi 
persoanele apropiate pentru a 
le ajuta copiilor să însuşească 
modalităţile adecvate de exprimare 
a sentimentelor şi dorinţelor, să 
reducă comportamentul inadecvat, 
să dezvolte autocontrolul copilului.

Ajutaţi-i copilului să-şi recapete autocontrolul. 
Rămâneţi calm când copilul îşi pierde controlul. Astfel, 
copilul se va simţi în siguranţă. De asemenea, astfel îi veţi 
da exemplu de autocontrol. Încercaţi să înţelegeţi care este 
cea mai potrivită metodă pentru a calma copilul. În acest 
mod, veţi putea să-l ajutaţi să-şi recapete stăpânirea de 
sine. Unii copii au nevoie de contact fizic – îmbrăţişări şi 
atingeri ferme. Alţi copii se liniştesc repede, dacă începeţi să 
comunicaţi cu ei sau dacă se implică în altă activitate. Alţi 
copii au nevoie de singurătate pentru a-şi veni în fire, iar 
după câteva minute într-un loc liniştit şi sigur sunt în stare 
să-şi recapete de sine stătător stăpânirea de sine.

Încercaţi să înţelegeţi de ce copilul şi-a pierdut 
controlul. Dacă veţi identifica factorii de stres, veţi 
putea anticipa momentele care sunt cele mai dificile 
pentru copilul dvs. Puteţi determina dacă accesele de 
comportament inadecvat se repetă în aceeaşi perioadă a 
zilei sau sunt cauzate de anumite experienţe. Dispunând 
de această informaţie, veţi putea modifica mediul sau 
programul zilei pentru a reduce impactul negativ. Dacă ştiţi 
că copilului dvs. nu-i plac locurile cu multă lume şi zgomot 
şi este foarte posibil să aibă accese de furie într-un astfel 
de mediu, aţi putea să-i ajutaţi, oferindu-i mai mult timp 
pentru acomodare, pentru ca să aibă sentimentul că deţine 
controlul şi pentru ca să se simtă confortabil. De exemplu, 
când veţi intra pe terenul de joacă sau în camera de 
grădiniţă, staţi un pic la intrare şi, împreună, observaţi-i pe 
ceilalţi copii. Discutaţi ce fac ceilalţi copii. Observaţi dacă 
copilul manifestă interes faţă de o anumită activitate. Nu 
uitaţi să ţineţi cont de ritmul propriu copilului şi de nevoile 
sale fundamentale. Copiilor le este greu să-şi menţină 
autocontrolul dacă sunt flămânzi, bolnavi, stresaţi sau dacă 
le este somn.
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Oferiţi-i copilului ocazia de a alege, ţinând cont de vârsta 
lui. Dacă copilului i se oferă posibilitatea de a alege, el simte că 
deţine controlul asupra situaţiei. Lăsaţi copilul să decidă cu cine 
să se joace şi în ce să se îmbrace. Nu rezultatul este important, 
ci procesul propriu-zis de alegere. 

Ce înseamnã termenul 
“pauzã”?” 
Pauzele le pot ajuta copiilor mici 
şi preşcolarilor să-şi recapete 
autocontrolul. Pauzele le 
oferă copiilor timp pentru a se 
calma. Ele sunt potrivite numai 
pentru comportamentul ieşit 
din comun – accese de furie, 
întreruperi constante, lovituri 
şi muşcături. Pe de altă parte, 
pauzele sunt o măsură care 
trebuie folosită numai în cazuri 
de necesitate extremă, după 
ce aţi aplicat fără succes alte 
metode. Scopul pauzelor este:
• să-i înveţe pe copii că este 

absolut necesar să ştie cum 
să se poarte, dacă doresc 
să se afle în compania altor 
persoane;

• să vă ofere şansa de a vă 
aduce în ordine sentimentele 
şi de a vă controla propriul 
comportament.

Iată câteva modalităţi de a 
spori eficacitatea pauzelor:
1. Spuneţi ce acţiuni trebuie 

să înceteze imediat şi 
observaţi cât de des se 
repetă acest tip de acţiuni. 
Pauzele pot fi folosite numai 
în cazurile în care copilul 

întreprinde acţiuni care sunt interzise şi el este conştient de 
aceasta. 

2. Preveniţi copilul că va fi nevoit să ia o pauză dacă nu 
încetează.

3. Alegeţi un loc special pentru pauze. Acest loc trebuie să fie 
izolat, pe cât e posibil, de alte persoane, preferabil într-o 
cameră fără jucării, televizor sau alte surse de distracţie.

4. Când copilul face ceva, ştiind că încalcă regulile şi îl aşteaptă 
pauza, trimiteţi-l imediat în „sectorul pentru pauze”. 

5. Explicaţi regulile de comportament. Spuneţi-i copilului cât 
timp va dura pauza. Pentru prima dată, este suficientă o 
perioadă de numai câteva minute. Pentru fiecare pauză 
repetată, lungiţi perioada cu un minut. Durata pauzei nu poate 
depăşi pragul calculat, folosind o formulă simplă: cel mult un 
minut pentru fiecare an de viaţă. Astfel, durata pauzei pentru 
copilul de trei ani nu poate depăşi trei minute. Explicaţi-i 
copilului că veţi folosi un ceasornic sau alt tip de semnal. Când 
copilul va auzi semnalul, el va fi liber să iasă din „sectorul 
pentru pauze”, dacă este gata să se liniştească.

6. Folosiţi pauza de fiecare dată când copilul încalcă regulile.
7. Dacă pauza a luat sfârşit, subiectul nu se mai discută. 

Discuţiile nu sunt binevenite, căci vor atrage atenţia copilului 
asupra comportamentului pe care încercaţi să-l preveniţi. 
Nu uitaţi să lăudaţi copilul când respectă regulile de 
comportament. 

În această etapă extraordinară, învăţaţi multe – atât dvs., cât şi 
copilul dvs. Este nevoie de timp pentru a vă învăţa să impuneţi 
normele de disciplină într-un mod eficace şi pentru ca copilul 
să înveţe să respecte regulile de comportament. Aveţi răbdare. 
Păstraţi-vă calmul şi nu stabiliţi cerinţe exagerate. Copilul dvs. va 
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Notaþi: câteva modalitãþi noi de influenþare a comportamentului 
copilului dvs.
Aplicând unele recomandări din această carte, întocmiţi o listă a metodelor noi care v-au ajutat 
să reacţionaţi în mod pozitiv la comportamentul neadecvat al copilului dvs. Ţineţi cont de etapa 
de dezvoltare la care se află copilul şi identificaţi gradul de eficacitate a acţiunilor dvs. 

Descrieţi comportamentul 
neadecvat al copilului

Cum aţi reacţionat? Care a fost rezultatul? Ce a învăţat copilul 
dvs.?
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