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TEMA 1. COPILĂRIA TIMPURIE – PERIOADA POSIBILITĂŢILOR 

                  NELIMITATE PENTRU DEZVOLTAREA COPILULUI 
 

 

Scopul temei şi rezultatele instruirii  

 

Scopul acestei teme este îmbunătăţirea cunoştinţelor părinţilor despre importanţa fundamentală a 

primilor ani  din viaţa copilului, în particular – din momentul conceperii pînă la 3 ani. O atenţie 

deosebită se acordă dezvoltării creierului, care are o importanţă definitorie pentru dezvoltarea 

neurobiologică a copilului, influenţînd sănătatea, educaţia şi comportamentul pe tot parcursul 

vieţii.  

 

Mesaje de bază 

1. Primii ani din viaţa copilului sunt de o importanţă critică, deoarece pun bazele pentru viaţa 

ulterioară. În copilăria timpurie se iniţiază, şi se stabilesc modele de comportament, de 

competenţă şi educaţie; factorii de mediu social încep să modifice ereditatea genetică; în 

număr foarte mare creşte numărul celulelor creierului şi se crează căile biologice de depăşire 

a stresului.   

2. În primii ani copiii învaţă mai repede, decît în altă perioadă a vieţii. Pentru a-şi realiza în 

întregime potenţialul, ei au nevoie de dragoste şi ataşament, atenţie, încurajare şi stimulare 

intelectuală, la fel ca şi de alimentaţie sănătoasă şi asistenţă medicală adecvată şi la timp 

acordată.  

3. Calitatea îngrijirii primite în primii ani de viață - inclusiv, asistenţa medicală, nutriția, 

interacțiunea socială și stimularea - poate avea un efect de durată asupra dezvoltării 

creierului. 

4. Dezvoltarea creierului în primii ani de viaţă influenţează sănătatea fizică şi psihică, educaţia, 

învăţarea şi comportamentul pe toată perioada de viaţă a individului.  La fel, experiența 

pozitivă din primii ani de viață contribuie la construirea arhitecturii unui creier sănătos, şi din 

contra, reacțiile adverse (sau negative ) precoce îl poate slăbi . 

 

 Finalităţi obţinute  

La finele studierii acestei teme participanţii/educatorii parentali îşi vor îmbunătăţi 

înţelegerea lor proprie referitoare la următoarele momente: 

 Ce este dezvoltarea copilului?  

 Cum se pun bazele pentru dezvoltarea omului în primii ani de viaţă? 

 În ce domenii are loc dezvoltarea copilului? 

 Cum se dezvoltă creierul în primii ani de viaţă? 

 Importanţa relaţiilor dezvoltative, sigure, stimulative, predictibile şi 

      receptive pentru copiii de vârstă mică  

 

 

I. COPILĂRIA TIMPURIE 

 

Copilăria timpurie este cea mai importantă etapă în dezvoltarea omului şi acoperă, 

după părerea majorităţii experţilor în domeniu, perioada de la conceperea copilului pînă la 8 ani.  

Perioada de la concepere pînă la 3 ani este de o importanţă critică pentru creşterea şi 
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funcţionarea creierului. Anume de aceea, copilul are nevoie de o alimentaţie corectă şi sănătoasă, 

de asistenţă medicală adecvată şi la timp, ataşament faţă de persoana de bază, care îi asigură 

îngrijirea, precum şi stimulare. În perioada 3-6 ani copilului este capabil să însuşească 

deprinderile elementare de citit-scris şi calcul matematic, să participe în activităţi de grup, să se 

conştientizeze mai puternic ca şi personalitate, să cerceteze, să se joace cu semenii şi să-şi 

întărească încrederea în sine; anume în această perioadă copiii din familii vulnerabile capătă un 

beneficiu mai mare de la activităţile din grădiniţă. Către 6 ani copiii sunt deja pregătiţi pentru 

învăţămîntul formal din şcoala primară. Dacă trecerea de la grădiniţă la şcoală este uşoară, copiii 

se adaptează mai uşor la ritmul instruirii şcolare, reuşesc mai bine şi înregistrează succese notorii  

în învăţămîntul formal.  

Pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor în perioada timpurie îngrijirea corectă în 

contextul unei relații stabile, previzibile și calde este la fel de important ca și îngrijirea fizică și 

nutriția.  

Datele arată, că în 12 din 29 de ţări din regiunea Europei Centrale şi de Est, precum şi a 

Comunităţii Ţărilor Independente  aproape jumătate dintre copii se confruntă cu riscul de a nu 

atinge pe deplin potențialul lor nativ din cauza staturii scunde (creșterea fizică lentă) și a sărăciei 

(UNICEF, 2011). Se estimează că 5,9 milioane de copii cu vârsta sub cinci ani sunt supuşi 

riscului de a nu ajunge la potențialul maxim – ceea ce  constituie circa 26 la suta din cele 22 de 

milioane de copii din această grupă de vârstă (UNICEF, 2013). De asemenea, trebuie remarcat 

faptul că această regiune are cel mai mare număr de copii sub trei ani, care trăiesc în instituții 

rezidențiale; institutionalizarea are un efect negativ asupra creșterii și dezvoltării copilului, 

deoarece chiar și cele mai bune instituţii/servicii/facilități nu pot oferi îngrijire satisfacătoare 

"unu la unu", de care au nevoie copiii.  

 

 

 

   II. DE CE COPILĂRIA TIMPURIE ESTE TIMPUL POSIBILITĂŢILOR 

NELIMITATE 

 

În copilăria timpurie se pun bazele sănătăţii, învăţării, şi comportamentului pentru toată 

viaţa ulterioară.  În perioada primilor ani copiii se transformă din nou-născuţi dependenţi şi 

neajutoraţi în copii capabili să meargă, să vorbească şi să rezolve activ diverse probleme. Acest 

proces de schimbări dramatice are loc datorită interacţiunii complexe dintre natură şi educaţie, 

gene şi mediul înconjurător. Calităţile dezvoltative ale mediului şi interacţiunile umane, care se 

dezvoltă în relaţiile cu părinţii, educatorii şi comunităţile, oferă unul dintre efectele cele mai 

semnificative şi de lungă durată asupra dezvoltării copilului. 

Dezvoltarea copilului – este un proces gradual de manifestare a capacităţii copilului de a 

vedea, auzi, vorbi, a se mişca, a gândi şi a rezolva probleme. La toţi copiii se dezvoltă capacităţi 

analogice, dar aceasta are loc într-un ritm diferit, în dependenţă de fonul genetic şi condiţiile 

mediului înconjurător. Aşa factori, ca vârsta mamei şi balanţa de fier în organismul acesteia 

înainte de naştere, la fel, influenţează dezvoltarea copilului. Mediul social şi fizic, în care cresc 

copiii, ca regulă, determină faptul – vor putea copiii să-şi dezvolte curiozitatea, interesul pentru 

învăţare şi încrederea în sine. 

Pentru ca procesul de dezvoltare să aibă loc în anumite perioade de timp e nevoie de 

investit în ea resurse specifice. Pentru investirea acestor resurse sunt responsabili adulți care au 

grijă de un copil, inclusiv părinții, familiile acestora, cadrele medicale, educatorii, profesorii, 

asistenții sociali și alții. 
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 2.1 Ce sunt domeniile de dezvoltare?  

 

În primii ani la copii se măreşte nu doar înălţimea şi greutatea. Ei se dezvoltă, concomitent, 

în cîteva domenii, precum: 

 Dezvoltarea fizică – include asimilarea mişcării, susţinerea echilibrului şi capacitatea de a 

utiliza muşchii mari ai corpului ( ex., acei muşchi, care se află în spinare şi picioare, 

necesare pentru mers, alergare, sărituri şi urcarea scărilor), şi muşchii  mici (ex., cele ce 

se află în degete şi necesare pentru manipulări cu obiecte mici sau pentru a ţine un 

creion);  

 Dezvoltarea socio-emoţională – este capacitatea copilului de a stabili şi menţine relaţii. 

Copiii mici învaţă să fie prieteni, să participe în jocuri în grup, să manifeste empatie 

pentru alţii, că colaboreze şi să înţeleagă semnificaţia conceptelor de adevăr şi nevoia de 

a face ceva conform regulilor,  precum și ceea ce este acceptabil și inacceptabil în situații 

sociale. 

Copiii dezvoltă încrederea în sine, stima de sine si capacitatea de a-şi controla emoțiile. 

 Dezvoltarea cognitivă – se referă la capacitatea crescândă a copilului pentru învăţare şi 

un mod mai complex de gândire. În primii ani vîaţă copiii îşi dezvoltă curiozitatea, și ei 

învaţă să pună întrebări, "Ce?", "Ce poţi face cu asta?", "Cum?", "Când?" și "De ce?". 

La copii creste durata de concentrare a atentiei, ei învață să se concentreze asupra 

sarcinilor pentru a rezolva problemele, ei învață să recunoască culorile și să citească litere 

și numere. 

 Dezvoltarea comunicabilităţii – include capacitatea  de a înţelege limba şi de a exprima 

necesităţi, gânduri şi emoţii în mod oral. În primii ani de viaţă copiii trec de la gângurit şi 

lalaţie la pronunţarea cuvintelor, după care asimilează limbajul utilizînd propoziţii 

întregi.  Copilul învaţă să descrie impresiile, să vorbească despre trecut, prezent şi viitor, 

să participe în discuţii. La copil se dezvoltă dragostea pentru audierea povestirilor-

poveştilor din cărţi.   

 Deprinderi de adaptare – se referă la capacitatea copilului de a se adapta la lumea 

înconjurătoare şi a efectua activități de rutină. Pînă la sfârșitul copilăriei timpurii, cei mai 

mulți copii se pot imbrăca, pot mînca, pot face o baie, îşi pot peria dinții și merge la 

toaletă fără ajutor din partea unui adult. De asemenea, ei învață să folosească o lingură și 

furculiță în timp ce mănîncă, ajută la curățarea jucăriişpr și cărțile lor. 

 

2.2 Nevoile primare ale copiilor şi cum le întîmpină părinţii 

 

Dragoste şi Securitate. Dragostea şi securitatea se dezvoltă prin asociere cu sentimentele 

de stabilitate, continuitate, predicţie şi dragoste alături de părinţi care, de asemenea, apreciază o 

relaţie recompensatorie unul faţă de celălalt. Un copil simte nevoia de dragoste necondiționată 

fără a se aştepta la un răspuns de recunoştinţă. Când un copil învaţă că este iubit, el învaţă că şi 

ceilalţi pot fi iubiţi. Securitatea vine dintr-un mediu familial stabil, din rutina zilnică şi ştiind la 

ce fel de comportamente adecvate se aşteaptă părinţii din partea copilului. 

Competenţele parentale se află într-o permanentă evoluţie, care se adaptează şi se 

schimbă odată cu progresul părinţilor şi cu schimbările care apar la copii de-a lungul timpului. 

Nu există cel mai bun mod de a fi părinte. Fiecare familie trebuie să-şi aleagă stilul care i se 

potriveşte cel mai bine. 

Experienţe noi. Experienţele noi oferă stimulare în creştere care duc la capacitatea de a 

face faţă provocărilor vieţii. Părinţii încurajează învîţarea oferind activităţi adecvate fiecărui nou 

stadiu de dezvoltare. Ei încurajează curiozitatea şi comportamentele de explorare. Copiii 

achiziţionează jocuri adecvate şi abilităţi de comunicare ca pe nişte instrumente care le permit să 

participe şi să interpreteze noile experienţe din mediul înconjurător. 
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Premiul şi recunoaşterea. Părinţii îşi încurajează copiii în a avea aşteptări rezonabile în 

rezolvarea sarcinilor dificile. Ei se aşeaptă la greşeli din partea copiilor şi la eşecuri ca parte a 

procesului de învăţare. 

Responsabilitate. Se aşteaptă de la copii să ajungă să aibă grijă de ei, să posede şi să aibă 

grijă de lucrurile personale, să capete libertate în mişcări odata cu creşterea şi dezvoltarea lor, să-

şi aleagă prietenii, hobbi-urile, profesiile viitoare ca şi o potenţială relaţie cu un partener. Această 

libertate este exprimată în termenii ghidării şi limitelor care de asemenea iau în considerare 

sentimentele, interesele şi binele altora. (Sursa: Pringle, M. K. (1974). Nevoile copiilor. Londra: 

Hutchinson). 

 

2.3 Susţinerea creşterii şi îvăţării propriului copil 

 

Pentru a simplifica sarcina complicată de susţinere a copilului în învăţare, părinţii trebuie 

să reţină un singur adevăr foarte simplu: copilul mic îşi doreşte, în primul rînd să fie iubit şi să 

fie iubit de dumneavoastră. Toate nevoile lui primare vor fi îdeplinite atunci când se va simîi în 

siguranţă. Pe parcursul primului an de viaţă copilul mic vrea să se asigure că părinţii înţeleg 

această nevoie de bază a lui şi face totul pentru a-şi atinge scopul. Este dispus să ţipe, să atragă şi 

să linguşească, şi să încerce să obţină ceva fără a se ruşina. După ce a obţinut acest lucru, copilul 

este pregătit să devină conştient de propria persoană şi să exploreze lumea înconjurătoare acum 

că poate să se mişte mai independent. Şi, deci, explorează. Explorează cu toate simţurile. Sarcina 

părinţilor pentru al doilea an este să ofere un mediu înconjurător sigur pentru copil şi să-l lase să 

exploreze şi să simtă satisfacţia propriei învăţări. Principiile învăţării la copiii mici şi foarte mici 

îi pot ghida pe părinţi în asigurarea unui bun mediu de învăţare pentru copiii lor. 

 

Principii de învăţare la copiii mici şi foarte mici. 

 

Nou născuţii şi copiii mici învaţă cel mai bine atunci când se simt în siguranţă şi 

îngrijiţi. Fiecare copil are nevoie de o relaţie plină de căldură şi intimitate pe parcursul mai 

multor ani şi nu numai de cîteva luni sau săptămîni. Cerceările ne spun că, atunci când copiii 

sunt cu un adult pe care-l cunosc bine, ei vor explora şi vor învăţa mai mult decît atunci când se 

află cu un adult cu care nu au nici un fel de relaţie, chiar şi dacă se află în cea mai atrăgătoare 

sală de joacă. 

Nou născuţii şi copiii mici învaţă cel mai bine atunci când ei sunt cei care iniţiază 

învăţarea. Cea mai importanta învăţare are loc atunci când copiii sunt gata să înveţe şi nu atunci 

când adultul este gata să-l înveţe. Nou născuţii şi copiii mici trebuie să fie foarte interesaţi în 

ceea ce fac pentru a avea dorinţa de explorare a noului material sau activitate. Ei ar trebui să facă 

ceva cu scopul de a-şi satisface o nevoie, o curiozitate şi dorinţa de a stăpîni o nouă deprindere. 

Altfel, investiţia lor este scăzută. 

Nou născuţii şi copiii mici învaţă cel mai bine când se simt competenţi. Ca rezultat 

direct al eforturilor copiilor apare conştiinţa de sine ca fiind o persoană competentă şi care se 

bucură să înveţe. Nou născuţii trebuie să simtă că ceea ce fac ei este important, că gesturile şi 

comunicarea lor au ca efect un răspuns de un anumit fel. De aceea, jocurile de genul cutiilor la 

care apeşi un buton şi sună un clopoţel (adică acţiunea ta declanşează un anumit răpuns) sunt atît 

de importante. Din primul moment al vieţii, răspunzînd prompt şi consistent copiilor, îi învăţăm 

că merită să 

cunoască lumea. 

Nou născuţii şi copiii mici învaţă cel mai bine atunci când o fac prin experienţele de 

zi cu zi. Nou născuţii nu au nevoie pentru a învăţa de o tehnologie avansată sau de tehnici de 

intervenţie. De fapt, ei învaţă  în fiecare zi prin activităţile pe care le facem cu ei, prin rutina pe 

care o parcurgem. Dacă recunoaştem că aceşti copii mici învaţă făcând, atunci tot ce facem cu ei 

poate constitui o experienţă de învăţare. Una dintre valorile experienţelor zilnice constă în faptul 
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că ele se repetă şi astfel copiii învaţă prin experienţe acumulate. Alt lucru bun regăsit în rutine 

este faptul că ele au loc în general în prezenţa unei persoane care cunoaşte bine copilul. 

Nou născuţii şi copiii mici învaţă cel mai bine prin joc. Cu cît un copil este implicat 

mai activ într-un proces, cu atît mai mult va învăţa şi va păstra informaţia achiziţionată. Pentru 

copiii sub trei ani, jocul este principala activitate de învţaare. După ce nevoile fundamentale sunt 

satisfăcute, copilul mic explorează lumea prin joc, îşi măsoară capacităţile şi înaintează nesigur 

în noi experienţe şi sentimente. 

2.4 Care sunt factorii care influenţează dezvoltarea copilului în copilăria timpurie?  

 

 2.4.1 Alimentaţie bună şi asistenţă medicală adecvată   
 

Alimentaţia bună este vitală pentru creşterea şi dezvoltarea copilului. Raţiile alimentare a 

unei femei gravide și a unui copil ar trebui să fie cît mai variate și nutritive.  Aceasta trebuie să 

conţină elementele nutritive necesare, aşa ca proteine şi grăsimi, pentru a ajuta organismul 

copilului să crească şi să fie plin de energie, vitamina A – pentru a ajuta copilul să reziste la boli, 

iod – pentru a  asigura o dezvoltare sănătoasă a creierului copilului şi fier – pentru a proteja 

capacităţile intelectuale şi fizice ale copilului.   

Alăptarea exclusivă la sân la cererea copilului în perioada primelor 6 luni de viaţă, 

alăptarea la sân de durată pe parcursul a doi şi mai mulţi ani, la fel ca şi introducerea produselor 

alimentare sigure şi nutritive după vârsta de 6 luni asigură o alimentaţie optimă  şi, respectiv,  

beneficii pentru sănătatea copilului mic. Timpul alimentaţiei, la fel, este o oportunitate 

importantă de a stabili relaţii de afecțiune şi ataşament și de a stimula copilul emoțional.  

Pentru a garanta o alimentaţie bună şi corectă şi o asistenţă medicală adecvată e necesar 

de a informa părinţii/reprezentanţii legali ai copilului următoarele: (i) cum trebuie de asigurat 

primirea de către copil a cantităţii necesare de elemente nutritive precum fierul, şi vitamina A; 

(ii), cum să evite anemia și bolile parazitare la copii cu vârsta mai mare de șase luni; (iii) despre 

necesitatea imunizării şi respectarea graficului vaccinelor; (iv) despre importanţa 

dehelmentizării; (v), cum de prevenit şi/sau de tratat maladiile cele mai răspîndite la copii. 

Micuţii care au fost vaccinaţi la timp şi au primit alimentaţie corectă, asistenţă medicală 

adecvată, dragoste şi afecţiune au cele mai mari şanse de supraviețuire și prosperitate. Ei sunt 

mai capabili să se concentreze pe cercetare, pe învăţare și dezvoltare socială, emoțională, 

cognitivă, să-şi dezvolte limbajul și abilitățile motorii.  

 

2.4.2          Mediu social benefic 

 

Bebeluşii învaţă repede chiar din momentul naşterii. Ei cresc şi învaţă cel mai bine atunci 

când părinţii lor grijulii manifestă faţă de ei afecţiune, atenţie, şi le stimulează dezvoltarea. 

Aceasta îi ajută pe copii să-şi dezvolte sentimentul de încredere şi securitate, care, pe măsura 

maturizării, se transformă în încrederea în sine.   

Copiii învaţă repede atunci, când se simt iubiţi şi în siguranţă, când interacţionează şi se 

joacă cu membrii familiei şi alte persoane apropiate. Mintea copiilor se dezvolta rapid atunci 

când aceştea vorbesc, cîntă și când li se citeşte, sunt îmbrăţişaţi; atunci când văd și aud chipuri 

familiare și voci;  când au posibilitatea de a se juca cu diverse obiecte. Chiar dacă copilul este în 

imposibilitatea de a înțelege cuvintele, sau chiar în cazul în care copilul are un handicap, parinţii 

si persoanele care ii ingrijesc ar trebui sa discute cu copilul, să le cînte şi  să le citească copiilor 

lor. Aceste interacțiuni timpurii contribuie la dezvoltarea abilităților emoționale, sociale și 

lingvistice, precum şi  capacitatea de a învăța. Aceste interacțiuni sunt la fel de importante pentru 

dezvoltarea minții, precum o dietă echilibrată este importantă pentru corpul fizic. 

Copiii care se simt iubiţi şi în securitate, ca regulă, reuşesc mai mult în viaţă, deoarece  

au mai multă încredere în sine, ei au o stimă de sine pozitivă și mai ușor fac faţă față problemelor 

vieții. Sugarii și copii mici au nevoie de o atenție constantă. Ei nu ar trebui să fie lăsaţi singuri, 
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deoarece se expun riscului de accidente, iar lipsa de interacțiune poate reține nu numai 

dezvoltarea lor mentală, ci și pe cea fizică.  

 

2.4.3          Posibilitatea de a se juca şi a învăţa  

 

Jocul este o trăsătură indispensabilă a comportamentului înnăscut, precum şi unul din 

mijloacele de bază a învăţării şi dezvoltării. El se bazează pe procesele de viata de zi cu zi. Peste 

tot în lume copiii se joacă singuri și în grupuri, creînd în mod activ sens și studiind mediul de 

învățare. Copiii se joacă, deorece jocul este distractiv. Prin joc, oamenii descoperă, testează și 

integrează idei,  dezvoltă abilități mentale și fizice. 

Jocul pune bazele pentru dezvoltarea abilităţilor de învăţare ulterioară şi alte deprinderi 

de viaţă a copilului. Jocul îi ajută pe copii: (i) să-şi dezvolte cunoştinţele, experienţa, curiozitatea 

şi încrederea în sine; (ii) să înveţe, încercând să modeleze diferite obiecte, comparînd rezultatele, 

punînd întrebări şi rezolvînd probleme; (iii) să-şi dezvolte abilităţile lingvistice, mintale, de 

planificare, de organizare şi luare de decizii; (iv) să-şi întărească relaţiile cu părinţii şi alte 

persoane care-l îngrijesc. Aşadar, jocul poate influenţa asupra dezvoltării competenţei sociale, a 

intelectului, dezvoltarea limbajului şi creativităţii. Încurajarea copiilor pentru a se juca și a 

cerceta ajută copiii să se pregăteasca pentru şcoală.  

Stimularea, jocul şi includerea în jocul cu alţi copii şi adulţi sunt foarte necesare pentru 

copiii cu necesităţi educaţionale speciale sau cu maladii cronice, precum cei infectaţi de HIV. 

Demult este demonstrat, că micuţii care sunt lipsiţi de posibilitatea de a se juca, ei pierd 

posibilităţi substanţiale pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă. Pentru a se juca copiii au 

nevoie de diverse materiale simple.  Apa, nisipul, cutiile de carton, cuburile din lemn, cutiile cu 

capace,  bucăţi de stofă de diferite texturi, pietricele şi crenguţe etc., etc. sunt la fel de bune, ca şi 

cele cumpărate.  

În conformitate cu Convenţia privind Drepturile Copilului (art.31 statutul jocului a fost 

ridicat la rang de „drept”, astfel consfinţindu-se rolul lui important pentru dezvoltarea copilului, 

inclusiv şi potentialul lui ca şi instrument de construcţie a lumii.    

 

 

  III. ÎN PRIMII ANI DE VIAŢĂ CREIERUL SE DEZVOLTĂ FOARTE 

REPEDE.  

 

Primii ani, în special primii 3 ani, sunt foarte importanţi pentru dezvoltarea creierului 

copilului. Tot ce vede copilul, aude, simte, miroase, gustă ajută la formarea creierului în planul 

perceperii, mişcării, gândirii şi învăţării.  

 

  

3.1    Creierul în creştere 

 

Dezvoltarea creierului este condiţionată de factori genetici, el, însă, se schimbă/se 

modifică în funcţie de calitatea mediului înconjurător. Mărimea creierului bebeluşului constituie 

circa o pătrime din mărimea creierului adultului. Neuronii, elementele de construcţie ale 

sistemului nervos central, se formează în cea mai mare parte intrauterin. La naştere celulele care 

formează creierul sunt complete, dar creierul este încă în formare. Copilul se naşte cu circa 100 

de miliarde de celule nervoase, care nu sunt încă conectate la/într-un circuit/lanţ. În primii trei 

ani ai vieţii creierul stabileşte legături între celulele nervoase – prin dendrite – şi un neuron poate 

să se conecteze la  15 000 de celule nervoase. Crearea și consolidarea conexiunilor/lanțurilor 

formează baza emoțiilor, abilităților motorii, de control al comportamentului, logica, limbajul și 

memoria. Conexiunile/lanțurile care sunt utilizate în mod repetat - devin mai eficiente, iar cele 

care nu sunt utilizate - dispar. 
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În primele luni de viaţă sinapsele (conexiunile) dintre celulele nervoase se realizează cu o 

rapiditate uimitoare. Numărul sinapselor creşte de la 50 de milioane la 1000 de milioane. 

Sinapsele creierului permit să se realizeze înţarea. De aceea este important pentru copii să fie 

expuşi la stimulii dintr-un mediu bogat şi cu relaţii semnificative încă de la primele clipe de 

viaţă. Experienţele precoce au o semnificaţie desebită în arhitectura creierului. În timpul primilor 

doi ani de viaţă, legăturile sinaptice cresc (ajung la nivelul adultului la vârsta de 2 ani) 

permiţîndu-ne să procesăm informaţiile în viaţa noastră de adult. Pe măsură ce copilul creşte, 

sinapsele existente şi create sunt eliminate dacă nu sunt în experienţe repetate. Cercetări recente 

au demonstrate, că acei copii care au avut experienţe puternic stresante secretă un hormon care 

scade capacităţile lor de învăţare ca şi sistemul lor imunitar. Acest efect poate fi permanent. 

Copiii care au trăit experienţe extreme în primii ani de viaţă sunt într-un mare risc în ceea ce 

priveşte dezvoltarea lor cognitivă, comportamentală şi cu dificultăţi emoţionale. 

În concluzie, legăturile cerebrale care susţin învăţarea şi dezvoltarea sunt deosebit de 

alerte în primele luni de viaţă. Acestea se dezvoltă prin intermediul experienţelor pe care le au 

copiii. Dezvoltarea adecvată în această perioadă de viaţă contribuie esenţial în dezvoltarea 

cognitivă de mai târziu a copilului. Deprivarea în cursul primului interval de viaţă a copilului are 

efecte ireversibile. 

Rolul părinţilor este crucial în primele luni de viaţă a copilului. Chiar cele mai simple 

interacţiuni ajută copilul să se dezvolte. Asultarea vocii umane, de exemplu, ajută sugarii să 

înveţe a distinge sunetele şi să-şi dezvolte limbajul. Experienţele interactive angrenează celulele 

creierului într-un mod special. Simplul fapt ca rîsul, privitul, ascultatul ajută copilul să-şi 

dezvolte un sistem complex pentru rezolvarea de probleme. 

 

3.2    Rolul educatorului   

 

Copilul dependent poate primi o experienţă diversă, de care are nevoie pentru constituirea 

arhitecturii creierului în formare. Gradul de apropiere între persoana principală de îngrijire, de 

obicei mama, şi copilul este una dintre cele mai importante cerințe pentru supraviețuirea și 

dezvoltarea sănătoasă a copiilor mici. Astfel, persoanele primare care îi ingrijesc pe copii joacă 

un rol crucial în întregul proces de dezvoltare timpurie a creierului, deoarece acestea sunt 

principala sursă de securitate, nutriție, de stimulare și de învățare pentru sugarii și copiii de 

vârstă mică. Gesturile lor, expresiile faciale, comportamentul stimulează și reglementează modul 

în care se va dezvolta si funcţiona creierul unui copil. 

Copiii, din primele zile de viaţă, sunt pregătiţi pentru stabilirea relaţiilor, care sunt forţa 

motrice a dezvoltării creierului în perioada timpurie. Creierul este programat pentru primirea 

experienţei de viaţă. Bebeluşul se naşte cu capacitatea de a se interesa despre persoane şi de a 

iniţia comunicarea neverbală cu acestea. Când adultul reacţionează la privirea insistentă a 

bebeluşului, zîmbeşte sau vorbeşte cu el, are loc schimbul de  semnale. Aceste schimburi sunt 

extrem de importante pentru  transmiterea informaţiei de la un neuron la altul și formarea şi 

consolidarea conexiunilor/lanțurilor cerebrale infantile. Interacţiunea dintre gene şi experienţă 

este comparabilă cu jocul ping-pong sau tenis, în care transmiterea mingii are lor consecutiv. 

Elementul important şi activ aici este interacţiunea repetată dintre educator şi copil. Atitudinea 

copilului faţă de persoana care-l îngrijeşte şi invers are o importanţă decisivă în formarea 

arhitecturii creierului copilului. Interacţiunile sunt "componenta activă" de influenţă a mediului 

asupra dezvoltării unei persoane sănătoase. Acestea conţin elemente, care contribuie, în modul 

cel mai optim, la dezvoltarea competenţelor şi bunăstării - capacitatea de reacție individualizată, 

acțiunea comună și interacțiune, precum și legătura emoțională cu o altă persoană.    

Experienţa timpurie, care începe din momentul conceperii fătului şi continuă pe toată 

perioada primilor cîţiva ani după naştere, formează arhitectura creierului şi sistemele biologice 

vitale pentru întreaga viaţă. Deja în perioada intrauterină mediul în care se dezvoltă fătul 

(alimentarea, poluanții, drogurile, infecțiile, sănătatea maternă, bunăstarea și nivelul de stres 
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etc.), influenţează  faptul cum se manifestă genele, precum şi cum se configurează arhitectura şi 

funcţiile creierului.  

 

3.3    De la simplu la complicat   

 

Către vârsta de trei ani creierul copilului atinge 80% din mărimea creierului unei 

persoane adulte.  În această vârstă creierului copilului este de 2,5 ori mai activ decît creierul 

adultului şi această situaţie se păstrează pe toată perioada primilor zece ani de la naştere. 

Dezvoltarea creierului copilului mic influenţează sănătatea fizică şi psihică, abilităţile pentru 

învăţare şi comportament pentru toată viaţa matură.   

Cercetătorii susţin, că mai întîi se unesc conexiunile de bază ale creierului, după care se 

construiesc scheme tot mai complexe. Adică, mai întîi se dezvoltă deprinderile cele mai simple 

după care, pe acest fundament, apar deprinderile mai complicate. Spre exemplu, legăturile 

perceptive, responsabile pentru vedere şi auz se formează mai devreme decît cele de limbaj, iar 

limbajul se dezvoltă pînă la apariţia abilităţii de cunoaştere.  Există perioade critice în timpul 

cărora creierul poate şi trebuie să primească o anume stimulare.  La om perioadele critice sau 

sensitive pentru recepţionarea informaţiei variază în funcţie de tipul sarcinilor/problemelor 

asociate cu dezvoltarea organismului. Spre exemplu, în primele 3-4 luni creierul necesită 

stimulare auditivă şi vizuală, necesară pentru dezvoltarea  la copil a percepţiei sunetelor vorbirii. 

Vârsta de la 6 luni la 3 ani este vârsta critică pentru dezvoltarea deprinderilor comunicative. Un 

nivel avansat al gândirii la copii, spre exemplu capacitatea de a argumenta şi a rezolva probleme 

se dezvoltă în perioada de la 10 luni pînă la primele clase a ciclului primar. Copiii care nu 

primesc stimularea necesară în perioadele senzitive au o probabilitate mai mică de a-şi realiza 

potenţialul.   

HART şi RISLI (1995) au arătat, că acumularea cuvintelor sau a vocabularului pasiv 

începe de la etapele timpurii ale vieţii, şi la copiii aparţinînd diverselor grupe sociale diferenţele 

se mainifestă pe la vârsta de 3 ani. Datele cercetărilor arată, că copiii din familile de intelectuali 

auzeau în medie  2153 cuvinte pe oră, în timp ce copiii din familiile muncitorilor auzeau în 

medie  1251 cuvinte pe oră, iar copiii din familii sărace - 616 cuvinte pe oră. La vârsta de 3 ani 

copiii intelectualilor aveau un vocabular activ de 1100 cuvinte, comparativ cu copiii 

muncitorilor, care utilizau în vorbire 750 cuvinte şi copiii din familii sărace, care cunoşteau 500 

cuvinte. Un tablou analogic se depistează în ţările în curs de dezvoltare, ceea ce arată la ruptura 

care se face tot mai mare în deprinderile lingvistice printre copiii cu vârsta de 36-72 luni, 

provocată de diferenţele de statut socio-economic.  Pe măsură ce copiii ating vârsta şcolară şi 

merg la şcoală, diferenţele, în lipsa intervenţiilor, cresc.  Dezvoltarea deprinderilor de limbaj este 

deosebit de importantă, deoarece aproape toată instruirea şcolară are loc cu concursul limbajului; 

dacă fundamentul pentru dezvoltarea limbajului, construit în copilăria timpurie, este slab, atunci 

copiii nu pot beneficia pe deplin de instruirea şcolară. 

 

  3.4    Influenţa stresului 

 

Aşa cum experienţa timpurie pozitivă construieşte arhitectura creierului, emoţiile 

negative trăite de copil de timpuriu o pot slăbi. Factorii care cauzează stresul, cum ar fi abuzul, 

neglijarea și nutriția proastă pot duce la activarea sau dezactivarea anumitor gene. Aceasta 

afectează modul în care o persoană se dezvoltă și ce transmite către următoarea generație. 

Stimularea timpurie este, de asemenea, foarte importantă.  

Cercetările asupra activităţii creierului copiilor mici cu utilizarea electroencefalogramei, 

au arătat, că la copiii, care au primit o educaţie dezvoltativă în familie, s-a mainifestat o activitate 

electrică mai pronunţată (adică impulsuri nervoase), comparativ cu alţi copii, care au petrecut 

primii ani din viaţă, fiind instituţionalizaţi în case de copii în condiţii extrem de nefavorabile.  
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Un nivel înalt al impulsurilor electrice-nervoase demonstrează o activitatea mai mare a creierului 

şi, respectiv, o dezvoltare mai bună a copilului.   

La copiii care au fost supuşi unui nivel înalt al stersului, care este numit adesea "stres 

toxic", poate fi perturbată capacitatea de a gândi și de a controla emoțiile lor. Stresul toxic poate 

apărea atunci când un copil este pedepsit fizic sau emoţional, sau supus unor abuzuri, neglijare 

sau tratamente rele, cresc într-o sărăcie extremă sau care trăiesc în familii ai căror membri suferă 

de boli mintale, cum ar fi depresia sau abuzul de substanţe. Nivelurile scăzute de stres nu 

provoacă daune copiilor, mai ales atunci când grija pentru ei se face de către o persoană iubitoare 

și receptivă. Stresurile la care se supun oamenii în vârsta timpurie, schimbă capacitatea lor de a-

şi tempera reacţiile lor la stres şi a le gestiona în viaţa ulterioară. Subliniază faptul că oamenii 

sunt expuși în primii ani de viață, schimba capacitatea lor de a tempereze răspunsurile lor la stres 

și de a le gestiona mai târziu în viață. Pentru adulții care au beneficiat de educație inadecvată în 

primii ani de viață, de regulă, se păstrează niveluri stabile de hormoni de stres încă mult timp 

după situaţiile care cauzează stresul. O stimulare insuficientă si neglijarea în perioada timpurie 

de viaţă poate afecta dezvoltarea creierului şi poate determina problemele emoționale și 

cognitive pe tot parcursul vieții.  

1. Stresul pozitiv – este un stres moderat și scurt, având ca rezultat creșterea, de scurtă 

durată, a frecvenței bătăilor inimii sau cu mici modificări ale nivelului de hormoni de stres. 

Sursele de stres pozitiv pot include astfel de lucruri, ca problema de a întâlni oameni noi, de a 

depăși frustrarea sau de a primi vaccinuri. Stresul pozitiv este explicat ca un aspect important și 

necesar de dezvoltare sănătoasă, care are loc în contextul unei relații stabile și prietenoase. 

2. Stresul tolerabil – este stresul, care este suficient de sever pentru a perturba structura 

creierului, daca nu este oprit, dar este amortizat de relațiile de susţinere, care contribuie la 

depăşirea adaptivă a stresului și atenuarea efectelor devastatoare. Drept surse ale stresului 

tolerabil poate fi moartea sau o boală gravă a unei persoane dragi, trauma psihologice provocate 

de o sperietură, divorțul părinților sau a un dezastru natural. Stresul tolerabil are loc, de obicei, 

într-o perioadă limitată de timp, ceea ce permite creierului sa se recupereze de efectele potential 

devastatoare. 

3. Stresul toxic - este un stres greu și prelungit în absența atenuării protecției-tampon, 

așa cum sunt relațiile de susţinere. Sursele de acest tip de stres pot include lucruri, cum ar fi 

abuzul fizic sau emoțional, neglijarea cronică, depresia maternă severă, abuzul de substanţe de 

către părinţi sau violența în familie. Stresul toxic distruge structura creierului şi provoacă  

probleme de-a lungul vieții în procesul de învățare, comportament, sănătatea fizică și mintală. 

 

 

 

IV. DEZVOLTAREA ÎN COPILĂRIA TIMPURIE ESTE DREPTUL FIECĂRUI 

COPIL 

 

Toţi copiii au dreptul la educaţie în familiei şi acces la asistenţă medicală de calitate, 

alimentaţie bună şi sănătoasă, educaţie, joc şi ocrotirea хорошее питание, educaţie, joc și 

protecție împotriva violenţei, a abuzului și a discriminării. Copiii au dreptul de a crește într-un 

mediu în care au posibilitatea de a-și realiza întregul lor potențial în viață. Responsabilitatea 

părinților și a altor îngrijitori și membri ai familiei, comunități, a societăţii civile și a guvernelor 

constă în asigurarea respectării, protecției și respectarea acestor drepturi.  

Convenţia cu privire la Drepturile Copiilor stipulează dreptul copilului la dezvoltare 

"într-un mod maximal posibil" (art. 6). Aceasta, de asemenea, stipulează, că ţările care au semnat 

Convenţia trebuie "... să acorde ajutorul corespunzător părinţilor-reprezentaţilor legali ai 

copilului în îndeplinirea responsabilităţilor lor de părinţi privind educaţia şi asigurarea 

dezvoltării instituţiilor şi serviciilor de îngrijire a copiilor" (art. 18.2). Drept principii de bază ale 
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Convenţiei sunt nediscriminarea, apărarea interesului suprem al copilului, dreptul la viaţă, 

supravieţuire şi dezvoltare, la fel ca şi respectul faţă de opinia copilului.   

Băieţii şi fetiţele au un potenţial egal de dezvoltare. Copiii de ambele sexe au aceleaşi 

necesităţi fizice, emoţionale şi sociale în atenţie, afecţiune şi aprobare. Rolul tatălui în educaţia şi 

îngrijirea copiilor, la fel ca şi în respectarea drepturilor copiilor, este la fel de important ca şi al 

mamei.  

Tatăl trebuie să asigure ca fiicele şi fiii să simtă că ei sunt la fel de importanţi. La fel ca şi 

mama, tatăl poate ajuta în satisfacerea necesităţilor copiilor lor în dragoste, afecţiune, aprobare, 

susţinere şi stimulare. Toate fetiţele şi băieţii trebuie să aibă certificat de naştere, pentru a asigura 

drepturile lor de acces la serviciile de bază, aşa ca sănătatea, educaţie, juridice şi sociale.   

 

 

Anexă 
 

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE 
 

Subliniaţi-bifaţi-încercuiţi variantele de răspuns pe care le consideraţi corecte: 

 

1. Ce perioadă de vârstă cuprinde perioada copilăriei timpurii? :  

a) 0-5 ani 

b) 3-6 ani 

c) 0-8 ani 

 

2. Ce diapazon de vârstă este cel mai important în viaţa omului pentru creşterea şi 

funcţionarea optimală a creierului?   

a) Din momentul conceperii pînă la 3 ani   

b) 3-6 ani  

c) Vârsta şcolară mică  

d) Vârsta şcolară medie  

 

3. De ce este necesar pentru creşterea şi dezvoltarea creierului copilului de la naştere pînă 

la vârsta de 3 ani?   

a) Alimentaţie nutritivă  

b) Asistenţă medicală adecvată 

c) Ataşament  sigur faţă de persoana de bază care îngrijesşte de copil 

d) Mediu stimulativ 

е)   Toate cele enumerate mai sus 

6. Copilăria timpurie este perioada:   

a) Creşterii şi dezvoltării rapide   

b) Inocenţei 

c) Stresului şi tensiunii   

 

7. Ce este necesar de asigurat din partea persoanei care îngrijeşte de copii pentru ca ei să 

poată învăţa?  

a) Disciplină şi reguli stricte;   

b) Afecţiune, atenţie, receptivitate şi stimulare;  

c) Jocuri la computer;   

d) Planuri de lucru; 

 

8. Părinţii/persoanele care asigură îngrijirea în copilăria timpurie, trebuie să le vorbească, 

să le cînte, şi chiar să le citească bebeluşilor şi copiilor de vârstă timpurie. 
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Adevărat sau Fals (subliniaţi) 

 

9. La dezvoltarea în care domenii contribuie jocul la copiii cu vârsta de la naştere pînă la  

ani?  

a) Competenţa socială;   

b) Intelectul; 

c) Dezvoltarea limbajului;  

d) Creativitatea; 

e) Deprinderile de viaţă;  

f) Nici unul din cele enumerate mai sus.  

g) Toate cele enumerate mai sus. 

 

10. „Perioadele critice” ale dezvoltării creierului sunt perioadele când:  

a) Părinţii/persoanele care îngrijesc de copil trebuie să tacă în preajma copilului;  

b) Părinţii/persoanele care îngrijesc de copil trebuie să-l înveţe alfabetul;  

c) Creierul trebuie să primească o stimulare anumită pentru dezvoltarea sa.  

 

11. Care vârstă este perioada critică pentru dezvoltarea deprinderilor lingvistice?  

a) De la naşetre pînă la 3 luni; 

b) De la 6 luni pînă la 3 ani; 

c) De la 3 la 6 ani. 

12. Copiii, care au un vocabular bogat la vârsta de 3 ani, înregistrează succese mai bune la 

şcoală. 

Adevărat sau Fals (subliniaţi) 

 

13. Care din factorii ce urmează pot mări riscul stresului toxic la copii?  

a) Dacă copiii sunt supuşi unui tratament dur fizic şi psihic.  

b) Dacă copiii sunt martori ai unui comportament agresiv acasă sau în vecinătate. 

c) Neglijare cronică a copiilor. 

d) Educația într-o familie în care mama sau tatăl suferă de boli mintale. 

e) Toate cele menţionate mai sus.  

 

14. Stresul pozitiv la copiii mici:  

a) Are loc când ei întîlnesc persoane străine. 

b) Când simt frustrare. 

c) Când sunt bătuţi. 

d) a şi b 

 

15. E mai simplu şi mai eficient de a modifica conexiunile în schemele creierului omului 

adult, deoarece adulţii au deja formare o multitudine de strategii de învăţare, decît de 

a forma schema creierului în dezvoltare a copilului mic.   

Adevărat sau Fals (subliniaţi) 
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Tema 2. FAMILIA ŞI INFLUENŢA ACESTEIA  ASUPRA DEZVOLTĂRII  

              COPILULUI 
 

 

2. 1. ROLURILE PARENTALE 

 

 În conformitate cu prevederile Convenției privind Drepturile Copilului (CDC) părinții au  

dreptul și responsabilitatea de a oferi copilului său o bază bună pentru creștere și  dezvoltare, 

oferindu-i dragoste, vorbind și comunicând cu el, citindu-i și jucându-se cu copilul. 

 

În modulul dat participanții:  

 vor identifica semnificația familiei, funcțiile ei și rolurile parentale ce le revin părinților 

sau îngrijitorilor pentru a asigura o bună creștere și dezvoltare a copilului; 

 vor avea posibilitatea să conștientizeze cât este de important să fii un bun ascultător 

pentru propriul copil. 

  

Reieșind din rolurile parentale va fi posibil de racordat propriile stiluri de educație cu cele 

descrise în modul și de a prognoza efectele asupra personalității copilului în dependență de 

modelul tradițional sau modern pe care îl au mama și tată în realizarea rolurilor parentale.  

Participanți vor identifica greşelile educative ale părinţilor și impactul acestora asupra copiilor în 

viitor. 

Socializarea copiilor este un alt aspect care va fi abordat în modulul dat și participanții 

vor avea posibilitatea să identifice acțiuni concrete pe care le pot întreprinde pentru ca acest 

proces să decurgă firesc și productiv pentru copil: părinții sunt primii actori sociali cu care 

copilul interacționează/ se socializează, apoi grădinița și prietenii, școala. În acest proces este 

http://www.developingchild.net/
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important de a-i oferi copilului posibilități multiple de interacțiuni, asigurîndu-i securitatea 

emoțională și dezvoltarea abilităților sociale. 

 

2.1.1 Rolurile parentale în cadrul familiei 

 

Definirea familiei: sinteză 

Familia reprezintă un grup de persoane care: 

 este format din soţ, soţie, care au sau nu copii născuţi din căsătoria lor sau adoptaţi; 

 se creează prin căsătoria sau prin coabitarea a două persoane, de regulă de sexe diferite; 

 au, de regulă, aceeaşi locuinţă; 

 îşi asumă obligaţii sociale și economice unii faţă de alţii; 

 au legături de sânge, de iubire, de nume (legături de rudenie sau de căsătorie). 

Funcţiile familiei: 

 de asigurare a unui climat securizant pentru membrii săi: membrii familiei se sprijină 

reciproc, creează sentimentul apartenenţei la un grup social; 

 de reproducere – de perpetuare a speciei umane prin naşterea a unuia sau mai multor 

copii; 

 de socializare şi de educaţie a copiilor; 

 de control social – transmite și păstrează nişte valori sociale; 

 de producere şi consum de bunuri și servicii – funcţie economică (diviziunea 

responsabilităţilor, se întreţin reciproc); 

 de transmitere a modelelor culturale ale societăţii. 

 

Rolurile parentale în cadrul familiei sunt o continuitate a rolurilor conjugale. În acest 

context, rolul conjugal-parental este definit ca „o formaţiune complexă de atitudini, 

comportamente, comunicări verbale și expresive, orientate spre asigurarea, consolidarea şi 

dezvoltarea relaţiilor familiale aşteptate legitim de fiecare dintre cei doi parteneri şi copiii lor.” 

(Iolanda Mitrofan și Nicolae Mitrofan)  

Exercitarea defectuoasă a acestui rol va conduce la distorsiuni ale structurii de rol familial, 

periclitând semnificativ stabilitatea și echilibrul diadei conjugale şi, prin aceasta a întregului 

sistem familial.  

„Intrarea” în rolul parental nu este deloc simplă şi lipsită de probleme, nici măcar în 

cadrul cuplurilor formate din personalităţi înalt compatibile sub aspectul concepţiilor, aspiraţiilor 

şi trebuinţelor reciproc proiectate. Deşi se preia iniţial prin imitaţia modelelor de rol familial 

cunoscute în familiile din care vin partenerii, se învaţă a fi adoptat și se perfectează prin 

exersarea în propriul model. 

Rolurile parentale sunt „un ansamblu de comportamente (de supraveghere, îngrijire, 

educaţie) pe care părinţii le desfăşoară în raport cu copiii”. În orice societate,  conţinutul rolurilor 

parentale, în funcţie de sex (roluri materne și roluri paterne), sunt prescrise printr-un sistem de 

norme (culturale, instituţionale, juridice) şi se emite un set de aşteptări legitime. Totuşi 

comportamentele reale ale actorilor nu coincid cu prescripţiile, iar rolurile sunt în permanenţă 

reconstruite.  

Scopul activităţilor parentale este acela de a facilita dezvoltarea optimă a copilului, 

într-un mediu sigur, aceste activităţi având mai multe dimensiuni: de îngrijire, de control, de 

dezvoltare. Pentru realizarea acestui scop, părinţii au nevoie de: cunoştinţe (legate de nevoile 

copiilor şi de modul în care acestea pot fi preîntâmpinate, cum poate fi dezvoltat potenţialul 

copilului etc), motivaţie (pentru a investi timp şi energie), resurse (materiale și nemateriale) şi 

oportunităţi.  

Alvy propune patru funcţii  de responsabilităţi legate de parentalitate: 

1. Acoperirea nevoilor de bază ale copiilor (asigurarea resurselor și îngrijirea 

mediului domestic); 
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2. Protecţia copiilor; 

3. Sprijinirea dezvoltării fizice și psihice a copiilor; 

4. Reprezentarea intereselor copiilor în comunitate. 

 

Asigurarea resurselor de bază presupune satisfacerea condiţiilor ce asigură 

supraveţuirea: hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, accesul la servicii medicale de bază. Variabilele 

din mediul familial care pot afecta modul de realizare al acestei funcţii sunt: nivelul de educaţie 

şi profesia părinţilor, nivelul veniturilor, proprietăţile și strategiile de consum ale acestora. 

Uneori, acest ultim aspect devine foarte important, pentru că familii care au niveluri comparabile 

ale veniturilor sau statusurilor economice sunt însă foarte diferite din punct de vedere al 

competenţelor parentale, în special în raport cu această funcţie de satisfacere a nevoilor de bază 

ale copilului. De asemenea, structura familiei de îngrijire poate afecta calitatea parentală, prin 

influenţarea nivelurilor veniturilor: prin numărul adulţilor care sunt aducători de venituri, prin 

suportul financiar oferit de părintele absent copiilor rezultaţi dintr-o căsătorie anterioară, prin 

gradul de specializare al adulţilor, care influenţează eficacitatea şi disponibilitatea lor pe piaţa 

muncii.   

Funcţia de protecție este legată de responsabilitatea părinţilor pentru integritatea fizică, 

psihică, spirituală, etnică și culturală a copiilor în relaţiile lor cu mediul înconjurător, cu 

persoane, grupuri şi instituţii. Această funcţie se manifestă prin două tipuri de comportamente: 

cele de monitorizare parentală sau control parental (care se referă la supravegherea nutriţiei, 

stării de sănătate a copilului, a comportamentelor acestuia în raport cu o serie de factori de risc, 

cum ar fi consumul de tutun, de alcool, activitatea sexuală etc) și cele de transmitere a abilităţilor 

de autoprotecţie.   

Asigurarea suportului pentru dezvoltarea fizică şi psihică se referă la promovarea 

tuturor aspectelor legate de dezvoltarea copilului, incluzându-le pe cele fizice, emoţionale, 

cognitive, sociale, morale, sexuale, spirituale, culturale și educaţionale. Small şi Eastman trec în 

revistă următoarele competenţe parentale, legate de această responsabilitate: stricteţea, 

ataşamentul emoţional şi controlul asupra balanţei de putere în relaţia dintre părinţi și copii. 

Reprezentarea intereselor copiilor în comunitate se referă la rolul jucat de părinte în 

interacţiunile dintre copii şi diverse persoane, grupuri, instituţii din comunitate mai ales atunci, 

când vârsta copilului nu îi permite să se reprezinte singur. 

 O lungă perioadă de timp societăţile au impus ca model universal familia structurată pe 

instrumental (masculin)/ expresiv (feminin) astfel că bărbatul asigură existenţa materială a 

grupului familial, iar femeia are obligaţii, activităţi gospodăreşti, creşterea și educarea copiilor. 

Astfel rolul mamei a devenit o cheie în procesul de creştere şi socializare a copilului, factorul 

principal ce stă la baza formării intelectuale şi emoţionale a acestuia, mama conturând o figură 

indispensabilă în modelarea destinului copilului său, dezvoltarea intelectuală şi emoţională, 

reuşita şcolară și integrarea în mediul cultural fiind un produs al relaţiei dintre mamă şi fiu. 

 După 1960 odată cu creşterea accelerată a economiei, femeile se implică mai mult în 

câmpul muncii. Se sesizează o corelaţie între activitatea feminină și asumarea de către bărbaţi a 

unor sarcini domestice. Participarea masculină în îngrijirea și educaţia copiilor este mai mare în 

cazul în care statutul socio-ocupaţional al femeii este mai înalt, însă în toate categoriile sociale 

mamele indică o implicare mult mai mare faţă de taţi. 

 

Rolurile educative parentale se prezintă sub trei aspecte: 

1. Al reglării directe a comportamentului copilului, unde taţii revin de două ori mai puţin 

decât mamele, iar intervenţia lor este normativă; 

2. Al comunicării (schimb de informații confidente), unde copiii cominică mai mult cu 

mamele, iar carenţele în cominicarea cu tatăl sunt compensate printr-o comunicare mai 

intensă cu mama; 
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3. Al cooperării, participarea la activităţi comune. Deşi activităţile sunt frecvente dintre 

părinţi și copii, tatăl este mai puţin prezent decât mama; 

 

Un studiu din 1971 evidenţiază două modele de rol matern: 

a) Modelul mamei tradiţionale impune prin perseverenţă și rigiditate, emite o serie de 

aşteptări legate de comportamentul copiilor în raport cu orientările ei formale în 

domeniul creşterii şi educaţie acestora. Mama deţine conducerea gospodăriei, asigură 

igiena fizică şi psihică a copilului şi îl întroduce pe acesta într-o serie de activităţi bine 

stabilite. 

b) Modelul mamei moderne presupune preocuparea pentru încurajarea şi susţinerea 

afectivă a copilului în dezvoltarea sa, aceasta nu exclude rolul menajer, implică o 

schimbare a ierarhiei activităţilor, orientarea ei fiind axată pe dezvoltarea personalităţii 

din punct de vedere instructiv-educativ, decât pe impunerea unor forme de disciplină 

constrângătoare. 

 

Pe lîngă rolurile mamei, R.A.Elder (1949) evidenţiază două modele de rol parental: 

a) Modelul tatălui tradiţional, care asigură securitatea financiară a familiei, disciplinează 

şi sfătuieşte copiii prin puterea exemplului personal, are ultimul cuvânt în cadrul grupului 

familial, fiind considerat cel mai bun cunoscător şi orientator al copilului. 

b) Modelul tatălui modern, care disciplinează cu mai multă flexibilitate copiii, fără prea 

multe metode punitive-restrictive, facilitând astfel atingerea propriilor ţeluri. Dacă pentru 

tată tradiţional a fi părinte este mai mult o obligaţie pe care trebuie să o îndeplinească, 

pentru tată modern paternitatea este un privilegiu de care se bucură și pe care şi-l asumă 

din proprie convingere. 

 

Trei aspecte principale ale rolului parental: 

 Afecţiunea, prezenţa sa alături de familie; 

 Protecţia, sprijinul material, deciziile tatălui în momente dificile; 

 Iniţierea în viaţa socială devenind un model pentru imitare și identificare, exercitarea 

controlului prin autoritatea sa; 

 

         Deosebirile dintre rolul feminin și masculin vizează modul, natura implicării şi nu gradul 

mai mare sau mai mic, ambii având o viziune diferită a timpului și a spaţiului, astfel în cazul 

taţilor timpul masculin este în mare parte familial, timpul profesional este un timp parental 

indirect (tatăl munceşte pentru copii, pentru a le asigura un trai decent), iar timpul pe care îl 

alocă activităţilor domestice este tot pentru familie (Elisabeta Stănciulescu, 2002). 

Distribuţia rolurilor parentale se realizează în funcţie de raporturile familiale, identitatea maternă 

și cea paternă nu sunt prestabilite, ci se clădesc în cuplul existent prin interacţiunea celor doi 

parteneri. Aceste roluri trebuie să prezinte funcţionalitate şi eficacitate, se armonizează în funcţie 

de conjuncturi, de norma socială și în termenii spectrului mutual dintre parteneri.  

„Datoria parentală constă, aşadar, în a susţine încercările copilului şi a-l încuraja să-şi 

exprime individualitatea. Copilului trebuie să i se ofere un cadru securizant, dar dacă acest 

cadru devine prea protector sau prea rigid creativitatea lui va fi afectată. Copilul va fi lipsit de 

instrumentul cel mai preţios: capacitatea de a-şi exprima sinele.” (Guy Corneau, 2006) 

 

De ce contează ce rol familial/parental adoptă tata sau mama? 

 

Rolul parental sau maternal adoptat în familie va fi propagat, prin intermediul copiilor, 

mai departe. Putem spune, pe bună dreptate, că felul în care ne comportăm astăzi, faţă de 

partenerul de viaţă și copilul nostru, este felul în care se va comporta copilul nostru, în familia 

sa, și tot aşa, până peste câteva generaţii. Putem, astfel, influenţa nu doar unul sau doi oameni, ci 
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foarte mulţi ani de acum încolo. Rolul familial este în permanenţă modelat sau amplificat de 

către urmaşi, transpunându-se, astfel, peste mai multe generaţii. 

 

2.1.2 Rolurile parentale și responsabilizarea părinților 

 

Copiii au mare nevoie de părinţi, fără să-şi dea seama de acest lucru. Personalitatea lor 

poate fi modelată discret, cu mult tact şi mai ales cu argumentele cele mai raţionale de care 

dispunem. Orice amestec brutal în sufletul copilului îi creează resentimente şi-l îndepărtează de 

părinţi sau de profesor. Noi, cadrele didactice, nu putem rămâne indiferenţi la dramele copiilor 

cu părinţi excentrici sau conservatori, părinţi ,,de duminică”, părinţi „de concediu” sau, 

dimpotrivă, părinţi care trudesc, se luptă cu greutăţile vieţii să-şi educe copiii, părinţi educaţi sau 

părinţi care încearcă să se autoeduce. 

Părinţii trebuie să fie buni ascultători şi să găsească timpul necesar pentru a comunica 

cu copilul. Când copilul doreşte să comunice ceva, părintele trebuie să întrerupă orice activitate, 

acordându-i atenţia cuvenită, renunţând la atitudinea dominatoare. Este important să i se ofere 

copilului regulile de bază ale comportării însoţite de exemple concludente.  

O slabă comunicare poate crea probleme emoţionale, copilul pierzându-şi încrederea în adulţi și 

retrăgându-se într-o lume a sa. Poate avea loc o scădere a performanţelor şcolare ca drept 

pedeapsă involuntară pe care copilul o aplică părintelui prea ocupat, au loc tulburări de 

comportament, unii copii exprimându-şi suferinţa, supărarea în mod violent.  

Dacă părintele foloseşte forţa pentru obţinerea comportamentului dorit, comunicarea va avea 

grav de suferit, abuzul fiind o metodă devastatoare pentru copil. Aplicarea frecventă a unor 

pedepse neadecvate va duce la întreruperea comunicării. 

Observând efectele negative ale lipsei de comunicare, dar şi satisfacţiile pe care le au 

părinţii care reuşesc o bună comunicare cu proprii copii, s-a concluzionat că pentru a avea un 

copil „bun” trebuie să depui o muncă susţinută şi nicidecum  să-ţi neglijezi copilul în favoarea 

altor preocupări. Cunoaşterea copilului este o necesitate, părintele are obligaţia să cunoască 

temperamentul copilului pentru că educaţia trebuie individualizată în funcţie de temperamentul și 

reactivitatea lui. În perioada copilăriei, temperamentul se află în forma lui nativă, dar treptat se 

modelează, pe măsură ce educaţia din familie și şcoală îşi spun cuvântul. 

Este important ca părintele să ştie că mediul de viaţă și educaţia sunt factori esenţiali în 

dezvoltarea copilului. În orice familie, copii au nevoie de multă iubire, grijă și atenţie. Ei se simt 

iubiţi şi în siguranţă când sunt ascultaţi fără să fie certaţi. Dacă ,,li se tot face morală” şi nu vor fi 

ascultaţi, ei vor începe să-şi ascundă sentimentele, nevoia de comunicare fiind strâns legată de 

nevoia de dragoste.  

 

Autoritatea părintească: 

 nu se realizează prin forţă și brutalitate; 

 este rezultatul firesc al unor relaţii echilibrate, morale și umane;  

 duce la relaţii de destindere și ataşament, dacă este o autoritate firească; 

 duce la o relaţie tensionată, la conflicte permanente, dacă este o autoritate falsă;  

 trebuie să fie suplă, fermă și să se adapteze vârstei; 

 presupune un climat de afecţiune şi dreptate, stăpânire de sine, înţelegere și spirit de 

colaborare între copil și părinte. 

 

Familia are un rol important în parcurgerea cu succes de către copil, apoi elev a 

diferitelor trepte de învăţare. Factori familiali care duc la nereuşita şcolară: dezorganizarea 

familiei, lipsa de supraveghere, interesul redus al părinţilor pentru pregătirea şcolară a copiilor, 

lipsa legăturii părinţilor cu şcoala şi starea materială precară. 

Formarea personalităţii copilului implică și rezolvarea unor situaţii conflictuale şi 

frustrante. Pentru copil este îngrozitor să audă vocile furioase ale părinţilor, când unul e contra 
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celuilalt. Este important să-i vadă pe părinţi că îşi soluţionează diferenţele de opinie în mod 

ponderat. Stările conflictuale în lanţ dintre copil și părinţi sau dintre părinţi, îl fac pe copil să-i fie 

teamă, să mintă, să părăsească domiciliul, să vagabondeze, să fure. În aceste cazuri, părinţii nu 

trebuie să-şi reproşeze unul altuia deficienţele pe care le au copiii lor, fiindcă ambii părinţi 

trebuie să colaboreze în educarea lor. 

Relaţia grădiniţă-familie trebuie privită de părinţi ca fiind un factor al dezvoltării 

copilului. Pentru a-l ajuta să iubească învăţătura, fiecare părinte să se concentreze asupra a ceea 

ce face copilul corect, să-l ajute să-şi exprime plăcerea pentru lectură (cărţi, reviste, ziare) fiindcă 

ele reprezintă sursa de informaţie. Să nu uităm căci copiii au nevoie de modele de viaţă, pe care 

şi le iau de regulă din familie, din mediul şcolar, din lecturi sau din filme.  

Familia are rol  important în formarea şi cultivarea deprinderilor de a alege modelul de viaţă, mai 

mult decât atât, chiar oferindu-i propriul model. 

 

În ceea ce priveşte familia se diferenţiază trei grupe de greşeli educative ale părinţilor:  

 grija excesivă,  

 severitate excesivă  

 indiferenţă. 

În familiile cu părinţi hiperprotectori copiii sunt neliniştiţi, fricoşi, dependenţi, greu 

 adaptabili. În cazul în care avem de a face cu părinţi inconsecvenţi, oscilanţi, care trec de la 

asprime exagerată, la exces de protecţie, îngăduinţă şi răsfăţ, copiii au dificultăţi în comportare, 

tulburări de echilibru emoţional şi afectiv. 

Unii părinţi ţin neapărat să-şi vadă realizate prin copii propriile lor aspiraţii. Astfel 

părinții își înscriu copiii la diverse activități extracurriculare: dans, limbi străine, activități 

artistice, etc., dorind mai târziu, chiar să le impună o anumită profesie. Din această cauză copilul 

intră în conflict cu posibilităţile lui de efort, fiind supus unei supraâncărcări ce poate avea 

repercusiuni de natură psihică. La fel de grav este şi dezinteresul faţă de educaţia copilului. În 

cazul în care tatăl este prea exigent, iar mama prea indulgentă nu se poate realiza educaţia, în 

subconştientul copilului născându-se opoziţia tată-mamă. Atunci când ambii părinţi sunt exagerat 

de severi climatul educativ va fi aspru, copilul va avea stări de neîncredere în forţele proprii, va 

fi impulsiv, gata de apărare sau dimpotrivă se va lăsa pedepsit pentru orice.  

Pentru ca părintele să fie pentru copil un bun educator, el trebuie să-i stimuleze efortul, 

spontaneitatea, fantezia, iniţiativa, independenţa, încrederea în sine. Pentru aceasta părinţii ar 

trebui: 

 Să-şi cunoască bine copilul, observându-l şi antrenându-l de mic în activităţi, ţinând cont 

însă de posibilităţile lui psiho-fizice; 

 Să asigure copilului în casă un spaţiu al lui, un loc în care să se poată odihni, juca, în care 

să poată experimenta, citi și visa sub supravegherea părinţilor; 

 Să-i permită să se antreneze în activităţile extraşcolare pentru a-şi satisface trebuinţele de 

activitate şi de cunoaştere; 

 Să-l sprijine în menţinerea unui echilibru între efortul depus pentru pregătirea şcolară și 

timpul oferit pentru activităţile de tip,,pasiune”; 

 Să-i ofere modele ale unor tineri, adulţi cunoscuţi care s-au afirmat prin învăţătură și 

comportare demnă; 

 Să continue munca educativă, sprijinind concret copilul în depăşirea dificultăţilor. 

 

Părintele bun este încrezător în copilul său și competent în măsurile pedagogice pe care 

le ia în situaţii diferite. El are o atitudine pozitivă și flexibilă. 

Metoda cea mai adecvată pentru educaţia copilului este DIALOGUL, care poate avea 

loc în orice împrejurare, la plimbare, la joacă, la spectacol, la muncă, etc. Copilului îi place să i 

se acorde multă atenţie, astfel el putându-se afirma. O educaţie sănătoasă îl face pe copil să 
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devină deschis la nou, creativ, adaptabil, comunicativ, cooperant şi tolerant, responsabil, 

competent, demn, împlinit şi fericit. 

Educaţia copilului face parte din cerinţele rolului de părinte, iar pentru ca acest lucru să 

se realizeze rolul de părinte nu trebuie să devină o recompensă. 

Iată ce putem face şi ce anume trebuie evitat: 

 oferirea dragostei necondiţionate, dragoste pentru că există, fără ca cel mic să simtă că 

este proprietatea părintelui; 

 transmiterea de informații reversibile despre comportamente, copilul are nevoie de 

mesaje clare, exprimate ca reacţie la comportamentul său, pentru un copil este nevoie să 

exprimi atitudini negative, decât să nu exprime nici un fel de emoţii; 

 copilul nu trebuie să fie ideal, părintele trebuie să abandoneze ideea de a vedea  

lucrurile într-o lumină ideală; 

 tratează copilul după principiul reciprocităţii, frecvent această recomandare simplă nu 

este respectată în cadrul relaţiei părinte-copil. 

 

Părinţii trebuie să-i înveţe pe copii consecinţele comportamentelor lor, nimic nu-l învaţă 

mai bine să conştientizeze responsabilitatea necesară pentru propriile acţiuni. Mulţi părinţi 

consideră că sunt buni dacă protejează copilul atunci, când acesta trebuie să-şi asume 

consecinţele propriului comportament. Însă, un copil trebuie să cunoască ireversibilitatea 

anumitor procese şi să suporte consecinţele. Astfel, copilul învaţă mult mai eficient din 

experienţa nemijlocită, decât ascultând recomandările noastre.  

 

Important!  

Cercetările arată că prezența taților și a mamelor în creșterea, educația și dezvoltarea 

copiilor, în egală măsură, asigură succesul dezvoltării lor. A fost demonstrat, că cu cât mai 

mult tații se implică în acest proces de timpuriu, cu atât mai bine se vor dezvolta la copil 

abilitățile sociale, cognitive și de comunicare. Dacă tatăl lipsește în familie, atunci acest rol 

important în dezvoltarea copilului îl pot realiza alți membri ai familiei.  

 

 

2.1.3 Părintele-antrenor: cum dezvoltăm stima de sine la copil 

 

Uneori părinții se simt prinși ca într-o capcană: pe de o parte știu că este bine să își 

încurajeze copiii, pe de altă parte consideră și că trebuie să îi pregătească pentru o viață dură, să-i 

antreneze pentru situația în care alte persoane se vor purta urât cu ei. De aceea unii părinți afirmă 

că nu se întâmplă nimic rău dacă copilul intră din când în când în contact cu un mediu negativ, 

cu jignirile și atitudinile umilitoare, această situație conducând la imunizare, la creșterea 

rezistenței copilului la stres și frustrare. Părintele devine el însuși un actor al acestor jigniri și 

umiliri încercând în acest mod să-i predea copilului “școala vieții”. Este această reacție a 

părintelui una potrivită pentru educația celui mic sau dimpotrivă, poate conduce la o catastrofă în 

dezvoltarea lui? 

Gergen a dat un răspuns la această situație. Cercetătorul le-a cerut participanților să-și 

descrie cu toată sinceritate propria persoană (folosind un set de atribute). Ei trebuiau să 

numească atât aspectele pozitive cât și pe cele negative. La jumătate dintre subiecți Gergen 

aproba trăsăturile pozitive (spunea că a văzut și el acele calități la respectiva persoană) și le 

dezaproba pe cele negative, pe când la ceilalți participanți se comporta invers. La finalul 

exercițiului cercetătorul a măsurat nivelul stimei de sine la toți cei care participaseră la studiu. 

Astfel s-a observat că dacă Gergen își exprima acordul în legătură cu descrierile pozitive ale 

subiecților, aceștia au avut un nivel ridicat al stimei de sine. Nu același lucru s-a întâmplat în 

momentul în care cercetătorul le nega calitățile; în acest din urmă caz stima de sine era mai 

scăzută. 



PROGRAME DE EDUCAŢIE PARENTALĂ 

PENTRU DOMENIUL EDUCAŢIEI TIMPURII  
 

  
 21 

 
  

De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că imaginea de sine se formează în urma 

interacțiunii cu părerea celorlalți față de propria persoană (și cel mai mult contează opinia 

persoanelor importante pentru noi). Desigur că este util ca micuțul să învețe să aibă fermitate în 

opinii și să nu fie ușor de impresionat de cele spuse de cei din jur. Dar nu aceasta este 

calea. Goffman (apud Hinton, B., Reitz) punctează bine această stare de lucruri: o fată ca să se 

considere pe sine “frumoasă” trebuie să primească și de la cei din jur un astfel de feedback, 

pornind de la complimente, invitații la întâlniri cu băieții etc. – acest lucru deoarece frumusețea 

nu are standarde absolute prin care propria comunicare cu sine „sunt frumoasă” să fie suficientă. 

Dacă toți cei din jur (începând chiar cu familia ei) îi vor spune că nu este frumoasă, deși se vede 

zilnic în oglindă, ea ajunge să creadă respectiva afirmație. 

În viață trebuie să învățăm să avem încredere, dar trebuie să știm și în cine să avem 

încredere. Iar părintele reprezintă o bază sigură, o sursă emoțională puternică, o sursă a încrederii 

pentru copil. și trebuie să rămână la aceste cote pe mai departe pentru a ne asigura că micuțul va 

crește într-un cadru echilibrat emoțional. 

 

Concluzie: perspectiva cea mai potrivită atunci când ne gândim la părinte este aceea de 

antrenor. Un antrenor este alături de cel pe care îl antrenează și îl ajută să depășească situații 

dificile și să se autodepășească. În schimb, elementul destabilizant nu este niciodată antrenorul, 

părintele-antrenor se află în aceeași tabără cu copilul și este o sursă de experiență, de 

stabilitate emoțională și de dezvoltare… 

 

2.1.4 Rolul părinţilor în socializarea copiilor  

 

Socializarea -  proces de integrare socială a unui individ într-o colectivitate.  

Literatura de specialitate mentionează că „socializarea copilului înseamnă adaptarea lui la 

ambianţa socială în care trbuie să trăiască” (familie, grup de joacă, grupa de gradiniţă, prieteni 

etc.)    

Abilităţile sociale sunt cele care ne permit să ne integrăm în mediul în care traim fie el 

grupul de la grădiniţa, scoala, serviciu sau grupul de prieteni. 

A avea abilităţi sociale înseamnă a fi eficient în interacţiunile cu ceilalţi astfel încât să 

atingi scopul stabilit. 

Competentele sociale de baza sunt: 

 iniţierea şi menţinerea unei relaţii; 

 integrarea într-un grup. 

 

Abilităţi sociale Exemple de comportamente 

Iniţierea şi menţinerea 

unei relaţii 

Să iniţieze şi să menţină o interacţiune cu un alt copil 

Să asculte activ 

Să împartă obiecte şi să împărtăşească exeprienţe 

Să ofere şi să primească complimente 

Să rezolve în mod eficient conflicte apărute 

Integrarea într-un grup Să respecte regulile aferente unei situaţii sociale 

Să coopereze cu ceilalţi în rezolvarea unei sarcini 

Să ofere și să ceară ajutorul atunci când are nevoie 
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Când începe şi cum se dezvoltă socializarea la copil? 

 

Socializarea copilului este esenţială pentru creşterea şi dezvoltarea armonioasă a copilului 

şi ea  începe cu parintii. Mămica şi tăticul sunt primii prieteni, parteneri de joc și confidenţi ai 

bebeluşului, chiar dacă el nu poate să spună sau să facă prea multe. Totuşi, el le răspunde în felul 

său la cereri, solicitări, aprecieri: prin plânsete, atingeri, gângureli, mişcarea mânuţelor, apucarea 

lucrurilor etc., acesta fiind modul lui de a socializa. Apoi urmează crearea primilor prieteni şi 

ulterior, la grădiniţă, şcoală, la serviciu, copilul este înconjurat tot timpul de oameni care 

formează cercul lui social, în care, practic, se dezvoltă. 

Rolul părintelui este să încurajeze și să stimuleze copilul să fie sociabil încă din faşă. 

În achiziţia comportamentelor sociale copiii de vârstă timpurie parcurg câteva etape 

specifice pe care le prezentăm mai jos: 

 

În primele 3 

luni 

 Copiii îşi explorează foarte mult propriul corp: îşi sug degetul, îşi observă 

mâinile, se uită spre acea parte a corpului care este atinsă de către adult și 

realizează că este o persoană separată de ceilalţi; 

 Devin interesaţi de alte persoane şi îi recunosc pe cei care au grijă de ei; 

 Se simt bine atunci când persoanele intră în contact cu ei pe perioade 

scurte de timp, dar frecvente; perioadele lungi de timp în care cineva se 

joacă pot fi prea obositoare pentru copil, iar perioadele prea lungi în care 

cineva nu le dă atenţie îi fac să se simtă părăsiţi; 

Între 3 şi 6 

luni 

 Copiii devin atenţi atunci când le este rostit numele, zâmbesc spontan, 

disting între persoanele familiare şi cele nefamiliare şi manifestă 

disconfort la pierderea unei jucării; 

Între 9 și 12 

luni 

 Copiii devin neliniştiţi dacă sunt separaţi de persoana care îl îngrijeşte; ei 

încep sî imite gesturi simple; 

De la 1 la 2 

ani 

 Copiii sunt mult mai interesaţi să stabilească contacte cu cei din jur; 

 Se recunosc în poze sau în oglindă; 

 Manifestă afecţiune faţă de persoanele familiare ( de exemplu: le pupă, le 

îmbrăţişează); 

 Încep să se joace singuri; 

 Imită comportamentul adultului în cadrul jocului; 

 Se bucură atunci când fac mici progrese; 

 Încep să-i ajute pe ceilalţi (de exemplu: o ajută pe mama să adune 

jucăriile); 

De la 2 la 3 

ani 

 Devin conştienţi de sexul lor (Sunt fetiţă; Sunt băiat); 

 Spun când au nevoie să meargă la baie; 

 Îşi manifestă preferinţele lor în faţa adultului (de exemplu: Nu vreau să iau 

rochiţa asta, nu-mi place, o vreau pe cealaltă!); 

 Se pot autoevalua: „Sunt frumos/ă”, „sunt murdar/ă” etc.; 

 Devin conştienţi de emoţiile lor și ale celorlalţi și discută despre ele; 

 Apar modificări rapide ale dispoziţiei (de exemplu: plâng dintr-o dată); 

 Încep să simtă furie și manifestă agresivitate în comportament; 

 Încep să manifeste frica faţă de anumite lucruri (de emplu: de întuneric, de 

anumite jucării); 

De la 3 la 4 

ani 

 Copiii devin mult mai independenţi. Cei mai mulţi dintre ei pot realiza 

următoarele comportamente: 

- urmează instrucţiuni simple (de exemplu: Spală-te pe mâini!); 

- realizează sarcini simple fără ajutor: să mănânce, să bea apă, se spală 

pe mâini sau îşi şterg nasul atunci când li se aminteşte; 
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 Devin mult mai interesaţi de alţi copii; 

 Împart jucăriile cu ceilalţi, îşi aşteaptă rândul la joc (de exemplu: când 

copilul se dă pe tobogan); 

 Iniţiază jocuri împreună cu alţi copii; 

 Inventează jocuri; 

 Apare „jocul dramatic” – copiii se prefac că sunt animale etc. 

De la 4 la 7 

ani 

 Copiii devin mult mai conştienţi de ei ca persoane şi sunt interesaţi în a 

stabili relaţii de prietenie cu ceilalţi; 

 Încep să înţeleagă judecăţile morale (de exemplu: Copilul din parc s-a 

comportat urât!); 

 Se compară cu ceilalţi; 

 Stabilesc prietenii; 

 Explorează diferenţele între sexe; 

 Aduc jocul dramatic mai aproape de realitate ţinând cont de detalii (de 

exemplu: timp, spaţiu în care se desfăşoară). 

 

Cu ajutorul părinţilor, copilul începe să se familiarizeze cu oamenii şi, treptat, începe să-i 

placă și pe alţi oameni din preajma lui. Este încă un pas făcut în dezvoltarea lui socială. În jurul 

vârstei de 3 ani, sociabilitatea lui prinde alt contur. Descoperă plăcerea de a interacţiona, vorbi şi 

a se juca cu alţi copii, pentru ca la puţin timp după aceea, la 4-5 ani, să-şi facă şi primii prieteni. 

Micuţul are nevoie de părinţi pentru a-i „şlefui” abilităţile sociale și a-l învăţa care sunt regulile 

în jocul numit „prietenie”. 

 

Copiii şi prietenii  

 

De-a lungul timpului oamenii de ştiinta au observat că principalul predictor care asigură 

adaptarea la viaţa adultă nu sunt notele şcolare sau un potenţial cognitiv ridicat, ci abilitatea 

copiilor de a stabili relaţii cu cei din jur. Aceste observaţii contravin credinţei majorităţii că un 

copil „deştept” va reuşi în viaţă. Prietenii sunt resurse emoţionale pentru petrecerea într-un mod 

plăcut a timpului liber. Cercetătorii arată că perioada de timp în care o persoană râde, zâmbeşte, 

vorbeşte cu cei din jur este mult mai mare între prieteni, decât între persoane care se cunosc mai 

puţin. În aceste momente de relaxare se descarcă în organism anumite substanţe chimice 

„endorfine„ care întăresc sistemul imunitar.  

De asemenea, prietenii reprezintă o resursă – tampon faţă de efectele negative a unor 

evenimente precum conflicte în familie, divort, probleme şcolare. În aceste situaţii copiii se 

distanţează puţin de familie şi apelează la prieteni pentru a obţine suportul emoţional necesar. 

Astfel, ei sunt o resursă de învăţare în situaţii pe care un copil nu ştie cum să le rezolve. Copiii 

pot imita comportamentul prietenului, atunci când el nu ştie ce să facă sau pot cere în mod direct 

ajutorul (de exemplu: Cum să construiesc castelul?). Studiile arată că schimbul de informații şi 

deprinderi se face mult mai eficient între prieteni decât între copii care nu se cunosc deoarece au 

mult mai multă încredere unul în celălalt şi se simt mai puţin vulnerabili atunci când îşi exprimă 

dificultăţile într-un domeniu. 

Prietenia este un concept important pentru copii. Cei mai mulţi părinţi îşi doresc ca 

micuţii lor să fie sociabili. Încă de când sunt foarte mici, copiii se atasează în mod natural de alţi 

copii. Dacă mergeţi cu mcicuţul într-un spaţiu de joaca veţi constata că se va apropia rapid de alt 

copil în mod firesc. Va o fi o atracţie naturală. 

  Toţi copii trec prin diferite etape de dezvolare a relaţiilor de prieteni. Pentru unii, aceasta 

presupune o perioadă mai retrasă, mai dependentă de părinţi. Alţii sunt, pur şi simplu, timizi. 

Fiecare copil este diferit, chiar și în aceeaşi familie.  



PROGRAME DE EDUCAŢIE PARENTALĂ 

PENTRU DOMENIUL EDUCAŢIEI TIMPURII  
 

  
 24 

 
  

Pentru stabilirea relaţiilor de prietenie copiilor le lipsesc câteva concepte fundamentale ale 

acesteea, cum sunt: capacitatea de a asculta şi de a răspunde când trebuie, de a aştepta rândul la 

joacă sau să facă ceva, de a imprumuta jucării, etc. 

Cel mai bun lucru pe care îl pot face părinţii este să ajute fiecare copil să se simtă bine în 

pielea lui. Oferiţi-i, totodată, multe prilejuri de-aşi face prieteni. Daţi-i timp să cultive prieteniile, 

fără să treceţi cu vederea preferinţele lui de socializare (unii copii se simt mai bine dacă invită 

alţi copii la ei acasă în loc să se ducă ei în vizită). Continuaţi, apoi, cu ceea ce merge mai bine. 

Deşi puteţi încuraja, în general, prieteniile oferind prilejul de socializare, când vine vorba ca cel 

mic să-şi aleagă cei mai buni prieteni, aflaţi care este opinia lui despre „gaşca” preferată şi 

respectaţi-o. 

Respectaţi-vă copilul aşa cum este. Oferiţi-i, treptat, prilejuri de socializare care să se 

potrivească personalităţii lui unice sau stadiului său curent de dezvolare. 

 

Socializarea conduitei 
 

Contextul în care are loc socializarea conduitei preşcolarului este contextul social 

relaţional.  Preşcolarul din grădiniţă, dar și cel rămas acasă, intră în contact cu alţii mai mari 

decât el, sau cu cei de o seamă cu el, trăieşte noi experienţe sociale, experimentează direct un 

mare număr de conduite interrelaţionale. În aceste condiţii el este forţat să facă saltul de la 

existenţa solitară la existenţa colectivă, de la atitudinea „fiecare pentru sine” la atitudinea 

„fiecare pentru ceilalţi”; de la poziţia de „spectator”, la activitatea altuia la cea de „actor”, deci la 

interacţiunile sociale afective. 

Evoluţia sociabilităţii poate fi cel mai bine pusă în evidenţă prin modul în care 

preşcolarul realizează percepţia altora, pentru că pe la 5 ani „altul” este perceput ca partener egal 

de activitate. Cooperarea, ca un comportament interrelaţional evoluat, ce implică o accentuată 

maturitate intelectuală şi socială este slab prefigurată la preşcolari, este confuză, este în stadiul 

incipient. Pe acest fond interrelaţional încep să se formeze şi unele trăsături caracteriale. 

Socializarea conduitelor copiilor, apariţia unor trăsături caracteriale are loc în contextul jocului şi 

al activităţilor obligatorii, când relaţiile interpersonale şi cele de grup sunt principalele modalităţi 

de relaţionare. 

Se deosebească două forme de sociabilitate a preşcolarilor: 

a) sociabilitatea (adaptarea socială), care se referă la posibilităţile generale ale copiilor 

de a face faţă dificultăţilor și cerinţelor din ambianţa socială, ea constituind latura 

pasivă a conduitelor sociale.; Prietenii 

b) capacitatea socială, concretizată în autonomie, iniţiativă, în putinţa de a face ceva. 

Există însă şi întârzieri sau tulburări ale sociabilităţii, primele manifestându-se prin 

instabilitate comportamentală sau prin persistenţa la vârsta preşcolarităţii mari a unor forme 

specifice celorlalte substadii, exprimate prin timiditate, izolare, agresivitate. 

Educarea sociabilităţii se face prin încredinţarea unor sarcini și responsabilităţi sociale, 

prin antrenarea copiilor în jocuri şi activităţi comune, colective sau prin recompensarea lor 

pozitivă/încurajări. 

Formarea comportamentului la copii are la bază norme și reguli. Normele și regulile sunt un 

ansamblu de obligaţii şi permisiuni. Obligaţiile întroduc unele restricţii, stabilesc anumite limite 

ce privesc comportamentul în grupa de copii (grupul social). Permisiunile, orientează și 

direcţionează comportarea copiilor. Dacă regulile nu se transformă în comportament la 

majoritatea copiilor din grupă, ele nu au forţa de a direcţiona. 

Dacă însă regulile se aplică, ele implică un ansamblu de sancţiuni şi recompense, care de altfel, 

nu sunt stabilite în prealabil şi nici nu sunt scrise în vre-o lege. Recompensa se oferă dacă copilul 

respectă regula, iar sancţiunea este rezultatul nerespectării regulilor.  
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Exerciţiu de memorie: 

       Amintiţi-vă în ce stare se afla copilul când l-ati descoperit că nu s-a spălat pe mâini 

înainte de masă sau că aruncă cu coajă de seminţe pe jos. Nerespectarea regulilor, 

inevitabil, atrage după sine încurcătura, jena, ruşinea - stări ce pot fi o sancţiune fie dată de 

ceilalţi, fie ca trăire propie.        

 

Recompensa, însă, are rol stimulativ. Aceasta înseamnă să i se permită fiecarui copil să-şi 

găsească un loc al său,care să-i fie recunoscut și să-l facă să se simtă în largul lui în grupa de 

copii. 

         Cât priveşte atitudinea copilului faţă de reguli, în principiu este una de respect şi 

supunere. Aceasta este susţinută şi de un crescut „spirit juridic” al copilului la aceasta vârstă, 

aspect menţionat în studiile de specialitate, ca manifestare psihologică a  realismului moral la 

copii. 

Prin ce căi copilul primeşte regulile:  

a) de la adulţi, gata elaborate (pe care le consideră obligatorii)  

b) reguli elaborate de copiii înşişi, îndeosebi în jocul spontan. Este lumea lui, pe care singur 

şi-o creează şi care-l atrage magnetic, venind din propie initiaţivă pentru a trăi o viaţă 

plină de farmec. 

Dacă observam jocul copiilor, de orice tip ar fi el, se desprinde concluzia că atunci când se 

joacă unii cu alţii, chiar de mici se deprind sa respecte reguli, tocmai din dorinţa de a nu fi 

excluşi din grupul de joc. Despre cum invaţă copiii aceste reguli putem spune că prin imitaţie şi 

asumare de roluri, acestea fiind formele principale de învăţare socială, dar mai sunt şi altele. De 

exemplu, jocurile „De-a călătoria”, „De-a magazinul”, „De-a mama și copiii”, etc., situaţie în 

care se identifică cu rolul prin raportare la propriul său rol. Implicat într-un rol sau altul, copilul 

preia și conduitele de rol, învăţând astfel să se încadreze în relaţiile sociale. 

Cerinţe faţă de reguli, fără de care formarea comportamentului copilului ar avea loc la 

întâmplare: 

 regulile se stabilesc doar împreuna cu copiii; 

 regulile se negociază cu copiii pentru a le accepta conştient; 

 regulile se discută cu copilul pentru a le înţelege rostul; 

 copiilor li se explică consecinţele nerespectării regulilor, fără a exagera; 

 să se manifeste consecvenţă în formularea și aplicarea regulilor; 

 copilului să i se pună întrebări pentru reflecta în legatură cu propriile comportamente. 

 

Părintele este cel care, primul, va dezvolta aceste abilităţi sociale și va face posibilă 

afirmarea, valorificarea lor. Desigur, toţi am observat următorul lucru: există copii care au 

înnăscută capacitatea aceasta de a place tuturor şi intuiţia de a face exact lucrul potrivit într-o 

situaţie anume, dar există și copii mai timizi, retraşi, pentru care evoluţia într-un spaţiu social 

mai amplu îi sperie, pentru unii această tendinţă mergând până la accente asociale. Cu unii mai 

puţin, cu cei din urmă mai mult şi mai greu, părintele trebuie să fie „profesorul” de ştiinţe 

sociale, de bune maniere şi de artă a supravieţuirii între semenii noştri. 

Cum putem dezvolta abilităţile sociale ale copiilor noştri? 

Primul lucru pe care trebuie să-l facă părinţii este acela de a-i ajuta să deprindă setul de norme 

şi reguli de bună purtare, care le asigură acceptarea de către ceilalţi parteneri sociali şi succesul 

social. Salutul („Spune, sărut-mâna, bunicii!”, „Spune bună ziua, copiilor, educatorei, 

vecinei!”), modalităţile de a mulţumi şi de a-şi arăta recunoştinţa („Mulţumesc pentru cadou, 

mătuşică!”, „Îţi mulţumesc că ai fost cu mine în parc, tăticule!”), de a-şi arăta respectul (să 

vorbească politicos, să spună „vă rog”, să aibă răbdare şi consideraţie pentru cei în vârstă şi 

pentru persoane necunoscute), să nu aibă comportări nepotrivite în public (ţipete, manifestări 
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violente faţă de alţi copii, manifestări de răsfăţ exagerat sau de „vedetă”) şi multe alte reguli de 

bună purtare vor asigura, prin respectarea lor, succesul în societate. 

Abilităţile sociale nu se dezvoltă decât între oameni. Cultivaţi, deci, grupul de prieteni 

şi colegi ai copiilor voştri; grupul de joacă, de la grădiniţă, din faţa blocului, din parc, colegii şi 

prietenii, gupul de studiu sau de la diferite alte cercuri sau cursuri, toţi trebuie cunoscuţi şi 

frecventaţi. Nu vă îndepărtaţi copiii de ei, faceţi efortul de a le cunoaşte părinţii acestora, 

permiteţi-le copiilor voştri să facă și să primească vizite, organizaţi aniversări și alte evenimente 

împreună. De multe ori, prietenii din copilărie rămân prietenii pe toată viaţa, aşa că, cu puţin 

efort, le veţi face acest cadou minunat copiilor voştri: nişte prieteni adevăraţi, pe care se vor 

putea sprijini la nevoie, când voi nu veţi mai fi lângâ ei.  

Puneţi-vă copiii în diverse situaţii sociale. Chiar dacă ei nu manifestă nici o plăcere de 

a ieşi în lume, faceţi-o, totuşi; întâlniri în famile, cu prietenii care au copii de aceeaşi vârstă, la 

cinema, la cofetărie, în parc, la evenimente mondene, la concerte, oriunde, cu mai mulţi sau cu 

mai puţini oameni, copiii vor învăţa să socializeze, să perceapă ce trebuie făcut în prezenţa 

celorlalţi, care sunt reacţiile potrivite, cum te poţi adapta oricărui mediu ori situaţie. 

Daţi-le, puţin câte puţin, sarcini în care să-şi exerseze deprinderile învăţate sau 

observate. De multe ori, nu trebuie decât un mic imbold, pentru că toţi copiii demonstrează că 

sunt buni obsevatori și imitatori. Trimiteţi-i, mai întâi supravegheaţi, să facă mici cumpărături: 

bilete, îngheţată sau pâine. Rugaţi-i să ajute bătrânii să traverseze strada, să le ofere scaunul, să 

care o sacoşă, să aibă grijă de un copil mai mic; atunci când li se va mulţumi pentru gestul făcut, 

vor avea sentimentul importanţei propriei persoane şi vor şti că au procedat corect. Încurajaţi-i să 

converseze cu persoanele cunoscute, să răspundă la întrebări şi să pună întrebări în mod firesc, 

fără trac. Învăţaţi-i să se prezinte, să cunoască numele tuturor membrilor familiei, să ştie unde 

locuieşte; aceste lucruri vor contura sentimentul identităţii individuale și al apartenenţei la o 

familie şi la un anume grup social. 

 

 

2.1.5 Rolul părinţilor în adaptarea copiilor la grădiniţă 

 

Adaptarea copilului la grădiniţă 

 

Primul fenomen care se produce odată cu intrarea copilului în grădiniță este o stare de 

tensiune, generată de efortul stocării de către copil a unei cantităţi excesive de informații noi, 

între persoane pe care acum le vede pentru prima data. Adaptarea, inclusiv de grup, se realizează 

ca acomodare și asimilare a ceea ce este important în caracteristicile grupului, ale solicitărilor pe 

care le impune și ale ofertelor de acceptare.
1
 

Grădiniţa este un cadru grupal mai larg decat familia ceea ce presupune, pe de o parte, o 

cantitate de neprevăzut şi, pe de altă parte, impune cerinţe mai severe conduitei copilului: un orar 

mai diversificat şi complex care necesita noi solicitari de adaptare prin faptul că se creează un 

discret disconfort deoarece  până atunci el parcurgea variate situaţii, fără programări clare. Mai 

mult, există aici o circulaţie de afecţiune mai reţinută decât în familie, rigori respectuoase, o mai 

mare solicitare de a controla personal propria igienă și modul de a mânca astfel, încât toate 

acestea solicită eforturi de adaptare. În faţa tuturor acestor lucruri neobisnuite, ceea ce socotea el 

ca reprezentând adevărul absolut se clatină și se trezeşte, singur, fără “armură”.   

Adaptarea la întreg ansamblul cerinţelor ce se exprima faţă de copil este reprezentată de 

adaptarea la trei planuri ale conduitelor: planul deservirii, planul activităţilor obligatorii şi 

planul integrării în colectivitate
2
. De socializarea efectuată anterior în familie, în mod 

corespunzator, depinde acum o adaptare bună, caracterizată de conduite de curiozitate şi 

investigaţie activă, de relaţii rapide cu cei cu care va interacţiona în acest mediu. În afara unor 

                                                           
1
 R. Vincent, 1972, 

2
 U.Şchiopu, 1995, 
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cazuri excepţionale copii se adaptează bine: odată acceptată separarea provizorie de mamă, 

gradiniţa pare să-i ofere un sentiment de siguranţă, o lume pe măsura sa în care, treptat, se va 

simţi mai liber și mai puternic.  

 

Tipuri de adaptare a copilului la grădiniţă 

 

Pătrunderea copilului în noul mediu instituţionalizat al gradiniţei, unde intră în contact cu 

persoane straine, generează reactii afective variate: unii se adapteaza rapid, alţii dificil sau chiar 

deloc. Procesul de adaptare este relativ dificil și complex, având particularităţi în care se exprimă 

vârsta, temperamentul şi experienţa anterioară, dar adaptarea la mediul grădiniţei oferă un 

potenţial foarte mare de socializare a copilului.  

Adaptarea socială este adaptarea individului la un mediu social nou: creşă sau grădiniţă. 

Adaptarea socială a copiilor, în dependenţă de durată, este de 3 feluri. La fiecare din acestea se 

atestă şi anumite manifestări comportamentale, precum şi schimbări în sistemele organice ale 

corpului: 

- Adaptarea în normă sau uşoară, durează 10-20 de zile, timp în care copilul plânge puţin 

(primele 3-7 zile), e puţin capricios, pofta de mâncare se reduce nesemnificativ, poate 

apărea insomnia pentru un timp scurt. Copilul, venind în contact cu un număr mare de 

copii, poate lua orice boală infecţioasă, însă consecinţele nu sunt grave; are loc când 

funcţia organelor şi sistemelor de organe nu suferă nici o schimabare în urma expunerii 

factorilor stresanţi. 

- Adaptarea încordată/intensivă sau medie, care durează 20-30 zile, cu schimbări mai 

pronunţate: pofta de mâncare scade pe un termen mai îndelungat, somnul este superficial, 

poate să scadă nesemnificativ masa corporală, poate apărea negativismul în formă uşoară, 

organele şi sistemele de organe lucrează intens, sunt la limita de sus a capacităţii în urma 

expunerii factorilor stresanţi. 

- Adaptarea patologică sau grea, durează 60-70 zile, decurge greu: de obicei, copiii se 

îmbolnăvesc foarte des în această perioadă (maladiile/boala pot dura până la o lună), 

masa corporală scade mult, se manifestă pronunţat negativismul. De obicei, această 

formă de adaptare se manifestă la copiii care merg la creşă în perioada de vârstă de 10-18 

luni, însă se întîlneşte și la copiii de peste 2 ani de zile, organele şi sistemele de organe 

activează cu o intensitate mare pe un timp îndelungat și duce după sine apariţia diferitor 

afecţiuni somatice și probleme de ordin psihologic.   

 

Rolul cadrului didactic este esenţial în depășirea acestui obstacol, întrucât educatoarea 

este principalul intermediar între copil și lumea nouă: educatoarea este privilegiată din plin de 

atenţia copilului şi, ca atare, intră în zona socializarii de prim grad. Mai mult, acum se produc 

interesante fenomene de transfer afectiv şi de identificare afectivă, în sensul că preşcolarul îşi 

transferă toată dragostea şi atenţia către educatoare, cu care se şi identifică, aceasta fiind pentru 

el un efort de substitut al mamei. O mare parte din viaţa copilului se va desfăşura de-acum în 

grădiniţă, iar de armonia dintre cele doua medii educaţionale reprezentate de părinti și 

educatoare depinde dezvoltarea viitoare a copilului. 

 

Cum facem ca separarea să fie mai uşoară? 

 

Această perioadă este una dificilă pentru majoritatea mamelor, iar sentimentul ca cel mic 

se află în siguranţă este cel mai important.  

Prima zi în care copilul merge la grădiniţă nu este cea mai importantă, deoarece copilul nu 

înţelege unde merge și nici nu-şi dă seama că îl lăsaţi acolo şi, cel mai important lucru este ca 

micuţii nu conştientizează că va trebui să-şi petreacă câteva ore fără părinţi, chiar dacă mama sau 

tata i-au spus acest lucru de nenumărate ori. De obicei, plânsetele şi refuzul de a intra în grupa de 
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copii apar în următoarele zile. Părinţilor, în special, mamelor le trebuie multă răbdare şi 

diplomaţie ca să-şi facă fiul sau fiica să înţeleagă. Pentru ca copilul să suporte mai uşor separarea 

de părinţi și să se adapteze ușor este bine să-i explicaţii din timp unde plecaţi dvs, de ce și să-l 

asiguraţii că vă veţi întoarce. Normal, copilul se va opune, va plânge însă cu timpul va accepta.  

 

Trucuri pentru acomodarea copilului la grădiniţă 

 

Ideal ar fi ca fiecare copil să intre în colectivitate atunci când este pregătit din toate punctele de 

vedere, dar adevărul este ca suntem de cele mai multe ori nevoiți să o facem, neavând alte soluții 

la îndemână. Și cu cât copilul este mai puțin pregătit cu atât va dura mai mult acomodarea. Să 

vedem ce putem face pentru a-i ușura adaptarea. 

 

Ce puteţi face ca părinte? 

 

 Pregătiți copilul din timp chiar dacă vi se pare că e prea mic și nu înțelege multe 

lucruri. Vorbiţi-i mult despre grădiniţă prezentându-i toate aspectele pozitive, cum va 

cunoaste multi copii care-i vor deveni prieteni, cum va avea o educatoare care va avea 

grijă de toti copiii, cum va învăţa lucruri interesante. Jucati-va de-a grădiniţa, prezentaţi-i 

filmuleţe sau desene animate cu grădiniţa, incitaţi-i curiozitatea în legatură cu mersul la 

grădiniţă. 

 Insistaţi pe socializare. În perioada anterioară grădiniţei insistaţi mai mult pe socializare 

căci cu cât copilul petrece mai mult timp doar cu mama cu atât mai greu îi va veni să se 

desprinda de ea. Asta nu înseamnă că „abandonaţi” copilul ci să petreceţi mai mult timp 

cu el în parc, printre copii, să mergeţi mai des în vizite, să-l lăsaţi câte puţin cu alte 

persoane de încredere: bunici, mătuşi. 

 Implicaţi copilul în activităţi premergătoare mersului la grădiniţă cum ar fi alegerea 

unui ghiozdan haios care să-i placă mult și despre care să ştie că-i va folosi la grădiniţă, 

alegeţi împreună hăinuţe comode “de grădiniţă”, papucei, pijamale, faceţi-l să vadă 

mersul la grădiniţă ca pe o aventură atractivă în care are și el un cuvănt de spus. 

 Dacă are un obiect de atașament lăsați-l să-l ducă cu el. Unii copii au un anumit obiect 

de pluș preferat, o jucărie, o pernuță. Puteți să-i spuneți că în primele zile acel obiect îl va 

insoți. Mulți copii se simt mai “în siguranță” dacă au un obiect familiar, de acasă, cu ei. 

 Controlați-vă atitudinea și impulsurile! Atitudinea voastră, în special a mamelor, este 

foarte importantă și în principal sunt doua extreme care trebuie evitate. 

 Unele mame, crezând că e mai bine, manifestă un comportament și o atitudine dură, 

atunci când lasă copilul la grădiniţă: ”Tu trebuie sa stai aici, asta este, nu facem numai ce 

ne place, trebuie să plec și gata, nu te mai smiorcăi!”. Alte mame sunt excesiv de 

emotive, neliniștite, frustrate, stari pe care le transmit copilului. 

 Se recomnadă să aveți o atitudine relaxată și care să inducă siguranță copilului, 

încrederea că va fi bine și că la sfârsitul programului veți veni după el.  

 Învăţați-l să comunice: discutați mereu despre temerile lui, despre așteptările lui, 

asigurați-l că poate să vă spună orice, nu-l luați niciodată în derâdere sau nu îl certați 

pentru ce va spune căci astfel va învăţa să ascundă. La sfârșitul fiecărei zile de grădiniţă 

povestiți cu el, eventual faceți jocuri de rol pentru a afla mai bine prin ce trece sau ce a 

facut toata ziua acolo și cum se comportă personalul cu copiii sau copiii intre ei. 

 

Ce trebuie să ştie copilul înainte de a merge la grădiniţă? 

 

Începerea grădiniţei este un moment extrem de important în viaţa oricărui copil, mai 

ales a celor care nu au mai mers în colectivitate până acum. Cum îl va pregăti părintele pe cel 

mic pentru prima zi de grădiniţă? 
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Oricat de ciudat ar suna întrebarea, există lucruri pe care copilul trebuie să le ştie înainte de a 

merge la grădiniţă. 

 Copilul trebuie să ştie să folosească oliţa sau toaleta. Având în vedere numarul mare 

de copii dintr-o grupă și personalul redus (mai ales în grădiniţele de stat) este ușor de 

înteles de ce este important ca copilul mic să fi scăpat de scutec până la momentul 

începerii grădinţei. 

 Copilul ar trebui să ştie să se îmbrace şi să se dezbrace singur. E adevărat că, 

doamnele educatoare și ajutorii de educatori îi vor ajuta pe cei mici atunci când este 

cazul, până vor stăpîni aceste deprinderi, însă este important ca la început copiii mici să 

se descurce cât de cât desinestătător.  

Sugestie! Pentru ca tuturor să le fie mai uşor, ar fi o idee bună să oferiţi copilului pentru 

grădiniţă haine ușor de îmbrăcat și de dezbrăcat, hainele care să aibă scai (velcro / lipici) în loc 

de nasturi sau a capse, haine la care este ușor de deosebit care este faţa şi care este spatele. 

 Copilul trebuie să mănânce singur. Chiar și în grădiniţele private, unde numărul de 

copii din grupă este de obicei mai mic decât la stat, doamnele educatoare nu pot să-i 

hrănească simultan pe toţi copiii din grupă. În plus, un copil peste 3 ani ar trebui să fie 

capabil să folosească lingura şi furculiţa, pentru care cu siguranţă a manifestat interes 

încă din jurul vârstei de un an!  

La fel de important, sau poate chiar mai important decât deprinderile de bază amintite mai sus, 

este că micuțul trebuie sa fie pregătit şi din punct de vedere psihologic pentru intrarea în 

grădiniţă. Aşadar, ce trebuie să mai ştie copilul înainte de prima sa zi în colectivitatea de copii? 

 Copilul trebuie să ştie la ce să se aştepte. Nu are rost să minţiţi copilul, să încercaţi să-l 

păcăliţi sau să-i creaţi aşteptări greşite. Copilului trebuie să-i spuneţi de la bun început că 

va merge la grădiniţă, împreună cu mulţi alţi copii cu care se va juca, îngrijit şi 

supravegheat de doamnele educatoare și de doamnele ajutoare de educatori. 

 Copilul trebuie să ştie că mama sau tata vor veni în fiecare zi să-l ia înapoi acasă. 

Mulţi copii în perioada de adaptare cu grădiniţa se simt abandonaţi. De aceea este bine 

să-i explicaţi copilului că mămica sau tăticul vor veni să îl ia acasă neapărat, după ce 

micuțul se vajuca (sau va servi prânzul, sau va dormi). Este important să vă ţineţi de 

promisiune, şi să fiţi prezenţi atunci când copilul şi-a terminat somnul de prânz!  

 Copilul trebuie să stie că poate să apeleze la doamna educatoare atunci când are o 

problemă. La grădiniţă, doamna educatoare este un fel de „echivalent” al părintelui sau 

bunicii, sau a bonei, care îl poate asculta şi ajuta, indiferent de problema pe care o are: fie 

că e vorba de un conflict cu un coleg de grupa, de nevoia de a merge la toaletă sau de alt 

mic necaz, doamna educatoare îl poate ajuta. 
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2.2. IMPLICAREA TAŢILOR ÎN ÎNGRIJIREA ŞI EDUCAŢIA 

COPIILOR 
               

SCOPUL TEMEI ŞI REZULTATELE INSTRUIRII 

 

Savanţii au confirmat un lucru pe care majoritatea părinţilor şi specialiştilor care lucrează 

cu familiile îl cunosc demult – taţii au o influenţă deosebit de mare asupra copiilor. Ştiinţa a 

demonstrat, că primele experienţe ale copilului determină modul în care se dezvoltă creierul lui, 

iar toţi cei care îl îngrijesc influenţează modul în care copilul învaţă, gândeşte şi se comportă pe 

parcursul întregii vieţi. Cercetările au demonstrat, că atunci când taţii se implică în viaţa copiilor 

lor, aceştea sunt mai indepedenţi, mai încrezători şi au mai multe şanse de succes când încep 

şcoala. Copiii şi întreaga lume au de cîştigat în urma implicării taţilor în educaţia copiilor.  

 

Mesaje de bază: 

 

1. Taţii  au un impact semnificativ asupra copiilor și mamelor. De asemenea, important este 

şi impactul pe care îl are asupra bărbaților paternitatea. 

2. Dacă nu se lucrează cu taţii în familiile cu copii mici,  are lor înrăutăţirea calității 

serviciilor oferite copiilor și mamelor, iar aceştea pot fi expuși unor riscuri mai mari. 

3. Este important să se sprijine "echipa educaţională în întregime" pentru implicarea taților 

în practica zilnică a parentalităţii. 

4. Educatorii parentali – oricine ar fi aceştea - pot avea un impact pozitiv important asupra 

dorinței şi disponibilităţii taţilor de a ajuta partenera/mama copilului de a se implica în 

educarea copiilor lor de vârstă mică. 

 

Finalităţi obţinute  

 

La finele studierii acestei teme participanţii/educatorii parentali: 

 Vor înţelege, de ce implicarea taţilor capătă o importanţă tot mai mare din perspectiva 

politicii şi practicii.    

 Vor înţelege cum influenţează taţii asupra dezvoltării copiilor şi a mamelor.   

 Vor conştientiza prejudecăţile şi stereotipurile existente în raport cu bărbaţii şi taţii, care 

„împiedică” implicarea lor efectivă în educaţia copiilor mici.   

 Vor şti cum să implice taţii în educaţia copiilor.  

 Vor şti unde se găsească mai multă informaţie despre taţi şi paternitate.  

 

 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/eoss/downloads/proj_familyrelation.pdf
http://www.staffs.ac.uk/schools/business/economics/papers/ec2001-09.pdf
http://www.sagepub.com/book.aspx?pid=4860
http://www.ericfacility.net/ericdigests/ed408277.html
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I. INTRODUCERE: IMPORTANŢA TAŢILOR ÎN LUMEA         ÎNTREAGĂ  

 

În dezvoltarea și asigurarea bunăstării sugarilor și copiilor de vârstă mică participă mulți 

membri ai familiei (de exemplu, bunica, matuşile/unchii, frații și surorile mai mari, etc.), iar 

pentru educatorul parental va fi foarte important să ia în considerare rolul lor în casă și modul în 

care aceştea pot fi implicați în munca în beneficiul copilului. 

 

Atenţie deosebită aici vom acorda tatălui (sau partenerului mamei), deoarece există multe 

bariere culturale și de altă natură care împiedică implicarea taților în grija faţă de viitoarea mama 

a copilului său în perioada prenatala, participarea lor în procesul de naștere și îngrijirea neijlocită 

a nou-născutului. Cu toate acestea, cu fiecare nouă generație tații din întreaga lume fac mai multe 

treburi acasă și sunt mai implicați în îngrijirea copiilor de vârstă mică. De asemenea, se schimbă  

şi aspirațiile lor și mulți dintre ei încearcă să stabilească o relație mai strînsă cu copiii lor decît 

cele pe care le aveau cu propriii lor tați. 

Aceste tendințe se observă, de asemenea, într-un şir de ţări mai tradiţionale și, după toate 

probabilitățile, acestea se vor întări pe măsură urbanizării, răspîndirii valorilor "occidentale", 

precum și creşterea rolului femeilor în sistemul de educație și ocuparea forței de muncă. Astfel, 

într-un număr tot mai mare de țări agenda politică include problemele de interes pentru a sprijini 

taţii în participarea lor la îngrijirea copilului, iar concediul de maternitate și paternitate după 

nașterea unui copil este prevăzut în jurisdicția unui şir tot mare de ţări din întreaga lume. 

Taţii, toţi fără de excepţie, influenţează încă de la început. La fel ca şi în cazul mamelor, 

această influenţă poate fi atît pozitivă, cît şi negativă. Spre exemplu, sugarii/bebeluşii la 

îngrijirea cărora  participă taţii, se dezvoltă mai repede comparativ cu acei copii, taţii cărora se 

aflau în depresie în primul an de viaţă al lor şi peste ani la aceşti copii se pot manifesta probleme 

de ordin comportamental şi emoţional. 

Cercetările din ultimii ani arată, că starea psihică a  taţilor (nu doar a mamelor) şi legătura 

insuficient de strînsă dintre tată şi copil,  la fel, poate avea o influenţă nefastă de durată  asupra 

dezvoltării copilului.  

Încă una din rolurile semnificative ale taţilor constă în faptul, că ei sunt jucători 

importanţi în „echipa educativă”. Educaţia pozitivă "în comun" a fost definită ca fiind o 

preocupare conștientă de ambii părinți plus sprijin. Calitatea de co-educație are un impact pozitiv 

semnificativ asupra rezultatelor copilului. În cazul în care serviciile socio-educaţionale lucrează 

numai cu mamele lor, acestea pot crea o dependență a mamei de serviciul respectiv, în loc să 

dezvolte viabilitatea familiei. Dacă ne dorim să promovăm cu succes educația în echipă a 

copilului și creșterii viabilităţii familiei, este esențial să se ofere un sprijin pentru ambii parteneri 

ca părinți, care cresc separat copilul. 

 

Se consideră, că lucrul cu tatăl îmbunătăţeşte calitatea interacţiunilor 

mamei cu copilul său: “sensibilitatea fiecăruia dintre părinţi în raport cu 

copilul său, precum şi ataşamentul copilului faţă de ei creşte,  dacă în 

această interacţiune se implică ambii părinţi”.  

“Taţii au o importanţă foarte mare în educaţia copiilor. Relaţiile dintre tată şi copil 

– sunt ele pozitive sau negative, sau, în general, lipsesc - la oricare etapă de vârstă a 

copilului, şi în toate societăţile culturale şi etnice, exercită o influenţă profundă și 

cuprinzătoare asupra copiilor, care durează toată viaţa. La fel, taţii au o influenţă 

deosebită asupra mamelor. Patru din cinci bărbaţi devin taţi şi, practic, toţi ei au o 

anumită relaţie cu copiii”.   

(State of the World’s Fathers, Men care  

(Situaţia taţilor în lume. Bărbaţii nu sunt indiferenţi), 2015) 
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Implicarea taţilor în lucrul casnic şi îngrijirea copilului, de asemenea, este important din 

perspectiva emancipării femeii, deoarece mamelor le este mai complicat să participe în viaţa 

socială/publică în lipsa susţinerii şi ajutorului acordat în îndeplinirea lucrului casnic şi îngrijirii 

copilului. Băieții, care și-au văzut taţii lor ocupîndu-se de treburile gospodăreşti și de cele de 

îngrijire a copiilor, cu o mai mare probabilitate se vor angaja în treburile casnice și vor avea  

grijă de propriii copii. Aşa o transmitere a grijii pentru copii de la o generaţie la alta poate deveni 

un factor-cheie de transformare a relaţiilor dintre sexe şi lichidarea inegalităţii de gen, deschizînd  

un diapazon larg a viitoarelor posibilităţi pentru băieţi, cît şi pentru fete.  

În Convenţia cu privire la Drepturile Copilului există fundamentarea implicării taţilor în 

grija faţă de copil din perspectiva respectării drepturilor omului.  

 

Articolul 7: Copilul se înregistrează imediat după naștere și, din momentul naşterii, are 

dreptul la un nume și dreptul de a dobândi o cetățenie și, în măsura în care este posibil - 

dreptul de a-şi cunoaște părinții și dreptul de a fi îngrijit de către aceştea.  

 

 

II.   TAŢII ŞI PATERNITATEA: INFLUENŢA/IMPACTUL ASUPRA 

TAŢILOR ŞI A MAMELOR   

 

 

A. Influenţa paternităţii asupra taţilor   

 

O paternitate implicată este importantă nu doar pentru copii şi mame. Paternitatea 

influenţează pozitiv şi taţii. Taţii, care au relaţii strînse cu copiii, trăiesc mai mult, au mai puţine 

probleme cu sănătatea fizică şi mentală, sunt mai puţin supuşi riscului de a se alcooliza sau a 

utiliza droguri, sunt mai productivi la serviciu şi susţin că sunt mai fericiţi comparativ cu acei taţi 

care nu au aşa relaţii cu copiii lor.     

Bărbaţii-viitorii taţi manifestă un interes tot mai mare faţă de însoţirea partenerei sale la 

specialişti în perioada de graviditate şi chiar pentru prezenţa în timpul naşterii copilului.  Dacă 

între părinţi există o înţelegere mutuală şi ei capătă o pregătire bună în timpul activităţilor de 

pregătire către naştere, susţinerea mamei în timpul naşterii şi  dorința de a vedea nașterea 

copilului său poate deveni un moment magic pentru tați și poate contribui la stabilirea afecțiunii 

între tată și nou-născut. Taţii copiilor nou-născuţi deseori re-conceptualizează viaţa lor şi 

diminuează riscurile la care se supun, ca de exemplu, fumatul, abuzul de droguri și diverse fapte 

penale - este important să se folosească această oportunitate pentru învățare.  

Cu cît mai mult taţii au grijă de copii, cu atît ei devin mai mulţumiţi, satisfăcuţi şi 

sensibili. Spre exemplu, cu cît mai devreme taţii încep să-şi ia bebeluşii în braţe şi să-i 

îngrijească după naştere, cu atît mai repede marchează apariția sentimentelor lor de căldură, 

iubire și satisfacție. Îngrijirea copilului  provoacă în creier modificări hormonale la bărbați (și 

femei), care contribuie la un sentiment de grija pentru descendenții lor, precum și stabilirea 

atașamentului față de ei. După 15 minute, timp în care păstrează copilul în brațele lor, 

bărbații/taţii tind să aibă niveluri mai ridicate de hormoni asociate cu toleranța/încrederea 

(oxitocina), sensibilitatea în raport cu sugarii (cortizol) și reproducerea/lactația/atașamentul 

(prolactina). Există șanse ca îngrijirea imediată a unui copil să reducă tendința de a folosi 

violența, și datele cercetărilor arată că tații care sunt implicați în educație pot să își asume o 

responsabilitate semnificativă pentru executarea funcțiilor de bază ale îngrijirii copilului (de 

exemplu, hrănirea, schimbarea scutecelor etc.) şi cu mult mai puțin probabil să recurgă la 

violența sexuală față de copiii lor în anii următori.  
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  B.  Influenţa taţilor asupra mamelor copiilor  

 

Atunci când tatăl copilului asigură sprijin partenerei sale/mamei copilului, aceasta trăeşte 

un stres şi o depresie, legate de îndeplinirea responsabilităţilor părinteşti, mai puţin intense, nasc 

mai uşor, se măreşte numărul mamelor dispuse să alăpteze la sân copilul un timp îndelungat.  

Mamele adolescente au un sentiment al demnităţii proprii mai bine pronunţat şi o stimă de sine 

pozitivă, în cazul în care tatăl copilului lor este gata să le sprijine şi acestea devin mai atașate de 

copiii lor, este mai puțin probabil să-i abandoneze și-sau să-i pedepsească. 

Taţii influenţează substanţial comportamentul mamelor referitor la sănătatea proprie. 

Gravidele care fumează, care au avut parteneri-bărbaţi ne-indiferenţi, micşorau fumatul cu 36% 

comparativ cu cele, partenerii cărora erau indiferenţi faţă de sănătatea lor.  

Mamele îşi îndeplinesc responsabilităţile părinteşti nu într-un „vacuum”:  relaţiile lor cu 

copiii sunt influenţate de cee ace se întîmplă în jurul lor. Spre exemplu, comportamentul 

negativ/agresiv al taţilor, precum alcoolismul, nu doar va influenţa negativ relaţia acestuia cu 

copilul şi mama acestuia, ci va influenţa şi atitudinea mamei faţă de copil – aceasta are mari 

şanse de se deteriora.    

 

III.   INFLUENŢA TAŢILOR ASUPRA COPIILOR  

 

Copiii, ai căror tați se implică în mod activ în procesul de îngrijire şi educaţie a lor, sunt 

mai sensibili, mai receptivi; stabilesc relații bune de prietenie cu alţi copii, se adaptează mai bine 

la diverse situaţii, au mai puține probleme de comportament și demonstrează rezultate mai bune 

la grădiniţă-şcoală. Mai târziu, ei au mai puține șanse de a avea probleme cu poliția sau abuzul 

de droguri / alcool. Acest efect este evident mai ales în familiile disfuncționale. "Un tată bun" 

poate "proteja" copiii de mama dezavantajată și deprimată. Taţii care trăiesc în afara familiei, dar 

care întreţin o relaţie marcată de dragoste cu copiii lor, la fel, aduc beneficii uriaşe. 

 Şi invers, taţii, care manifestă un interes scăzut pentru copiii lor, influenţează negativ 

dezvoltarea acestora şi performanţele lor pe viitor, inclusiv ruperea lanţului sărăciei.  Taţii care 

sunt ostili în ceea ce privește copiii lor, sau care recurg la violență împotriva lor sau a  mamelor 

lor, provoacă daune extrem de mari. Specialiştii pot fi tentați să ignore tații, după ce mama și 

copilul vor fi în "securitate garantată." Cu toate acestea, o atare abordare este greșită. Astfel de 

oameni ar trebui să fie deosebit de implicaţi în lucrul cu copiii. Este necesar să se identifice și să 

se promoveze abilitățile lor și punctele lor forte, astfel încât să poată să stabilească o relație 

semnificativă cu copiii lor. 

Alfabetizarea este o abilitate, care este foarte dependentă de succesul în viață. Incepe cu 

cea mai timpurie perioadă din viaţa copilului, acasă la copil, atunci când părinții îi arată cărți sau 

imagini, interactionînd cu copilul si unul cu altul verbal și expresiv. Implicarea substanțială şi de 

înaltă calitate (sensibil / de sprijin) a tatălui, începând cu luna următoare nașterii unui copil și 

mai departe, poate conduce la o serie de rezultate cognitive pozitive la sugari și la copii mici, 

inclusiv un IQ mai mare la vârsta de 12 luni și 3 ani. 

Succesul copiilor depinde de implicarea taților și mamelor în activităţile de acasă pentru 

dezvoltare. Mamele și tații se pot încuraja reciproc să utilizeze cuvinte noi, adresându-se 

copilului, și fiind aproape de ei, precum și pot oferi rpopoziţii/fraze de o o structură complex, 

precum şi expresii curte şi clare. Bineînțeles, atît tații cît şi mamele care au un nivel mai ridicat 

de educaţie, au un impact mai pozitiv asupra învățării timpurii a copilului lor. Acesta este un alt 

motiv important pentru implicarea taților în îngrijirea copilului; tații, precum și mamele, care au 

competențe lingvistice slabe sau un nivel scăzut de alfabetizare, pot obține o motivație mai bună 

pentru instruirea lor atunci când își dau seama de beneficiul acesteia pentru dezvoltarea copiilor 

lor.  

Gradul înalt de sensibilitate al tatălui și al mamei copilului este legat de "pregătirea 

pentru adaptarea la creşă" sau alt centru de îngrijire a copilului. Cea mai optimă cale de 
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dezvoltare la taţi şi mame a sensibilităţii faţă de copil este învăţarea faptului cum să reacţioneze 

la semnalele pe care le transmite copilul, precum și stabilirea relaţiilor/ interacțiunilor de înaltă 

calitate cu copii mici.  

Educația taților și mamelor, precum și motivația acestora de a se ocupa de copii 

sistematic, mai ales cu copiii care prezinta intîrzieri în dezvoltare sau care au nevoi speciale, pot 

fi deosebit de importante și să aducă beneficii nu numai copiilor și taţilor, dar și mamelor. 

Implicarea taţilor în îngrijirea şi dezvoltarea copiilor reduce cazurile de violenţă faţă de 

copii. Conform cercetărilor pentru unii bărbaţi/taţi conştientizarea apariţiei consecinţelor pentru 

comportamentul lor neadecvat faţă de copil şi focusarea atenţiei pe rolul lor de tată poate fi un 

stimul puternic pentru schimbarea comportamentului propriu. Responsabilizarea taţilor, care 

recurg la violenţă faţă de copil şi/sau mama acestuia, pentru comportamentul lor şi pentru 

impactul acestuia asupra copiilor, vor da rezultate mai bune pentru întreaga familie. 

 

        Rezultatele cercetărilor referitoare la un program socio-educativ, destinat părinţilor cu 

copii care înregistrau dizabilități intelectuale și probleme de comportament, a arătat că, în 

ciuda faptului că mamele beneficiază de participarea la sistemul de servicii, în mod 

independent, îmbunătățirea după participarea la program a fost semnificativ mai vizibilă la 

mamele care au participat la program împreună cu taţii copiilor. Acest lucru este deosebit 

de important din perspectiva rezultatelor studiilor referitoare la stresul crescut pe care îl 

trăiesc mamele care educă copii cu nevoi speciale. 

 
IV. PERCEPEREA SOCIETALĂ A TAŢILOR  

 

Pentru mulţi profesionişti, ca şi pentru mame şi taţi, maternitatea este “standardul de 

aur”, cu care sunt comparaţi taţii şi cărui, ca regulă aceştea nu corespund. În societate sunt 

răspândite prejudecăţi despre taţi ca despre oameni care, în principiu, nu sunt gata sau  pot să 

îngrijească de copiii mici, aşa cum o fac mamele.    

         Cercetările fundamentale nu au descoperit deosebiri biologice esenţiale între sexe din 

perspectiva sensibilităţii în raport cu bebeluşii (Lamb et al, 1987) sau în capacitatea de a 

asigura îngrijirea intimă (Parke, 2008).  Nivelurile "hormonilor îngrijirii" sunt aceleași 

pentru bărbați și femei şi sunt afectaţi de stimulii infantili încă înainte de nașterea copiilor 

lor (Storey et al, 2000), precum și interacțiunea cu ei mai târziu (Feldman et al, 2010). Se 

pare că reacţia taților la necesităţile bebeluşului poate fi diferită, în funcție de măsura în 

care își asumă responsabilitatea pentru îngrijirea copiilor lor. 

 

Atunci când educatorul parental contactează mai ales cu mamele şi mai puţin cu taţii, 

considerînd că doar mamele sunt „educatorii naturali”, aceasta nu doar creează piedici în calea 

participării bărbaţilor/taţilor în îngrijirea copiilor, dar şi pun pe umerii mamei toată 

responsabilitatea pentru grija faţă de copil. 

Taţii, realmente, pot „face asta”. Într-o cercetare efectuată în Israel, au fost comparate 

chimbările care au loc în creierul lăuzelor şi a taţilor, care erau îngrijitorii principali ai copiilor 

nou-născuţi (toţi aceştea erau homosexuali), s-a constatat, că schimbările – la mame şi la taţi - s-

au produs în sectoare diferite ale creierului, dar echivalente. Cercetarea a arătat lipsa diferenţelor 

între sexe din perspectiva abilităţii şi complexităţii procesului de îngrijire a copilului: acasă 

mamele pot îndeplini 2 sau mai multe sarcini concomitent, deoarece ele se ocupă, de obicei, de 

lucrul casnic şi de aceea au însuşit mai bine deprinderile de a îndeplini astfel de sarcini.  

 

V.ROLUL EDUCATORULUI PARENTAL ÎN OFERIREA DE SUPORT 

TAŢILOR ÎN CADRUL FAMILIEI 

Deoarece atît bărbaţii şi femeile însuşesc deprinderile de îngrijire a copiilor cu aceeaşi 

viteză şi deoarece însăşi acţiunea de îngrijire a copilului provoacă la bărbaţi schimbări 
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hormonale şi la nivelul creierului, care pe termen lung contribuie la dezvoltarea unui sentiment 

de îngrijire și afecțiune, această cunoaștere conferă  educatorului parental o responsabilitate 

specială. 

Faptul cum va stabili educatorul parental relaţia cu taţii şi cum va explica mamelor şi 

taţilor rolurile gender, care, în raport cu procesul de îngrijire şi dezvoltare a copilului trebuie să 

fie asemănătoare, va influenţa substanţial îndeplinirea de către aceştea a rolurilor lor parentale în 

perspectivă apropiată şi îndepărtată.  

 

 Strategii de implicare a taţilor în educaţia copiilor 
Pentru a stabili unele strategii privind implicarea taţilor în educaţia copiilor educatorul parental 

va analiza următoarele întrebări: 

1. „Primul contact”. Primesc taţii invitaţii concrete, nominale pentru a se întîlni cu 

educatorul parental sau pentru a participa în activităţi de educaţie parentală? Este stabilită 

înţelegerea prealabilă despre întîlnire/activitate pentru a utiliza posibilităţile optime când 

taţii pot participa la activităţi?  Se adună date despre taţi? 

În esenţă, taţilor trebuie să le oferim „permisiunea” de a participa în activităţi de educaţie 

parentală. Aceasta ar însemna, că ei trebuie „împinşi” mai mult decît pe mame, pentru a se 

implica: orice acţiune de „împingere” poate fi interpretată de către taţi ca şi invitaţie şi s-ar putea 

să fie nevoie de cîteva astfel de acţiuni înainte ca ei să înţeleagă, că sunt bineveniţi şi aşteptaţi.     

2. Materialele informaţionale pe care le utilizaţi conţin fotografii cu taţi? Informaţia este 

convingătoare referitor la rolul taţilor în educaţia copiilor? Atmosfera/mediul unde se 

organizează activităţile de educaţie parentală este prietenos în raport cu taţii? Perioada 

când organizaţi activitatea/întîlnirea acasă este convenabilă pentru taţi? Propuneţi 

activităţi/ întîlniri în zilele de odihnă, atunci, când există o mai mare probabilitate ca mai 

mulţi taţi şi mame să aibă posibilitatea de a participa?  

3. Implicarea taţilor în activităţi de educaţie parentală este pe agenda administraţiei 

instituţiei Dvs.? În aceste activităţi se implică toţi membrii echipei? Fişa postului 

specialistului care realizează educaţie parentală conţine stipulări despre implicarea 

părinţilor - şi a taţilor, şi a mamelor deopotrivă – în activităţi de educaţie parentală? Toţi 

colaboratorii instituţiei Dvs. înţeleg rolul taţilor şi influenţa acestora în educaţia copiilor?   

4. Volumul de lucru al educatorului parental este stabilit, iniţial, în aşa fel, încît, pentru 

început, să fie suficient timp pentru a lucra cu ambii părinţi?  

 

VII. Sfaturi pentru educatorul parental: PRACTICI DE LUCRU CU TAŢII   

 

În primul rînd, studiile arată că cea mai importantă este o atitudine pozitiva, iar noi 

sperăm că, în cazul în care încă nu v-aţi  montat în mod pozitiv, în acest modul ați primit 

suficiente informații și oportunități de reflecție, pentru a simţi un sentiment de satisfacţie de la 

posibilitatea de a lucra cu părinții-taţi. Dacă veţi fi bine informat/ă şi montat/ă pozitiv, atunci 

restul se va întâmpla de la sine, și pentru aceasta nu vor fi necesare modificări semnificative. De 

exemplu, în timpul unei vizite la domiciliu, dacă Dvs. veţi simți cu adevărat importanța 

implicării în munca de echipă nu doar a mamei, ci și a tatălui, niciodată nu veţi trece pe lîngă el 

în hol sau nu veţi închide ușa după el, pînă când "voi vorbi cu mama". Veţi dori să-i cunoaşteţi 

punctul lui de vedre, știind că aceasta vă va ajuta să obțineți o imagine mai completă a dinamicii 

și a circumstanțelor a ceea ce se întâmplă în familie. 

Trebuie să fiţi respectuos/ă. În mod ideal, este de dorit să cunoaşteţi numele mamei şi a 

tatălui, dacă nu-ş știţi, ar trebui să-i întrebaţi. Trebuie să fiţi amabili/e și să încercaţi să stabiliţi 

contact vizual cu ambii părinți. Nu trebuie să-i numiţi "tata" si "mama", pentru că ei se vor simți 

că vă referiți la el ca la un copil, și la ei de multe ori se poate crea impresia că nu vă amintiţi 

numele lor. Aţi putea să vă adresaţi cu Domnul/Doamna , dacă vi se solicită acest lucru. În cazul 
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în care tatăl ar insista asupra necesității de a se eschiva de la discuţie, va trebui să găsiţi 

oportunități să-l reţineţi, spunîndu-i cît de important este să audă şi dînsul despre problema pe 

care o discuţaţi. 

Trebuie să țineţi minte o listă de întrebări adresate tatălui (fără a vă uita pe foaie). Nu 

faceţi interogatoriu, dar aveți posibilitatea să specificați una sau douî întrebări. Cum vă 

descurcaţi cu un copil în casă? Cum credeţi să se descurcă mama copilului? Ce s-a schimbat în 

organizarea vieții Dvs.? Cum îmbinați munca/studiile cu lucrul casnic? De ce informaţii aveţi 

nevoie ca să creşteţi mai bine copilului? Sfaturile cărui specialist v-ar ajuta? 

Daţi-i posibilitate tatălui copilului să pună întrebări. Ascultaţi cu atenţie ce vă spune 

perechea şi încurajaţi succesele lor. “Văd că vă descurcaţi destul de bine”.  “Sunteţi o echipă 

bună”.  “Arătaţi foarte bine împreună cu micuţul Dvs., domnule X”. Punînd o întrebare de ordin 

general, priviţi mai întîi la un părinte, apoi la al doilea.  Trebuie să găsiţi posibilitatea de a 

discuta despre convingerile tradiţionale, pe care le pot avea în legătură cu capacităţile 

corespunzătoare ale femeii şi bărbatului referitoare la îngrijirea copilului.   

Implicarea activă a taţilor poate deveni foarte importantă în timpul masajului, scăldatului, 

alimentării copilului, schimbatul scutecelor, mai tîrziu – jocului cu copilul, cititului împreună cu 

copilul.  

Reţineţi, s-ar putea să fie util să aveţi discuţii individuale cu fiecare dintre părinţi: taţii, 

ca şi mamele, pot simţi nevoia de a discuta unul la unul cu Dvs. pentru a clarifica unele 

sentimente, temeri referitoare la unele lucruri legate de creşterea şi dezvoltarea copilului.  

Convingeţi-vă că părinţii – şi tata şi mama – au informaţia de contact  a Dvs. şi că ei se 

pot adresa la Dvs. cu orice problemă sau întrebare referitoare la creşterea şi dezvoltarea 

copilului.  

 

ANEXE 

 

 Foaie resursă 1  pentru taţi: PETRECEŢI CÂT MAI MULT TIMP CU COPILUL DVS. 

 

Copiii, taţii cărora petrec cu ei mult timp, au un sentiment al propriei demnităţi bine dezvoltat, 

artă rezultate mai bune la şcoală, provoacă mai puţine probleme în perioada preadolescenţă şi 

devin nişte oameni cu încredere în forţele proprii şi autosuficienţi. Aceasta începe de la bun 

început:  când taţii strîng la piept bebeluşii lor şi îi îngrijesc, când se joacă cu ei, citesc împreună 

şi merg la plimbare.   

o Copiii acestor taţi cresc mai deştepţi decît alţii (chiar au un IQ (coeficientul inteligenţei) 

mai mare);  

o Sunt mai populari decît alţi copii (începînd de la creşă); 

o Se stabileşte un contact mai bun cu mamele lor; 

o Părinţii sunt mai mulţumiţi de relaţiile pe care le au şi climatul psihologic familial 

pozitiv, adecvat unei dezvoltări bune a copilului. 

 

REŢINEŢI! 

 Femeile nu au deprinderi deosebite sau talente privind îngrijirea li educaţia copiilor mici, 

care ar lipsi la bărbaţi. PRACTICA îi perfecţionează atît pa mame, cît şi pe taţi: cu cît mai 

mult se implică taţii în procesul de îngrijire şi educaţie a copiilor mici, cu atît mai repede 

şi mai bine se va isprăvi cu aceasta, va deveni mai încrezător în sine şi mai relaxat. Aşa 

că…  

 Ţineţi copilul în braţe: plimbaţi-l, faceţi-i baie, schimbaţi-i pamperşii, cîntaţi-i. În aceste 

momente se schimbă organismul dvs., ca să vă facă un tată mai eficient. Nivelul 

testosteronului scade (nu vă panicaţi, mai tîrziu revine la normă) şi se elimină hormonii 

de îngrijire: oxitocina (care contribuie la dezvoltarea toleranței și a încrederii) și prolaţina 

care vă ajută să fiţi mai receptiv.  
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 Niciodată nu rataţi posibilitatea să-l ţineţi în braţe pe copil: acasă sau în stradă, 

împreună cu familia, GÂNDIŢI-VĂ: nu aţi putea/nu ar trebui să-l luaţi pe copil în braţe?  

Nu lăsaţi oare, inconştient, strîngerea la piept a copilului în seama mamei? Când sunteţi 

într-o cafenea – copilul se află pe genunchii Dsv.? Folosiţi orice ocazie de a urmări şi a 

observa comportamentul copilului în mod independent: în timpul îngrijirii solo a 

copilului – iată când veţi comite greşelile proprii şi vă veţi învăţa să-l îngrijiţi cît maI bine 

pe copil. 

 Începeţi să-i vorbiţi şi să-i citiţi copilului. Priviţi în ochii copilului. Faceţi grimase. 

Arătaţi-i limba. Aşteptaţi pînă copilul vă va copia (el va face aceasta în mod obligatoriu – 

mai devreme sau mai tîrziu). Vorbiţi-i bebeluşului: repetaţi sunetele pe care le emite şi 

reacţionaţi la ele. Arătaţi-i cărţi mici şi povestiţi-i poveşti. În mod  deosebit faceţi asta cu 

bebeluşii-băieţi. Ca regulă, părinţii fac asta mult mai des-mai mult cu fetiţele, ceea ce 

poate fi una din cauzele întîrzierii dezvoltării vorbirii la băieţi comparativ cu fetiţele. 

Cîntaţi-i şi legănaţi-l, dansaţi împreună cu copilul şi cîntaţi. Toate acestea sunt lucruri 

serioase: aceasta e necesar pentru DEZVOLTAREA CREIERULUI bebeluşului. Astfel 

de jocuri şi relaţii ajută la crearea legăturilor sinaptice în creierul copilului. 

 Luptaţi cu „mafia” mamelor: grupurile “mamelor şi copiilor” (acolo unde 

funcţionează) sunt destinate şi pentru taţi. Frecventaţi-le cît mai des. Acolo sunt jucării, 

se organizează activităţi şi se distribuie informaţie despre îngrijirea şi educaţia copilului. 

Chiar dacă nu vă prea place – mergeţi acolo pentru copilul Dvs. – şi pentru alţi taţi, care 

se vor simţi mai relaxaţi şi confortabil, dacă vă vor vedea acolo în mod regulat.  

 

Cîteva sfaturi de la un tată care a frecventat un grup de dezvoltare a bebeluşilor şi copiilor de 

vârstă mică: 

 Mai întîi căutaţi un grup în care se includ şi taţi – nu renunţaţi dacă nu veţi putea găsi 

un atare grup repede;  

 Dacă într-un grup pe care vreţi să-l frecventaţi împreună cu copilul Dvs. sunt doar 

mame, gândiţi-vă la ele ca la părinţi, nu ca la mame; 

 Reţineţi, când mamele vin în grup pentru prima dată, acestea, ca regulă, simt că ceilalţi 

nu sunt prea bucuroşi să le vadă: aţi putea să vă simţiţi încă mai incomod, deoarece 

sunteţi nou-venit, şi pentru că sunteţi bărbat;   

 Implicaţi şi alţi taţi. Şi dacă grupul se va numi şi în continuare „Grupul mamei şi 

copilului”, chiar şi după ce l-aţi frecventat destul timp, redenumiţi grupul.   

 

Obţineţi să fiţi recunoscut! Întotdeauna asigurați-vă că numele dumneavoastră este înscris în 

certificatul de naștere a copilului, participaţi la întâlnirile şi implicai-vă în discuţiile cu medicul 

de familie sau pediatrul/asistentul medical/educatorul etc. Notați informațiile lor de contact, 

astfel încît să îi puteți contacta în caz de urgență. Dvs. si mama copilului puteţi pune diferite 

întrebări, iar unul dintre voi îşi poate aminti lucruri pe care celălalt le-a uitat (un cap este bun, 

dar două - mai bine). În plus, punctul Dvs. de vedere va fi foarte util pentru specialiști, așa că 

împărtășiţi ceea ce știţi  despre copilul Dvs., deoarece, împreună cu partenera, sunteţi experţii 

copilului Dvs. 

 

Foaie resursa  2 pentru taţi: CUM SĂ ASIGURAŢI SECURITATEA ŞI 

BUNĂSTAREA EMOŢIONALĂ FAMILIEI DVS.   

 

ALĂPTAREA LA SÂN  

Aici susţinerea Dvs. este foarte importantă.   

Bebeluşii care sunt alăptaţi la sân, sunt mai 

sănătoşi, au o probabilitate mai mică de a deveni 

obezi în copilărie, dar şi la vârsta adultă, arată 

FUMATUL  

Dvs. trebuie să trăiţi pentru a vedea cum 

creşte copilul. 

La fel, Dvs. ştiţi, că de la fumul de ţigară 

copilului îi poate sta rău, şi copiii, părinţii 
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rezultate mai bune la şcoală. 

Alăptarea la sunt este utilă şi pentru sănătatea şi 

figura mamei , precum şi pentru ataşamentul faţă 

de copil. În plus – e gratuită. Familiarizaţi-vă cu 

pompele pentru sân şi ajutaţi la hrănirea copilului 

cin sticluţă. Iar atunci când copilul este pregătit 

pentru hrană solidă (în jurul vârstei de 6 luni), 

ajutaţi la hrănire. 

 

cărora fumează, au o mai mare 

probabilitate că vor fuma când vor creşte 

mari. Ca un tată al unui nou-născut 

trebuie să lăsaţi fumatul.  Ca o ultimă 

soluție, nu fumaţi în casă sau în mașină. 

Fumatul afecteaza, de asemenea, fumatul 

partenerei Dvs. Prin urmare, prin controlul 

fumatului Dvs., veţi ajuta toată lumea. 

Discutați cu medical Dvs. de familie. Din 

aceasta puteți obține o mulțime de sprijin. 

Și veți salva o avere. 

DEPRESIA  

Naşterea copilului provoacă stres contrar 

tuturor aşteptărilor. Circa jumătate din mame şi 

taţi ai nou-născuţilor în primul an după naşterea 

copilului se simt copleşiţi, iar 10-14% din mamele 

tinere şi 7-10% din taţii  prezintă stări depresive 

severe. Feriți-vă de "autolecuire" prin scufundare 

în muncă, alcool sau alte droguri, sau într-o 

legătură amoroasă extraconjugală. Dacă aveți 

nelămuriri în privinţa partenerului Dvs. sau a Dvs. 

înşivă, discutați cu specialiştii. 

ALCOOLUL/DROGURILE 

Abuzul de alcool / droguri pune copilul în 

pericol fizic și poate afecta relația Dvs. cu 

familia: atunci când tatăl bea mult, în mod 

regulat, copilul nu se simte bucuros sau în 

siguranță cu el sau cu mama sa, care, cel 

mai probabil, îşi face griji se nelinişteşte. 

Sugarii, mama sau tatăl căruia beau mult, 

sunt pe drumul de a creşte traumaţi 

emoțional și fizic. Discutați cu speciliştii. 

Aceştea vă vor  oferi asistență. 

EXERCIȚIILE FIZICE 

Exercitii regulate de aerobic ne ajută să ne simțim 

mai fericiți și să ne facă mai sănătoşi, deci gândiți 

la ele ca o prioritate pentru Dvs. si pentru mama 

copilului. Staţi cu ochii pe copilul dumneavoastră 

atunci când el aleargă sau poate vizita sala de 

sport, elaboraţi propriul plan de exerciții. Avand 

parinti activi fizic, copilul va fi, de asemenea, mai 

activ, iar acest lucru reduce posibilitatea de a 

deveni obezi.  

ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ 

Ca tată, trebuie să știți cum diferite 

alimente afectează copiii. Adresați-vă 

medicului pediatru pentru a vă furniza 

informații despre nutriție. Și, deoarece 

copilul vă va copia, asigurați-vă că Dvs. 

înşivă vă alimentaţi sănătos. 

 

ACCIDENTE GRAVE 

Pentru a evita moartea subita a nou-născutului  

("moarte în pat"), sugarii trebuie sa fie puşi sa 

doarmă pe spate. Traumele întîmplătoare  sunt 

frecvente, de aceea asiguraţi-i copilului un mediu 

sigur de accidente. Scuturatul copilului  poate 

provoca leziuni ale creierului si chiar poate ucide 

copilul. Atunci medicul de familie sau asistenta 

medicală, sau educatoarea are toate sfaturile și 

informațiile necesare. În cazul în care răbdarea e 

la limită, puneţi  copilul într-un loc sigur (pe spate 

în pătuțul lui) și ieşiţi din cameră pînă vă calmaţi. 

Alți oameni pot să vă spună că copilul are nevoie 

să-i daţi palme, „să-l învețe minte", dar este un 

non-sens de modă veche. Studiile sugerează, că 

copiii se comportă mai bine în cazul în care 

limitele sunt stabilite în liniște, fără a fi speriaţi. 

Încercaţi. Fiţi consecvent. 

 

STRIGĂTE, INSULTE, ABUZ FIZIC 

Niciodată nu faceţi acest lucru – nici în 

raport cu copilul Dvs., și nici în ceea ce 

privește partenerul! Sunteți un adult, iar 

dacă nu vă puteți controla starea Dvs. de 

spirit, este timpul să căutaţi ajutor. Chiar 

dacă vă certaţi în camera alăturată sau pe 

stradă, aceasta va afecta copilul. El 

absoarbe tensiunea ca un burete. Acest 

lucru nu este doar frustrant  pentru el, ci şi 

împiedică capacitatea lui de a învăţa. Iar 

dacă o veţi bate sau insulta pe mama 

copilului Dvs., îl învăţaţi pe fiul Dvs. să 

facă același lucru în legătură cu partenera 

și fiica sa - să se mărite cu un bărbat care, 

cel mai probabil, o va bate. Dacă acest 

lucru se întâmplă în casa Dvs., chiar dacă 

sunteți absolut siguri că este vina 

partenerei Dvs., discutați cu specialiştii, cu 
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educatorul parental pentru a obține ajutor. 

Cu cât mai repede o faceţi, cu atît mai bine. 

ARĂTAŢI-I COPILULUI CĂ ÎL IUBIŢI  
Cuprindeţi şi sărutaţi copilul cît mai des. El are 

nevoie de conform fizic şi de apropiere de tatăl 

său. Suneţi-i cît de mult înseamnă el pentru Dvs.: 

„Tu îmi eşti foarte scump!”. Lăudaţi-l pentru 

eforturile depuse, mai ales atunci, când nu ăşi 

atinge scopul, învăţaţi-l cît este de important să 

facă tot ce depinde de el. Spuneţi-i cît de tare ăl 

iubiţi. 

COMUNCAŢI CU DRAGOSTE 

Priviţi în ochii copilului când vorbiţi cu el. 

cuceriţi încrederea copilului, ascultîndu-l 

atunci când vine la Dvs. cu o problemă. 

Copilul va aprecia îndrumările, dar nu va 

asculta predicile. Fiţi oneşti cu copilul 

Dvs., recunoaşteţi că aţi greşit şi învăţaţi-l 

pe copil să îşi asume responsabilitatea şi să 

îşi recunoască, la rîndul lui, greşelile. 

 CITIŢI-I COPILULUI  

Citiţi-i copilului în fiecare zi – cărţi, reviste, ziare 

etc. Ajutaţi-l pe copil să înţeleagă că cititul 

constituie o parte indispensabilă a vieţii. Dacă nu 

prea vă place să citiţi, puteţi inventa istorioare 

după imagini. Povestiţi-i istorii din copilăria Dvs., 

despre lucrurile bune pe care le-aţi făcut, dar şi 

despre greşeli. 

Iniţiaţi cu copilul discuţii despre ceea ce ar vrea el 

să devină când va creşte mare, organizaţi excursii 

tematice. 

JUCAŢI-VĂ ÎMPREUNĂ CU 

COPILUL 

Jucaţi-vă cu mingea. Învăţaţi copilul să o 

prindă., să o arunce, să o lovească cu 

piciorul etc. Astfel, copilul îşi va dezvolta 

coordonarea mişcărilor şi se va distra, 

jucându-se cu tata.  

Participaţi la activităţile preferate ale 

copilului: săriţi prin/peste băltoace, 

desenaţi pe asfalt, înscenaţi istorioare, 

studiaţi gândacii etc. Iniţiaţi activităţi care 

vă vor face să rîdeţi împreună. 

Întrebaţi copilul ce ar vrea să afle nou şi 

planificaţi cum să îl învăţaţi. 

DEVENIŢI EDUCATORUL COPILULUI DVS. 

Încurajaţi copilul să vă pună întrebări. Răspundeţi prin fraze scurte şi simple.  

Învăţaţi copilul ce cuvinte sunt acceptabile şi ce cuvinte nu trebuie folosite. 

Învăţai copilul, că bunătatea, delicateţea, onestitatea sunt unele dintre cele mai importante 

lucruri din lume.  

Încurajaţi copilul să gândească independent. Îndrumaţi-l şi ajutaţi-l să ia decizii. 

Faceţi treburile casnice împreună cu copilul, faceţi-l să se simtă mîndru pentru că vă ajută şi 

învăţaţi-l pe fiul Dvs. că şi bărbaţii se ocupă de treburile casnice. 

Formulaţi şi explicaţi reguli de comportament şi asiguraţi-vă că micuţul le înţelege: copiii 

trebuie să înţeleagă de ce ei trebuie să le respecte. Fiţi consecvent în impunerea regulilor: copiii 

sunt derutaţi când vă schimbaţi punctul de vedere fără motiv. Folosiţi regulile pentru a-i ajuta 

copilului să se autodisciplineze; stabiliţi limite şi încurajaţi copilul să aibă o părere bună despre 

sine. 

 

 

 Foaie resursa 3 pentru educatorul parental: PRACTICI DE IMPLICARE A 

TAŢILOR 

 

1. ÎNAINTAŢI ÎN FAŢA TAŢILOR CERINŢE ÎNALTE.  

Nu faceţi presupuneri: cercetaţi! Apreciaţi momentele pozitive, luptaţi-vă cu negativul – şi fiţi 

intoleranţi faţă de neimplicarea taţilor în viaţa copiilor. 

 

2. INVITAŢI PERSONAL TAŢII SĂ ASISTE ÎN TIMPUL VIZITELOR LA 

DOMICILIU sau LA CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, sau LA 

GRĂDINIŢĂ. 
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Consultaţi-vă cu tatăl copilului referitor la timpul convenabil pentru el pentru a participa la 

discuţii/activităţi, adaptaţi-vă la graficul lui. Dacă sunt anunţaţi din timp, mulţi taţi care lucrează 

trebuie ăşi vor ajusta programul pentru a veni la activităţi. 

 

3. LIMITAŢI UTILIZAREA CUVÎNTULUI “PĂRINŢI”.  

Cuvîntul PĂRINŢI se asociază, cel mai des, cu cuvîntul MAMĂ.  Utilizînd cuvîntul PĂRINŢI, 

mulţi taţi nu se simt implicaţi. Folosiţi orice posibilitate de a vorbi şi a scrie „mame şi taţi” , în 

loc de „părinţi”.  

 

4.  VORBIŢI-LE TAŢILOR DESPRE ACEEA CĂ IMPLICAREA/PARTICIPAREA 

LOR ADUCE FOLOS ALTORA.   

Cu o mai mare probabilitate taţii se vor implica în activităţi de informare, instruire, consiliere 

etc. şi vor lucra cu educatorul parental, dacă aceştea vor înţelege de ce prezenţa lor aduce folos 

copiilor lor şi/sau mamelor acestora.  

 

5. ÎNCEPEŢI CU NIVELUL SUPERIOR 

Lucrul cu taţii (ca şi cu mamele) este responsabilitatea comună a tuturor actorilor 

implicaţi, nu doar a educatorului parental. Acest lucru poate fi eficient doar dacă cerinţele 

administraţiei grădiniţei/centrului medical/asistenţei sociale/primăriei etc. sunt bine gândite şi 

activitatea - susţinută.  

 

Cea mai mare probabilitate că vă va reuşi să implicaţi taţii în îngrijirea şi educaţia 

copiilor şi să lucraţi cu ei, precum şi să-i convingeţi în necesitatea de a susţine partenera-

mama copilului lor, o veţi obţine în cazul în care Dvs. ca şi educator parental:  

o Vă veţi comporta profesional şi cu încredere;   

o De la bun început veţi prezenta participarea tatălui ca ceva foarte important şi aşteptat; 

o Veţi adopta abordarea bazată pe părţile puternice;  

o Veţi respecta rolul lui, ca părinte, şi să recunoaşteţi cunoştinţele lui ca şi expert al 

propriului copil şi a familiei sale;    

o În mod deschis şi în spiritul cercetării veţi lua în consideraţie părerile lui;   

o Veţi accentua folosul activităţii sale cu Dvs. pentru copilul său;   

o Stabiliţi clar scopurile, conţinutul şi aşteptările de la această colaborare; 

o Oferiţi informaţie despre dezvoltarea copilului şi despre rolul tatălui în acest proces;  

o Veţi crea pentru fiecare dintre părinţi – mamă şi tată – posibilităţi de a medita despre 

identitatea gender şi grija faţă de copil;  

o Veţi aprecia capacităţile şi necesităţile, incluzînd starea lui de spirit; 

o Îl veţi ajuta să-şi stabilească linia de bază a implicării sale în lucrul cu copilul şi să o 

urmeze pe parcursul unei anumite perioade de timp;   

o Îi veţi aminti despre întîlnirile viitoare (prin sms, spre exemplu) şi veţi clarifica cauzele 

lipsei lui, dacă nu a venit.  

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE - Afirmaţii ADEVĂRAT/FALS 

 

 Răspundeţi (prin bifare) ADEVĂRAT/FALS la următoarele afirmaţii: 

 

1. Educatorul parental nu trebuie să lucreze cu taţii în familiile 

„tradiţionale”. 
ADEVĂRAT/FALS 

2. Nou-născuţii, bebeluşii, copiii mici, ai căror taţi se implică activ în 

îngrijirea şi educaţia lor, se dezvoltă mai repede.  
ADEVĂRAT/FALS 

3. Neimplicarea taţilor în îngrijirea şi educaţia copiilor încalcă 

drepturile acestora. 
ADEVĂRAT/FALS 

4. Bebeluşii şi copiii mici, taţii cărora participă la îngrijirea şi educaţia ADEVĂRAT/FALS 
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lor, au un coeficient de inteligenţă (IQ) mai mare comparativ cu acei 

copii, taţii cărora nu se implică sau se implică epizodic. 

5. Bărbaţii nu-şi pot schimba comportamnertul la fel de uşor ca şi 

femeile.  
ADEVĂRAT/FALS 

6. Bărbaţii nu pot îndeplini concomitent mai multe sarcini la fel de bine 

ca şi femeile. 
ADEVĂRAT/FALS 

7. În cazurile în care bărbaţii sunt persoanele de bază, care asigură 

îngrijirea copiilor mici, schimbările care au lor în creierul lor se 

deosebesc de cele ce au loc în creierul femeii-mamă, când aceasta 

îngrijeşte de copil.  

ADEVĂRAT/FALS 

8. Taţii influenţează dezvoltarea copiilor într-o măsură mai mică, decît 

mamele.  
ADEVĂRAT/FALS 

10. Când bărbaţii/taţii ţin copilul în braţe/îngrijesc de el, la ei au loc   

explozii ale acelorași hormoni, a căror valoare crește la femeile 

gravide, mamele care alăptează și mamele adoptive (cortizol, 

prolactina, oxitocina).   

ADEVĂRAT/FALS  

11. Comportamentul tatălui nu este legat de dezvoltarea unei relaţii 

strînse între mamă şi copil.  
ADEVĂRAT/FALS 
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Activitatea 1:  DEZVOLTAREA CREERULUI COPILULUI MIC (pentru părinţi cu copii 

de 0-1 ani) 

Obiective:  

La finele acestei activităţi participanţii vor fi capabili: 

 să ştie/să înţeleagă importanţa primilor ani de viaţă şi, respectiv, a experienţelor timpurii de 

învăţare pentru dezvoltarea creerului copilului;  

 să informeze părinţii despre cele mai importante cercetări din domeniul dezvoltării creerului; 

 să ofere soluţii cum părinţii pot ajuta la dezvoltarea creerului copilului 

 

Resurse: coli mari de hîrtie, carioci, Anexa 1, 2. 

 

Agendă:   

 

Activitatea 1. Dezvoltarea creerului copilului mic - minilecţie 40 min 

Activitatea 2. Ce puteţi face?     - Brainstorming 35 min 

Reflecţie şi evaluare 15 min 

Total 90 min 

 

Desfăşurare: 

 

Activitatea 1. Dezvoltarea creerului copilului mic – minilecţie 

 Facilitatorul va face o „mini lecţie” despre dezvoltarea creerului în primii trei ani de viaţă şi 

importanţa experienţei/stimulării timpurii pentru evoluţia pozitivă a acestuia (Anexa 1).  

 

Activitatea 2. Ce puteţi face? - Brainstorming    

 Propuneţi participanţilor – prin brainstorming – să se gândească cum ar putea părinţii să ajute 

la o evoluţie pozitivă  a creerului copilului. Cereţi argumente de la participanţi. 

 Scrieţi toate răspunsurile pe flipchart. Punctaţi/accentuaţi sugestiile pe care părinţii 

pot/trebuie să le urmeze. Opriţi-vă şi asupra acelora pe care, după părerea grupului (şi a dvs., 

desigur) nu este recomandabil de urmat.  Dacă e nevoie, adăugaţi şi alte căi de dezvoltare a 

creerului copilului, dacă acestea nu au fost sugerate de către grup.  

 Concludeţi discuţia prin a accentua setul de ideii principale vizavi de ceea ce pot face părinţii 

pe durata primilor trei ani de viaţă a copilului pentru a ajuta dezvoltarea creerului acestuia. 

Faceţi un poster generalizat. 

 Prezentaţi grupului de participanţi Anexa 2 şi discutaţi. 

 

Reflecţie şi evaluare: 

- Ce aţi învăţat nou la această activitate ? 

- Care au fost ideile, recomandările pe care credeți că le veți pune în practică? De ce? 

- Care au fost ideile, sfaturile pe care credeți că nu le veți pune niciodată în practică? De ce? 

- Care sunt aspectele discutate pe care le considerați dificil de înțeles sau neclare? 
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Anexa 1 

 

Cum poţi facilita dezvoltarea creerului copilului mic ? 

Părinţii şi alţi îngrijitori pot ajuta dezvoltării pozitive a creerului copilului. În materialul ce 

urmează găsiţi cîteva dintre cele mai importante căi prin care părinţii/îngrijitorii pot ajuta 

dezvoltării creerului copilului mic: 

o Dezvoltarea copilului începe înainte de naştere.  

Nutriţia este foarte importantă pentru dezvoltarea creerului copilului mic încă inainte ca acesta să 

se nască. Gravidele trebuie să se alimenteze sănătos, să evite alcoolul şi alte droguri, să facă 

controale prenatale regulate pentru a fi sigură că micuţul lor se va naşte sănătos. 

o Părinţii trebuie să se asigure că mediul/lumea în care trăieşte copilul este sigur, protejat.  

Eliminaţi orice pericole/riscuri din mediulul apropiat copilului. Răspundeţi cu dragoste şi 

consistenţă/consecvenţă la plînsul copilului dvs. Scopilul se simte stresat atunci când mediul este 

periculos ori când îngrijitorii nu reacţionează la el. Stresul încetineşte, împiedică dezvoltarea 

normală a creerului. 

o Vorbiţi cu copilul Dvs.  Vorbiţi cu el înainte ca acesta să se nască. 

Când copilul emite sunete – repetaţi-le. Vorbiţi/comentaţi despre tot ce faceţi împreună. 

Interacţinea faţă-în-faţă formează/construieşte conexiunile necesare pentru limbaj, dar şi cele 

pentru o relaţie  emoţională sănătoasă . 

o Începeţi să citiţi copilului cu voce tare cît mai devreme.  

Ascultarea cititului adulţilor ajută creerului să stabilească conexiunile necesare limbajului.  

Aceasta, deasemenea, oferă părinţilor şi copiilor şansa de a petrece mai mult timp împreună – 

lucru foarte apreciat de însăşi copii. Mai mult decît atât: cititul cu voce tare facilitează formarea 

la copil a dragostei de carte pentru toată viaţa. 

Anexa 2 

 

COPILĂRIA TIMPURIE: de ce este atât de importantă. 

 Primul an de viaţă este cel mai important pentru dezvoltarea ulterioară a copilului şi 

pentru devenirea lui ca personalitate. 

Cercetările ultimului deceniu din domeniul biologiei moleculare au arătat, că 

dezvoltarea creierului copilului în primul an de viaţă este mai rapidă şi mai amplă decît se 

credea. Dezvoltarea creierului are loc, în special, în primii 3 ani de viaţă. Cu mult înainte ca 

adulţii să înţeleagă ce se întâmplă, celulele creierului copilului – neuronii – se înmulţesc 

vertiginos, se stabilesc sinapsele şi structurile pentru toată viaţa. Într-o perioadă scurtă de 

numai 36 de luni copiii îşi dezvoltă capacitatea de a gândi şi vorbi, de a învăţa şi a 

raţiona/cugeta, pun bazele valorilor personale şi a comportamentului necesar pentru viaţa 

adultă.   

În primul an de viaţă creierul copilului aproape că se triplează ca mărime şi creşte de la aproape 

un sfert la trei sferturi din greutatea creierului adultului. La un copil de trei ani se formează 

aproape 1 000 trilioane de conexiuni – aproape de 2 ori mai multe decât la adulţi. Perioada de 

reproducere a conexiunilor creierului coincide cu perioada copilăriei timpurii când copiii 

descoperă lucruri noi pentru prima dată. Copiii sunt programaţi din punct de vedere biologic 

pentru învăţare anume în această perioadă şi de aceea solicitările creierului sunt enorme. 
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Creierul unui micuţ dispune de un ritm metabolic mult mai mare – dacă e să măsurăm conform 

utilizării de glucoză – în comparaţie cu creierul unui adult. 

La momentul naşterii în creierul copilului se numără circa 100 miliarde de celule nervoase, 

numite neuroni. Majoritatea dintre acestea nu sunt legate între ele şi nu pot funcţiona de 

sinestătător. Ele trebuie să se unească într-un circuit, fapt care necesită trilioane de legături între 

ele, numite sinapse. Modalitatea de formare, asamblare şi interconectare a circuitelor creierului 

determină ce putem face, ce vrem să facem, cum gândim, cine suntem. Aceste legături, care 

asigură viabilitatea creierului, depind, în particular, de codul genetic, dar în mare măsură – de 

experienţa de viaţă din primul an. Anume în această perioadă creierul copilului este capabil în 

cea mai mare măsură să perceapă uşor şi repede experienţele noi şi să le folosească util. 

Specialiştii  au denumit această funcţie a creierului ca plasticitate/maleabilitate.  

 Caracterul unic al creierului copilului în primul an de viaţă constă nu numai în 

numărul 

mare de neuroni şi specificul stabilirii sinapselor, care îi creează posibilităţi enorme de 

interacţiune şi învăţare, dar şi în acele funcţii calitative care îl fac absolut interactiv cu  

experienţa de viaţă. Orice atingere, mişcare sau emoţie se transformă în semnale electrice şi 

reacţii chimice, care dinamizează procesele genetice, transformând, la rândul lor, legăturile din 

creierul copilului în posibilităţi de învăţare.  

 Interacţiunile dintre oameni sunt tot atât de importante pentru dezvoltarea creierului 

copilului ca şi hrana pentru nutriţia  copilului, a sunetelor – pentru auz, a fasciculului de lumină – 

pentru ochi. Dacă această perioadă de viaţă – primul an - va fi scăpată şi creierul nu va primi 

stimularea necesară, posibilităţile pentru diverse tipuri de învăţare (fizică, intelectuală, socio-

emoţională) pot fi diminuate esenţial. Creierul uman este destul de plastic şi posibilităţile lui de a 

se reorganiza se păstrează de-a lungul vieţii. Cercetările, însă, arată, că anume în primul an de 

viaţă  creierul se formează cu aşa o viteză, cu care nu se poate compara ulterior (în cazul 

stimulării dezvoltării). 

 Anume în această perioadă sprijinul şi măsurile speciale sunt absolut necesare pentru 

a 

realiza dezvoltarea optimă a copilului în corespundere cu potenţialul psihic şi fizic al acestuia. 

Studiile în domeniu ne demonstrează, că dezvoltarea optimă a sistemului nervos al copilului, 

care determină dezvoltarea fizică, psihică şi socială, depinde de alimentaţia corectă, de 

afecţiunea şi  stimularea pe care copilul le primeşte în primele luni şi ani de viaţă. Cercetările, la 

fel, arată impactul pozitiv al legăturii şi inter-relaţiilor dintre copil şi părinţii lui (sau alte 

persoane care îl îngrijeşte) vizavi de toate aspectele supravieţuirii, creşterii şi dezvoltării copiilor.  

 Teoria şi practica arată, că vârsta fragedă oferă posibilităţi incomparabile după 

potenţialul ei pentru schimbări benefice.   

Consecinţele a ceea ce se întâmplă în perioada intra-uterină şi în primele luni şi ani ai copilului 

pot să influenţeze perioadele ulterioare de dezvoltare a lui. Performanţele obţinute în copilăria 

timpurie creează fundamentul pentru succesele ulterioare ale copilului la şcoală, formează 

caracterul lui în preadolescenţă şi adolescenţă. Toate componentele de bază ale intelectului 

emoţional - încrederea în sine, curiozitatea, perseverenţa, autocontrolul, capacitatea de a stabili 

legături, de a comunica şi coopera - care determină cum învaţă şi se comportă copilul la şcoală şi 

în viaţă, în general, depind de îngrijirea pe care au primit-o (de la părinţi, educatorii de la 

grădiniţă sau alţi îngrijitori) în copilăria timpurie. Atunci când copiilor nu le-a fost asigurat un 

început bun în viaţă, de cele mai multe ori ei stagnează în dezvoltare şi nu-şi pot realiza la 

maximum potenţialul său. 
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BOXĂ: 

Betty Hart şi Todd Ridley de la University of Alasca - cercetătorii au supus studiului 42 de copii 

născuţi de la părinţi funcţionari, reprezentanţi ai clasei muncitoare şi bogaţi. Pe parcursul celor 

2,5 ani de viaţă cercetătorii au realizat cîte o oră de înregistrări a fiecărui cuvânt pronunţat de 

copil, orice interacţiune părinte-copil în fiecare casă. Înregistrările conţin 1300 ore de 

interacţiuni zilnice, milioane de declaraţii ordinare. La vârsta de 3 ani copiii au fost supuşi unor 

teste standarde. Copiii funcţionarilor au acumulat cel mai mult punctaj. Limba vorbită a reprezentat 

indicele de bază. Un copil al funcţionarilor a auzit, în mediu, 2100 cuvinte pe oră. Copiii muncitorilor 

1200 cuvinte pe oră, iar cei a părinţilor bogaţi - doar 600 cuvinte pe oră. Funcţionarii vorbesc de trei 

ori mai mult cu copiii lor. Copiii funcţionarilor au prezentat reacţii inverse pozitive de 30 ori pe oră - 

de două ori mai mult ca copiii muncitorilor şi de cinci ori - ca cei ai bogătaşilor. 

Tonul vocii a constituit diferenţa. Reacţia inversă afirmativă este de o importanţă majoră. Un copil ce 

aude “Ce am făcut noi ieri? Ce ai văzut?” va asculta mai mult părintele în comparaţie cu cel ce aude 

permanent “Încetează” sau “Vino-ncoace”. 

La doi ani, toţi părinţii încep să vorbească mai mult cu copiii lor. Dar la vârsta de doi ani, 

diferenţa între copii era atât de mare, încât cei “rămaşi în urmă” nu au mai putut reface 

“handicapul”. Diferenţele în succesele academice au persistat până la şcoala primară. Fiecare 

copil a învăţat să opereze cu limbajul şi putea să formeze propoziţii complexe, dar copiii privaţi 

anterior nu puteau utiliza cuvintele într-o manieră conceptuală. Un studiu recent de îngrijire 

zilnică a arătat acelaşi lucru. Copiii, cărora li s-a vorbit începând cu o vârstă fragedă, ulterior 

erau mai buni la rezolvarea problemelor. 

Cheia dezvoltării encefalice, - menţionează Dr. Hart, - pare să rezide în rata învăţării timpurii - 

nu atît de mult cît este posibil, ci în măsura în care creierul devine interconectat în primele luni şi 

ani. 

Creşterea explozivă şi capacitatea auto-organizatorie a creierului în primul an de viaţă, 

experienţele ce le are copilul pe parcursul acestei perioade sunt condiţiile ce pun baza a tot ce 

urmează. În perioadele următoare ceea ce ne face deştepţi, creativi şi adaptabili sunt circuitele 

neuronale, formate în primul an de viaţă, şi care susţin capacitatea noastră de a folosi 

abstracţiunile din memorie în scopul formării unor idei noi şi rezolvării problemelor de viaţă – 

susţine Dr. Ester Thelen. Şi cu cât reţeaua de conexiuni neuronale este mai complexă, cu atât mai 

deştept poate fi un copil, desigur dacă nu intervin noi experienţe de sortare, înregistrare şi acces.  

II. Care sunt implicaţiile acestor noi informaţii? 

1. Dezvoltarea umană depinde de interacţinea dintre natură şi educaţie. Creierul copilului nu 

este o “tablă curată”, în aşteptarea unei istorii care să fie scrisă pe ea, dar nici un sistem de 

conexiuni rigide aidoma unui curent electric controlat de gene neflexibile. Începând cu prima 

divizare a celulei, dezvoltarea creierului este un dans fin dintre gene şi mediu. În timp ce genele 

programează succesiunea dezvoltării normale, la fiecare nouă mişcare calitatea dezvoltării este 

modelată în funcţie de factorii de mediu. Unicitatea creierului uman constă nu doar în mărimea şi 

complexitatea acestuia, ci şi în proprietăţile care îl fac extraordinar de deschis la experienţe. 

Fiecare atingere, mişcare sau emoţie “este tradusă” în activitate electrică şi chimică, care 

propulsează mai departe bagajul genetic, astfel schimbând subtil modul în care sunt stabilite 

conexiunile din creierul uman. Interacţiunile umane sunt tot atât de importante pentru 

dezvoltarea conexiunilor creierului, precum este mâncarea cu care ne hrănim, sunetele pe care le 

auzim şi lumina pe care o vedem. 
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2. Învăţarea are loc pe tot parcursul vieţii. Există însă, perioade în viaţa omului când creierul 

percepe deosebit de uşor noua experienţă. Dacă aceste perioade vor fi scăpate şi creierul nu va 

primi stimularea necesară, oportunităţile pentru diverse tipuri de învăţare vor fi minimalizate 

substanţial. Cât de importante sunt “perioadele critice” şi cât poate dura perioada oportunităţilor 

pentru domenii concrete de dezvoltare nu este stabilit încă – se mai discută. Cunoaştem, însă, că 

creierul uman este deosebit de plastic, capacităţile lui de a se reorganiza se păstrează pe 

parcursul întregii vieţi, fiind întărite prin modalităţi respective. Cert este, însă, că anume în 

copilăria timpurie creierul se formează cu o viteză inegalabilă în comparaţie cu altă perioadă a 

vieţii. 

Dacă orarul naturii nu este respectat sau este subminat printr-o neglijare cronică sau prin abuz, 

atunci procesele fiziologice pot fi distruse, cărările stabilite între neuroni pot fi alterate şi 

rezultatele dezvoltării pot fi diferite. 

3. Îngrijirea şi educaţia timpurie au un impact decisiv şi de durată asupra faptului cum se 

dezvoltă oamenii, care este capacitatea lor de a învăţa şi a-şi regla emoţiile. Diverse tipuri de 

experienţe afectează modul în care se dezvoltă creierul, însă nimic nu este mai important decât 

educaţia şi îngrijirea timpurie. Cunoaştem din cercetări, că copilăria timpurie este perioada când 

copiii însuşesc multe priceperi şi deprinderi necesare în devenirea unor persoane eficiente. Deşi, 

cu siguranţă, este posibil de a dezvolta aceste priceperi şi deprinderi de bază mai târziu, acest 

lucru devine din ce în ce mai complicat.  

Copiii, ai căror necesităţi nu au fost satisfăcute în copilăria timpurie deseori duc lipsă de 

încredere şi le este greu să creadă în ei însăşi şi în ceilalţi. Copiii, care nu primesc ajutor în 

monitorizarea şi reglarea propriului comportament în copilăria timpurie au mai multe şanse de a 

deveni neliniştiţi, speriaţi, impulsivi şi dezorganizaţi atunci când vine timpul să meargă la şcoală. 

Creierul dispune de capacităţi remarcabile de auto-protecţie şi recuperare. Dar grija plină de 

dragoste pe care o primesc copiii în primii ani de viaţă – sau lipsa acestor experienţe importante 

– lasă amprente trainice în mintea copiilor mici. 

1. Există momente când experienţele negative sau lipsa unor stimulenţi adecvaţi pare să aibă 

efect grav şi de durată. Când copiii nu primesc îngrijirea necesară în perioadele dezvoltative 

importante sau sunt supuşi unor experienţe de traume, abuz sau neglijenţă, dezvoltarea 

creierului lor poate fi compromisă. Mulţi copii, care trăiesc în condiţii deosebit de grele, 

refugiaţi sau care au nimerit în situaţii de post-conflict, copiii abuzaţi sau lipsiţi de dragostea 

părintească se confruntă cu traumatisme grave şi se află sub influenţa unui stres continuu şi 

incurabil. În astfel de condiţii “se aprind” doar unele dintre sinapse, în timp ce cea mai mare 

parte a creierului se stinge. Stresul împiedică învăţarea.  Odată cu creşterea copilului acest 

fenomen poate periclita mecanismele de dezvoltare. 

 

Boxă 

Vârsta cea mai bună pentru dezvoltarea inteligenţei la copii. 

Inteligenţa nou-născuţilor poate fi stimulată, practic, chiar de la naştere, potrivit rezultatelor unui 

studiu realizat de o echipă de cercetători chinezi, care a analizat efectele benefice ale dezvoltării 

timpurii a creierului la copiii mici. Studiul specialiştilor chinezi asupra a 119 bebeluşi, care au 

avut probleme cu circulaţia cerebrală ca urmare a asfixiei parţiale în timpul naşterii, demonstrează 

că cei care primesc o educaţie timpurie stimulatorie se dezvoltă mai mult din punct de vedere 

intelectual. 
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“Educaţia copiilor înaintea împlinirii vârstei de trei ani are o influenţă directă asupra dezvoltării 

inteligenţei lor”, a declarat şeful echipei de cercetători Bao Xiulan, pediatru la spitalul universitar 

din Beijing (Beijing Union Medical College Hospital)). Studiul a constat în împărţirea bebeluşilor 

în două grupuri, unul primind o educaţie obişnuită, iar cealaltă – una stimulatorie. La împlinirea 

vârstei de 1,5 ani, acestora le-au fost studiate capacităţile cognitive. Bebeluşii din primul grup au 

avut un indiciu mediu de dezvoltare intelectuală de 90, cei din cel de-al doilea grup au înregistrat 

105, indicele de bază fiind 100 pentru bebeluşii normali. În plus, 9 la suă din copiii din primul 

grup au avut deficienţe mintale destul de grave. 

Studiul a demonstrat că e mult mai probabil ca traumele sau deficienţele înregistrate după vârsta 

de 3 ani să rezulte în daune permanente, posibilitatea de a se rezolva înaintea acestei vârste fiind 

mult mai mare. Stimulul mintal provocat prin educaţia timpurie ajută nu doar la evitarea sau 

minimalizarea deficienţelor mintale, dar determină şi o dezvoltare intelectuală sporită la bebeluşi, 

se subliniază în studiu. 

“People Daily”, August, 2001. China Education and Research Network, 

http://www.edu.cn/20010831/200899.shtml 

 

STRUCTURILE DE BAZĂ ALE CAPACITĂŢII DE A GÂNDI 

Creierul în dezvoltare poate ajuta copilului Dumneavoastră. Dr. William Staso, expert în 

dezvoltarea neurologică, sugerează că anumite tipuri de stimulare urmează a fi aplicate la diferite 

vârste. 

La toate perioadele de vârstă intervenţia părintească şi un dialog conversaţional cu copilul sunt  

extrem de importante. 

 

Iată cîteva exemple. 

PRIMA  LUNĂ.  

Un nivel scăzut al stimulării reduce stresul şi amplifică starea de veghe şi vioiciune a 

copilului. Creierul inhibă esenţial semnalele de la sursele competitive. De exemplu, când 

vorbim cu un copil, se atenuează percepţia zgomotului produs de un casetofon.. 

LUNILE 1 - 3.  

Siluete luminoase întunecate ca desenele sau obiectele puternic contrastate, amplifică 

dezvoltarea circuitelor neuronale responsabile de percepţia vizuală. Creierul, de asemenea, 

începe să se orienteze în aspecte ca intonaţia,  ritmul şi intensitatea. Vorbind cu un copil, 

într-un mod anumit, ne anexăm pe acest proces. 

LUNILE 3-5.  

Copilul se bazează primar pe atitudinea de a afla maximul despre lumea înconjurătoare. 

Oferiţi-i posibilitatea de a contacta cu obiecte ce sunt maximal apropiate de obiectele 

ambianţei. Mişcarea de asemenea îi va atrage atenţia. Un desen al unei furculiţe, mişcat prin 

cîmpul de vedere a copilului, va influenţa mult mai mult simularea neuronală, decît furculiţa 

propriu-zisă. 

LUNILE 6 - 7.  

http://www.edu.cn/20010831/200899.shtml
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Copilul devine conştient de relaţiile cauză-efect, localizarea şi funcţia obiectelor. Demonstraţi 

şi vorbiţi, de exemplu, despre ceea cum rotirea unui mîner de la uşă implică deschiderea 

acesteia. 

LUNILE 7 - 8.  

Creierul este orientat să efectueze unele asocieri între sunetele şi acţiunile sau obiectele 

pline de sens. De exemplu, părinţii pot 

accentua deliberat în conversaţie că sunetul apei care curge în sala de baie semnalează o baie 

iminentă, iar sunetul soneriei de la uşă implică un vizitator.  

LUNILE 9 - 12.  

Învăţarea induce un nou nivel al conştientizării ambianţei şi amplifică interesul faţă de 

cercetări. Capacităţile senzoriale şi motorii se transpun într-o interdependenţă mai maturizată. 

I se permite copilului să conecteze lumina sau să rotească un robinet sub supraveghere. 

LUNILE 13 - 18.  

Creierul stabileşte asocieri mai accelerate şi mai complexe, în special în experimentele 

directe cu obiectele. Un mediu bogat va ajuta copilaşului să realizeze asemenea asocieri, să 

înţeleagă succesiunile, să efectueze diferenţierea între obiecte şi raţiunea din privinţa lor. 

(Sandra Blakeslee “Factorii de mediu par să realizeze o influenţă mai mare decât factorii 

genetici”, New York Times, 1998) 

 

Activitatea 2: CE SUNT DREPTURILE ŞI NEVOILE COPILULUI? (pentru părinții cu 

copii cu vârsta 0-7 ani) 

 

Obiective:  
La finele activităţii participanţii vor fi capabili: 

 să deducă noţiunile legate de nevoie şi drept; 

 să identifice nevoile de bază ale copiilor; 

 să conştientizeze rolurile părinţilor/îngrijitorilor în satisfacerea nevoilor la copii.  

 să exerseze abilităţi de satisfacere a nevoilor copiilor. 

 să identifice nevole de dezvoltare ale copilului de 5-7 ani; 

 să explice consecinţele asupra dezvoltării copilului în caz de nesatisfacere a nevoilor. 

Resurse: markere, carioca, foi flipchart, Anexa? 

Agendă:                                                                                                                           

Activitatea 1. Drepturile şi nevoile de dezvoltare a copiilor. 35 min 

Activitatea 2. Nevoi de dezvoltare ale copilului la vârsta de 5-6/7 ani 35 min 

Reflecţii  20 min 

Total 90 min 

 

Desfăşurare: 

 

Activitatea 1. Drepturile şi nevoile de dezvoltare a copiilor. 

 Discutaţi: 
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- Ce înţelegeţi prin „nevoie”? Cum mai poate fi numită? (necesitate) 

- Cine are nevoi? (orice fiinţă, inclusiv animalele) 

- Ce nevoi au adulţii? Dar copiii? 

- Dar ce este o dorinţă? (moft) 

- Fără de ce o fiinţă umană nu ar putea exista: fără satisfacerea unei nevoi sau a unei 

dorinţe? Argumentaţi?  

- Care este relaţia dintre nevoie/necesitate şi drpet? Daţi exemple.  

- Ce sunt drepturile? Unde aţi auzit de drepturi? 

- Ce fel de drepturi cunoaşteţi? (drepturile omului, drepturile copilului, drpeturile femeii, 

etc.) 

- Unde sunt stipulate drepturile copiilor? (În Convenţia ONU cu privire la Drepturile 

copiilor)  

 

 Explicaţi participanţilor structurarea drepturilor după următoarele categorii: 

 Drepturi de protecţie, care se referă la protecţia împotriva oricăror forme de abuz fizic 

sau emoţional, precum şi împotriva oricăror forme de exploatare. 

 Drepturi de dezvoltare, care se referă la disponibilitatea şi accesul la toate tipurile de 

servicii de bază, precum educaţia şi serviciile de îngrijire medicală. 

 Drepturi de participare, care se referă la dreptul copilului de a fi implicat în deciziile 

care îl privesc. 

 

 Formaţi 3 grupuri. Fiecare grup va primi fişe-imagini cu situaţii în care sunt evidenţiate 

drepturi ale copiilor (respectate şi nerespectate) (Anexa 1). 

 Participanţii vor clasifica/lipi imaginile după categoria de drepturi pe care o vor avea: de 

protecţie, de dezvoltare, de participare (Anexa 2).   

 Discutaţi: 

- Ce drepturi ale copiilor din categoria pe care aţi avut-o le-aţi identificat cu ajutorul imaginilor 

propuse?  

 

Activitatea 2. Nevoi de dezvoltare ale copilului la vârsta de 5-6/7 ani 

- Care ar fi nevoile de dezvoltare a copilului dvs.? (Listaţi) 

 Completaţi cu informaţia de mai jos: 

La această vârstă se petrec mari schimbări în dezvoltarea copilului. Acum familia nu 

mai poate fi suficientă pentru educaţia şi socializarea lui, dar copilul are mare nevoie 

de suportul și înțelegerea de aici. 

La 6 ani, copilul are nevoi diferite de cele de până acum. El vrea să cunoască lumea, 

să-i înțeleagă pe oamenii din afara familiei sale, să activeze într-un grup constant de 

congeneri fără medierea părinților. Copilul capătă independență, iar adulţii din jurul 

lui, ca părinţi, bunici şi educatori, au datoria de a-l ajuta. 

 

 Formaţi 7 grupuri/perechi. Fiecare grup/pereche va primi o fişă cu denumirea unei nevoi 

(Anexa 3).  

Sarcina1: să explice ce presupune această nevoie. (După prezentarea fiecărui grup 

moderatorul va completa cu informaţia din anexă şi oferă informaţia desfăşurată fiecărui 

grup.) 

 

Sarcina 2: în baza informaţiei primite să propună modalităţi de satisfacere a nevoii 

respective de către părinţi. 
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 În concluzie completaţi: 

Toate aceste nevoi de dezvoltare ale copilului apar datorită faptului că el creşte şi intră 

într-o fază importantă a separării sale de părinţi: 

 începe să se afirme ca persoană cu drepturi şi responsabilităţi; 

 dobândește abilităţi de comunicare şi colaborare într-un grup; 

 e capabil de sublimări intelectuale; 

 își poate amâna satisfacerea nevoilor; 

 poate anticipa consecințele actelor proprii. 

 

Ca în orice perioadă de mai amplă separare, copilul are mare nevoie de suportul părinții 

lor lui în manifestările sale adesea ambivalente. Are nevoie de înțelegere atunci când se 

declară mare, își respinge brutal părinții, li se împotrivește, dar și atunci când pare mic, nea-

jutorat ca un bebeluș, când cere să fie culcat seara, ținut în brațe și mângâiat. 

 

 

Reflecţie şi evaluare: 

- Ce aţi aflat azi nou la activitate? 

- Cine este responsabil de respectarea drepturilor copiilor? 

- Unde se vor adresa persoanele/copiii în cazul nerespectării drepturilor copiilor? (la oricare 

din specialiştii din domeniile: de asistenţă socială, educaţie (şcoală/grădiniţă), asistenţă 

medicală, poliţie, primărie, psiholog, la centrul CNPAC, etc.) 

- Care este legătura dintre drept şi responsabilitate? 

- Cine nemijlocit este responsabil de satisfacerea nevoilor sau respectarea drepturilor 

copiilor? (toţi adulţii) 

- Copiii ar avea responsabilităţi faţă de propriile sale nevoi/drepturi? Ce ar trebui să 

cunoască ei în acest sens? (Să ceară respectarea lor, dar şi să-şi onoreze 

obligaţiunile/responsabilităţile) 

 

Anexa 1. 
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Anexa 2 

 

Drepturi de protecţie, care se referă la protecţia împotriva oricăror forme de abuz fizic sau 

emoţional, precum şi împotriva oricăror forme de exploatare. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Drepturi de dezvoltare, care se referă la disponibilitatea şi accesul la toate tipurile de servicii de 

bază, precum educaţia şi serviciile de îngrijire medicală. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Drepturi de participare, care se referă la dreptul copilului de a fi implicat în deciziile care îl 

privesc. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Anexa 3 

NEVOILE COPILULUI 

 

Nevoia de spaţiu/mediu social în care să activeze  

Copilul observă cum dimineața, fiecare membru al familiei sale se află preocupat de treburi. 

Majoritatea pleacă de acasă și nimeni nu are timp pentru el. 

E un context care îndeamnă copilul să fie la fel: să plece de acasă cu o treabă, cu un rost, aşa cum 

fac toţi ceilalţi. Rămânând în urma celorlalți „întreburați”, se simte mic şi nevolnic, trist şi 

fără rost. 

G. Vieru Grigore în poezia sa „Două mere” exprimă mai pe înțeles acest sentiment al copilului: 

„Frumuşel cei mici se spală/ Şi se duc cuminţi la şcoală./ Maica în ghiozdan le pune/ Câte două 

mere bune /…/ Eu sunt mic, ramân acasă,/ Vreau să plâng, că nu mă lasă…/ Şi-mi aduce mama 

mie/ Mere mari, o farfurie./ Însă ce să fac cu ele?/ Fie chiar să-mi dea şi-o poală./ Eu vreau 

două, două mere,/ Dar să le manânc la şcoală.” 

 

Nevoia de relaţii cu alţi copii 
De la o vreme încoace copilul nu se mai joacă cu oricine, devine mai selectiv și mai puțin accesi-

bil străinilor. Își face prieteni pe care dorește să-i vadă și suferă pentru problemele de relație cu 

aceștia. 

Activarea într-un grup constant de copii îi dezvoltă inteligenţa socială: învăţă cum să comunice 

cu fiecare în parte, experimentează roluri şi poziţii sociale, stabilește relaţii complexe, strică şi 

repară relaţii, se poziţionează într-o ierarhie. 

Este perioada certurilor interminabile dintre copii. Ei doresc cu ardoare să se întâlnească, dar 

când sunt împreună „gură fac ca roata morii” se sfădesc ca „o adunătură de tătari” și „stau pe-

ncăierare puși”. Se despart adesea supărați și nefericiți ca după o zi să tânjească de dorul de a fi 

împreună. 

Acum părinții ar trebui să aibă înțelepciunea de a nu interveni, de spune ca și Coșbuc: „Nu-i 

nimic. Copii ștrengari / Ei, auzi! Vede-i-aș mari”. 

 

Nevoia de relaţii de autoritate diferite de cele din familie 
Copilul, în jurul vârstei de 6 ani, începe să vadă că acele comportamente fireşti din familia sa nu 

sunt universal valabile, în alte familii lucrurile se petrec altfel. 
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Aceasta îl face să relativizeze foarte mult regulile impuse de către părinţi, să se opună lor. 

Este perioada când copilul vrea să cunoască și să experimenteze și reguli sociale din afara fami-

liei. De aceea va accepta cu greu ce spune mama, dar va lua ca literă de lege tot ce spune doamna 

educatoare. 

Așa se justifică acele ziceri ale copilului care îi supără uneori pe părinţi: 

- Eu fac aşa cum a spus Doamna educatoare, nu cum spui tu! 

- Doamna educatoare ştie mai bine! 

Îi îndemnăm pe părinții care aud acestea de la copiii lor să nu se supere, căci au motive de bucu-

rie: copilul lor a crescut. Dacă el își permite să „cucerească” și alte spații, înseamnă că pe părinții 

lui este foarte sigur (deci ei sunt niște părinți buni). 

 

Nevoia de relaţii sănătoase 
Copilului nu-i mai place să fie infantilizat: să i se adreseze cu diminutive, să i se spună că va şti 

nişte lucruri când va fi mare, să fie îmbrăcat şi hrănit, să fie pupat şi giugiulit. 

Acum copilul este jenat şi se revoltă când adulţii îi ciufulesc părul și îşi şterg obrazul pupat 

zgomotos. 

Are nevoie să fie luat în serios, să se pună preţ pe părerea lui, să nu se simtă neglijat atunci când 

se iau decizii. De exemplu: ce haine să i se cumpere sau să participe la alegerea tapetelor pentru 

odaia sa,etc. 

 

Nevoia manifestărilor de independenţă 
Copilul vrea să-şi arate că poate să facă unele lucruri singur, că poate să ia unele decizii ale căror 

consecinţe să şi le asume: să iasă afară fără mănuşi, chiar dacă e frig, să meargă până la magazin 

să cumpere o pâine, să refuze unele alimente, să nu vorbească decât cu cine doreşte. 

Aceste manifestări de independenţă sunt testări ale mediului din jur şi nu se realizează decât în 

condiţii de siguranţă. Deci părinții nu trebuie nici să se sperie, nici să devină supraprotectivi sau 

impunători. 

Chiar dacă unele decizii nu sunt tocmai bune, copilul are nevoie să experimenteze el însuși și nu 

să se limiteze la experiența altora (bineînțeles că părinții vor crea condiții de siguranță). 

 

Nevoia de a-şi construi stima de sine 
Copilul are nevoie să se implice în activităţi cu sens. El este dispus la efort pentru a finaliza 

o acțiune. Îşi poate amâna unele trebuinţe şi se implică chiar şi în activităţi care nu-i fac plăcere 

pe moment, dar de la care anticipează consecinţe pozitive. 

E gata să renunțe un pic la principiul plăcerii… Chiar că a crescut! 

Acum copilul se poate proiecta în viitor şi are o mai mare rezistenţă la frustrare. Devine capabil 

să-și extindă trăirile dincolo de momentul prezent. De exemplu: Eu mîine voi merge la circ şi voi 

putea mângâia elefantul, şi el n-o să-mi facă nimic, eu nu mă tem de el. Sau: La ziua de azi 

copilul se teme să urce pe peretele de gimnastică, iar colegii râd de el. Însă într-un moment 

prielnic le spune: Când voi creşte mare voi fi inginer şi voi urca sus pe construcţii înalte 

(proiectând încrederea în sine şi lipsa fricii).   

 

Nevoia de preocupare intelectuală 
Acum copilul intră în faza în care îşi concentrează dezvoltarea afectivă pe interesul de 

cunoaştere. 

Curiozităţile copilului mic sunt directe şi privesc lumea înconjurătoare. De la 6 ani deja, copilul 

intră în faza sublimărilor intelectuale, a transpunerii curiozităţilor sale într-un cadru intelectual 

mai larg și mai deplasat. 

Interesul copilului trece de la lumea observabilă către cea semnificată de semne, de la relaţiile 

directe dintre oameni, la relaţii „matematice” (de adunare, scădere, înmulţire, împărţire). 
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Dacă până acum s-a jucat cu mașinuțe purtate șerpuitor pe podea, de-acum va prefera să ondu-

leze linii în scrierea sunetelor ce pot forma cuvinte: Este o magie pe care copilul o gustă cu 

nesaț! 

 

Activitatea 3: TEMPERAMENTUL COPILULUI (pentru părinţi cu copii de 3-5 ani) 

Obiective: 

La finele acestei actiivtăţi  participanţii vor fi capabili: 

 să recunoască importanţa studierii temperamentului copilului; 

 să identifice tipuri de temperamente; 

 să elaboreze modalităţi de interacţiune cu copii de diferite temperamente; 

 

Resurse: Anexa 1, 2.  

Agendă: 

Activitatea 1. “Ce este temperamentul?”  - mini lecţie 10 min 

Activitatea 2. ” Cum este copilul meu?”   - evocări 35 min 

Activitatea 3. „Caracteristica temperamentelor – brainstorming şi 

turul galeriei 

30 min 

Activitatea 4. Modalităţi de interaciune cu copiii cu temperamente 

diferite – lucru în grupuri. 

35 min 

Reflecţie şi evaluare 10 min 

Total 120 min 

Desfăşurare: 

Activitatea 1.  

Activitatea poate fi începută cu un mini-discurs despre aceea că micuţii se nasc cu un stil 

personal distinct şi cu o abordare unică a lumii. Una dintre cele mai importante sarcini, în calitate 

de părinte, este ca aceştea să înţeleagă cum este copilul lor, care sunt motivele comportamentului 

lui. Una din modalităţile de a afla prin ce anume este el unic, este de a-i studia stilul lui personal, 

adică temperamentul lui. 

Ce înseamnă temperament? 

 Temperamentul caracterizează personalitatea fiecărui om şi reacţiile sale cele mai tipice la 

lumea înconjurătoare. 

 Fiecare om se naşte cu un anume temperament. Acesta se manifestă clar chiar şi la bebeluşi, 

când aceştea reacţionează la obiectel şi persoanele din jur. 

 Nu putem să alegem temperamentul care ne place nici pentru noi înşine, nici pentru copiii 

noştri. 

 Fiecare dintre noi manifestă un spectru larg de caracteristici temperamentale. 

 Nu există temperamente sau trăsături preferabile. Orice trăsătură de caracter are atît aspecte 

pozitive, cît şi negative. 

Activitatea 2. „Cum este copilul meu?” – evocări 

 Iniţiaţi o discuţie cu grupul - rugaţi participanţii să se gândească şi să povestească despre 

copiii lor conform următoarelor întrebări (pe care le puteţi scrie pe o foaie de flipchart pentru 

a facilita procesul discuţiei): 

- cum îndeplineşte copilul o anume activitate – repede şi superficial sau încet dar metodic, 

bine, o duce pînă la capăt sau se distrage asupra altor activităţi, manifestă iniţiativă sau 
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aşteaptă să i se spună ce să facă, execută întocmai sau introduce elemente creative, este 

activ sau pasiv, indiferent, are interese multiple sau nu etc. 

- cum se manifestă în plan emoţional  - este vesel, vioi, curios, energic sau este încet, 

liniştit, implacabil, plîngăreţ, îşi poate controla emoţiile puternice sau le revarsă – face 

crize  etc.  

- cum se manifestă în planul relaţiilor cu cei din jur  - este sociabil, comunicativ, stabileşte 

uşor contacte sau este asociabil, închis, timid, preferă să se joace sau să fie singur, are 

puţini prieteni etc. 

 Permiteţi să vorbească tuturor doritorilor – nu limitaţi timpul. 

 Încercaţi să faceţi nişte generalizări ale comportamenetlor copiilor despre care s- a vorbit şi 

să le scrieţi pe flipchart. În ce grupuri a-ţi putea să-i împărţiţi?  

 Împărţiţi grupul de participanţi în 3 sub-grupuri. Distribuiţi-le Foaia resursă #1 şi rugaţi-i să 

citească cu atenţie studiile de caz descrie şi să răspundă la următoarele întrebări: 

- prin ce se deosebesc aceşti copii? 

- faceţi o caracteristică generalizată a copiilor de acest tip. Puteţi utiliza informaţiile pe care 

le-aţi povestiti anterior despre copiii Dvs. 

 Sub-grupurile deleghează un raportor să prezinte rezultatele discuţiilor. 

 

Activitatea 3. Caracteristica temperamentelor - Turul galeriei 

 Fiecare sub-grup de participanţi primeşte cîte o coală mare de hîrtie în centrul căreia este 

scris cîte un cuvînt: “ Copil flexibil, adaptabili”, „Copil gânditor şi precaut”, „Copil 

energic”. 

 Prin metoda asaltului de idei fiecare echipă va scrie cît mai multe cuvinte asociative cu 

cuvintele de bază, timp de 2 min. – adică să facă o caracteristică a realităţii psihologice 

definite prin cuvîntele-ţintă. 

 Prin rotaţie colile de hîrtie se vor transmite echipelor vecine, care, la fel, vor completa lista de 

cuvinte timp de 2 min. Rotaţia va urma pînă coala de hîrtie ajunge la echipa iniţială.  

 Participanţii vor formula o definiţie, vor explica semnificaţia cuvîntului-ţintă utilizînd 

produsul asaltului de idei. 

 Fiecare echipă îşi prezintă rezultatul activităţii. Discutaţi. 

 

Activitatea 4. Modalităţi de încurajare a interaciunii cu copiii cu temperamente diferite – 

lucru în grupuri. 

 Împărţiţi participanţii în 5 subgrupuri. Distribuiţi-le cîte o coală mare de hîrtie pe care scrie 

cîte un enunţ: “Copilul timid sau liniştit”, “Copilul care reaţionează încet”, „Copilul care se 

distrage uşor”, „Copilul perseverent”, „Copilul foarte activ”. 

 Rugaţi-i să lucreze în grup şi să discute despre cum trebuie de lucrat cu copiii cu diverse 

tipuri de temperament. 

 Apoi, prin rotaţie – Turul Galeriei – mişcaţi colile de hîrtie şi la alte grupuri pentru a le 

completa. 

 La sfrîşit, rugaţi fiecare grup să dea citire şi să explice rezultatele îndeplinirii sarcinii. 

Discutaţi. 

 Acroşaţi colile de hîrtie pe un panou. 

 La finele exerciţiului puteţi să repartizaţi participanţilor Foaia resursă #2 pentru a o consulta. 

Dacă e nevoie – puteţi completa foile subgrupurilor.  

 

Reflecţie şi evaluare: 
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 Aţi putea ruga ca fiecare participant să spună care dintre modalităţi le va utiliza în 

interacţiunea cu copilul propriu. 

 

Anexa 1. 

__________________________________________________________________________ 

Temperamentul – studii de caz 

I. Cristina intră în parc, ţinînd-o pe mămica de mînă.imediat cum dă ochii de castelul 

din nisip, aleargă să se alăture altor copii.ea apucă lopăţica, se apucă de construit, 

spunîndi-le copiilor: „Hai să-l facem uite-aşa de mare!”  

Caracteristica:  

Cristina şi alţi copiii de acelaşi tip deobicei sunt numiţi copii flexibili, adaptabili.  Ei se implică 

cu uşurinţă în situaţii noi şi intră repede în contact cu persoane necunoscute. Le este simplu să 

treacă de la o activitate la alta şi sunt frecvent caracterizaţi drept copii care se lasă purtaţi de val. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

II. Alex stă mult mult timp ţinîndu-se strîns de pantalonii tăticului şi refuză să se 

desprindă de părinte. El priveşte şi studiază activităţile din jurul său. Îi este 

interesant să observe cine şi cum se joacă cu mingea. El face cîţiva paşi în direcţia 

copiilor, ca să poată vedea mai bine. Apoi se întoarce repede la tăticul său şi îl 

apucă de pantaloni.   Peste cîteva minute pare să fie mai relaxat. În curînd îl roagă 

pe tăticul să meargă mai aproape de copiii care se joacă. Alex se desprinde de 

pantalonii părintelui său şi, cam timid, începe să folosească abilităţile sale motorii 

din ce în ce mai coordonate. 

 

Caracteristica: 

 

Copiii cu un astfel de comportament sunt numiţi gânditori şi precauţi, în special atunci când se 

află într-o situaţie nouă. Uneori chiar manifestă semne de frică. Adeseori le este greu să treacă de 

la o activitate la alta şi au nevoie de mult sprijin şi de mai mult timp pentru a se simţi confortabil 

şi în siguranţă.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  

III. Sandu intră în parc în fugă, lăsând-o pe bunica în urma. Nu are timp de pierdut – se 

grăbeşte să ajungă la terenul cu ehipament de căţărat. Când vede că acolo sunt 

mulţi copii, se avîntă să ajungă primul la tobogan. Rîde zgomotos în timp ce 

aleargă, speriind o fetiţă mai mică care începe să plîngă. 

 

Caracteristica:  

 

Copiii ca Sandu sunt numiţi energici. Ei mainifestă multă pasiune şi entuziasm faţă de lucrurile 

care le plac şi pe care vor să le facă. Le este greu să-şi controleze emoţiile şi sentimentele 

puternice. Sar în sus de bucurie când sunt fericiţi şi protestează zgomotos când nu le place ceva. 
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Anexa 2 

 

 „Modalităţi de încurajare a interaciunii cu copiii cu temperamente diferite” – sugestii 

 

Copilul timid sau liniştit 

 Vorbiţi cu copilul în prealabil despre activităţile noi care vor urma. 

 Când copilul intră în contactcu obiecte sau persoane noi, aflaţi-vă în apropiere. Prezenţa 

Dvs. va avea un efect reconfortant. 

 Susţineţi şi încurajaţi copilul când este încurajat de ceva nou. 

 Reacţia negativă la ceva nounu înseamnă neapărat că copilului nu-i place obiectul sau 

persoana respectivă. Dacă interacţiunea va continua, este posibil ca el să se simtă mai 

confortabil. 

 Ajutaţi-i copilului să aleagă între două variante simple. Astfel copilul va mai încrezător ţi 

va învăţa cum să-şi exprime nevoile şi dorinţele. 

 Este important să găsiţi timp pentru a interacţiona cu copilul fără întreruperi din partea 

unor memebri mai îndrăzneţi ai familiei.astfel copilul va simţi că este o persoană foarte 

importantă pentru Dvs. 

 

Copilul care reaţionează încet – flegmaticul 

 Adeseori activităţile vor dura mai mult timp decîtaţi presupus. Este ncesar să-i permiteţi 

copilului să înceapă a se pregăti de activitate înaintea colegilor săi. 

 Deşi este mai uşor să faceţi Dvs. totul, este importnat ca copilul cu temperament liniştit – 

flegmatic – să încerce să îndeplinească activităţile de sinestătător. Astfel îl veţi încuraja să 

fie independent. 

 Este posibil să privească îndelung jucăriile şi materialele pentru joacă, înainte de a decid 

ecum să le folosească. Încetineala este o caracteristică  a temperamentului său, dar aceasta 

nu înseamnă că el este mai puţin inteligent decît alţi copii. 

 

 Copilul care se distrage uşor – colericul 

 Observaţi activităţile şi jucăriile care îi captează atenţia pentru mai mult timp. Este posibil 

ca în anumite perioade ale zilei copilul să se concentreze mai uşor. 

 Studiaţi ce anume îl distrage pe copil cel mai des. Încercaţi, pe măsura posibilităţilor, să 

reduceţi sau să eliminaţi factorii care îl distrag. 

 Încercaţi să observaţi activităţile care îi ajută copilului să se concentreze. S-ar putea să fie 

vorba de lucruri simple, cum ar fi şezutul pe un scaun anume, în braţele Dvs. sau într-un 

colţ mai liniştit. Examinaţi jucăriile şi jocurile care îi par foarte interesante. – obiecte ce 

produc sunete, jucării şi obiecte care funcţionează pe baza principiului de cauză şi efect, 

activităţi care nu necesită mult timp şi efort. 

 Discutaţi cu copilul despre acţiunile lui. Aceasta l-ar putea ajuta să se concentreze şi să nu 

renunţe la activitate. Redirecţionaţi atenţia copilului, demonstrîndu-i cum îşi poate 

extinde activitatea. 

 Selectaţi sarcini pentru care dispune de abilităţile necesare.- copilului i-ar putea fi dificil 

să aleagă din prea multe varinate. 
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 Ajutaţi-i copilului să înveţe cum să revină la activitate după ce a fost distras. Lăudaţi-l 

când reuşeşete să revină asupra activităţii şi s-o ducă la bun sfîrşit. Uneori este necesar să-

l ajutaţi să se concentreze asupta sarcinii pănî o va îndeplini. 

Copilul perseverent 

 Lăsaţi copilul să înţeleagă că îi respectaţi dorinţa de  a duce la bun sfîrşit activitatea 

începută. 

 Înformaţi-l dinainte despre consecutivitatea activităţilor.: „După ce vei termina jocul cu 

puzzle, va trebui să iei prînzul”. 

 Când vreţi să atrageţi atenţia copilului, apropiiaţi-vă de el şi stabiliţi contactul vizual. 

Atingeţi uşor copilul de braţ când vorbiţi cu el. 

 Ajutaţi copilul să găsească un echilibru între activităţi, oferindu-i posibilitatea să se 

implice în ocupaţii cît mai variate. 

 Ajutaţi copilul să ducă la bun sfrîţit activitatea şi încurajaţi-l să rezolve definitiv 

problema. 

Copilul foarte activ 

 Părinţii copiilor foarte activi se simt adeseori epuizaţi. Este important să dispuneţi de timp 

personal şi să planificaţi măsuri pentru a vă recăpăta energia. 

 Este util să canalizaţi energia copilului, oferindu-i ocazia să se joace cît mai mult timp la 

aer liber. 

 De asemenea, este importnat să stabiliţi limite clare şi fixe. 

 Verificaţi dacă mediul de acasă este suficient de sigur, deoarece copiii foarte activi se 

rănesc mai des decît alţi copii. 

 Încercaţi să rezervaţi în fioecare zi timp pentru activităţi liniştite – citit, jocuri cu puzzle, 

jocuri de masă etc. 

 

Activitatea 4: STATUTUL ŞI ROLURILE PĂRINŢILOR (pentru toți părinții) 

Obiective:  
La finele activităţii participanţii vor fi capabili: 

 să deducă noţiunile legate de familie, roluri parentale; 

 să identifice rolurile parentale în cadrul familiei; 

 să conştientizeze rolurile părinţilor/îngrijitorilor în satisfacerea nevoilor la copii.  

 

Resurse: markere, carioca, foi flipchart 

Agendă:                                                                                                                           

Activitatea 1. Ce este o familie? 15 min 

Activitatea 2. Funcţiile familiei 15 min 

Activitatea 3. Care sunt rolurile părinţilor în familie?  25 min 

Activitatea 4. Stilul educativ şi dezvoltarea personalităţii copilului. 25 min 

Reflecţii 10 min 

Total 90 min 
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Desfăşurare: 

Activitatea 1. Ce este o familie? 

 Formaţi 3 grupuri. Propuneţi fiecărui grup să redea schematic noţiunea de „FAMILIE”. 

Să explice care sunt componentele acesteea. 

 Să prezinte grupului mare rezultatul. 

 Discutaţi în timpul prezentărilor, adresând şi următoarele întrebări: 

- De ce este important pentru ca un copil să aibă şi să trăiască în familie? (Este o necesitate 

a copilului stipulată printr-un articol din Convenţia privind Drepturile Copillui – 

DREPTUL LA FAMILIE) 

- Care pot fi consideraţi membri ai familiei? 

- Ce fel de familii există? (complete: ambii părinţi şi copii, incomplete sau monoparentale 

– un părinte şi copii, extinsă – părinţi, copii, bunei, unchi/mătuşi) 

Activitatea 2. Funcţiile familiei. 

 Prezentaţi pe rând, pe poster câte o funcţie din cele de mai jos şi provocaţi participanţii la 

o discuţie cu referire la această după următorul algoritm 

‐ cum înţelegeţi această funcţie;  

‐ cum aţi simţit că a fost realizată în familia dvs. pe când eraţi copil? 

‐ cum se realizează această funcţie în familiile contemporane (în   familiile voastre)?  

Funcţiile familiei: 

 de asigurare a unui climat securizant pentru membrii săi: membrii familiei se sprijină 

reciproc, creează sentimentul apartenenţei la un grup social; 

 de reproducere – de perpetuare a speciei umane prin naşterea a unuia sau mai multor 

copii; 

 de socializare şi de educaţie a copiilor; 

 de control social – transmite şi păstrează nişte valori sociale; 

 de producere şi consum de bunuri şi servicii – funcţie economică (diviziunea 

responsabilităţilor, se întreţin reciproc); 

 de transmitere a modelelor culturale ale societăţii. 

Funcţii de responsabilităţi legate de parentalitate: 

1) acoperirea nevoilor de bază ale copiilor (asigurarea resurselor şi îngrijirea 

mediului domestic); 

2) protecţia copiilor; 

3) sprijinirea dezvoltării fizice şi psihice a copiilor; 

4) reprezentarea intereselor copiilor în comunitate. 

 

Activitatea 3. Care sunt rolurile părinţilor în familie?  

 Propuneţi participanţilor să se gândească şi să numească ce roluri au ei în cadrul familiei sale 

(soţ, soţie, mamă, tată, frate, soră, fiică, etc). 

- Ce înseamnă pentru dvs. a fi părinţi: mamă sau tată? (notaţi răspunsurile participanţilor pe un 

poster) 

 Reieşind din răspunsurile participanţilor, deduceţi rolurile parentale (Consultaţi Suportul de 

curs)   

- Când încep părinţii să-şi exercite rolurile parentale? (odată cu naşterea primului copil). 
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Completaţi: 

Rolurile parentale se conturează concomitent cu îngrijirea şi educarea copiilor. Fiecărui rol 

social i se asociază nişte comportamente aşteptate, considerate fireşti. Statutul economic, social 

şi cutural al familiei influenţează mult dezvoltarea şi evoluţia copilului/ tânărului. Cercetările 

arată că în familiile în care există o stabilitate a veniturilor şi a relaţiilor sociale, copiii au 

tendinţa de a se orienta către activităţi complexe, de a stabili aspiraţii îndrăzneţe. Copiii preiau 

modele comportamentale specifice claselor sociale din care părinţii lor fac parte, prin modul de 

viaţă şi valorile transmise. În familiile defavorizate social, care se confruntă cu problema 

şomajului, a sărăciei, a conflictelor între membri/chiar a violenţei, copiii sunt mult mai orientaţi 

spre prezent, au trebuinţe şi aspiraţii concentrate spre prezent. Melvin L. Kohn a arătat tendinţa 

,,taţilor” care au un statut profesional înalt de a-şi asuma roluri parentale în acord cu poziţia lor 

socială şi invers. Muţi autori evidenţiază clar rolul părinţilor în alegerea  profesiei copiilor (aşa 

cum, tradiţional, se practica transmiterea unei profesii/ ocupaţii "din tată-n fiu"). 

 

 Prezentaţi părinţilor succint informaţia privind evoluţia rolurilor parentale în istoria familiei. 

Utilizaţi Suportul de curs. 

 

Pe lîngă rolul de soţie sau de soţ, se dobândesc status-uri şi roluri noi: rolurile parentale. 

Extinderea rolurilor de cuplu spre cele de mamă şi de tată înseamnă colaborarea în direcţia unor 

obiective comune – creşterea copilului – şi împărţirea timpului şi a responsabilităţilor materiale şi 

afective. 

Rolurile parentale au ocupat în istoria familiei un rol central, deşi concepţiile privind rolurile 

parentale şi modul lor de exercitare au diferit de la o societate la alta, de la o epocă la alta. Multe 

studii au evidenţiat şi au criticat rolul slab al părinţilor în educaţia copiilor, în mod direct, 

conştient. De exemplu, în societăţile aristocratice din Europa Occidentală, sec. XVIII, rolurile 

părinţilor în educaţia copiilor erau reduse. Multe familii îşi încredinţau copiii altor familii, pentru a 

fi crescuţi şi educaţi. Grija pentru creşterea şi educarea copiiilor este o caracteristică a societăţilor 

moderne. 

 

- De ce contează ce rol familial/parental adoptă tata sau mama?  

Argumente: 

Rolul parental sau maternal adoptat în familie va fi propagat, prin intermediul copiilor, mai 

departe. Putem spune, pe bună dreptate, că felul în care ne comportăm astăzi, faţă de partenerul de 

viaţă şi copilul nostru, este felul în care se va comporta copilul nostru, în familia sa, şi tot aşa, până 

peste câteva generaţii. Putem, astfel, influenţa nu doar unul sau doi oameni, ci foarte mulţi ani de 

acum încolo. Rolul familial este în permanenţă modelat sau amplificat de către urmaşi, 

transpunându-se, astfel, peste mai multe generaţii. 

C. Lewi-Strauss evidenţiază rolul familiei în pregătirea copiilor pentru viaţa de familie: părinţii 

transmit modele pentru formarea propriei familii. Funcţia educaţională a familiei este considrată 

drept funcţie vitală specifică, prin care familia ăşi asigură continuitatea în timp (T. Parssons, B. 

Malinowski). Modificări ale concepţiei culturale privind rolul familiei au determinat modificări ale 

rolurilor de tată şi/sau mamă.  (Aici puteţi suplimentar să consultaţi Suportul de curs „Modelele de 

rol matern şi patern”). 
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Activitatea 4. Stilul educativ şi dezvoltarea personalităţii copilului. 

 Provocaţi participanţii la discuţie despre stilul educativ al părinţilor:  

- Cunoaşteţi ce este stil de educaţie? 

- Ce stiluri cunoaşteţi? 

- Ce stiluri de educaţie au adoptat părinţii voştri? 

- Ce stiluri adoptaţi voi, fiind părinţi, în educaţia copilului? 

 Formaţi 2 grupuri. Fiecare grup va primi denumirea unui stil educativ:  

 

Supraprotejarea/supratutelare şi Subprotejarea.  

 Sarcina: să explice cum înţeleg acest stil, să descrie acţiunile părinţilor care adoptă acest stil 

şi care sunt consecinţele asupra dezvoltării copilului. 

 După prezentarea rezultatelor în grupul mare, completaţi cu informaţia de mai jos. 

 

o Supraprotejarea/supratutelare – menajarea exagerată, afecţiunea manifestată exagerat 

sau dimpotrivă, limitarea excesivă a libertăţii şi independenţei de acţiune a copiilor. 

Consecinţe: diferenţa între imaginea de sine şi posibilităţile reale ale copilului; supraevaluare, 

egocentrism, atitudini dominatoare faţă de alţii sau, dimpotrivă, slab spirit de iniţiativă, teamă, 

incapacitatea de a lua decizii şi de a-şi asuma consecinţele, subevaluarea de sine. La copiii 

suprapotejaţi întâlnim o vulnerabilitate relaţională exagerată, o dependenţă faţă de părinţi, 

tendinţa de “a rămâne mic”, lipsa de interes pentru viitor, un egocentrism manifestat prin 

incapacitatea de a se distanţa de sine însuşi, incapacitatea de a lua decizii şi a-şi asuma riscuri. 

o Subprotejarea - atitudine parentală negativă care se manifestă concret fie prin 

pasivitate, neglijenţă, indiferenţă evidentă, fie prin dominare agresivă, severitate, 

exigenţă excesivă, ostilitate. Copilul este perceput ca o povară, ca un lucru neplăcut. 

Copilul nu este dorit fie în acel moment, fie deloc. El este lăsat pradă dificultăţilor, e 

părăsit în faţa şocurilor. Familia nu ia în considerare reala vulnerabilitate a copilului, nu 

îl protejează.  

 

Posibile cauze ale subprotejării: 

a)  personalitatea părinţilor – copilul limitează libertatea părinţilor;  

b) trecutul părinţilor care s-au bucurat de o copilărie plină de afecăiune şi nu au 

experimentat sentimentul de responsabilitate;  

c) conflictele conjugale în care copilul este un “ţap ispăşitor”;  

d) mama vede în copil rodul unei iubiri nefericite; 

e) situaţia economică a familiei – copilul apare ca o povară de nesuportat.  

Consecinţe: sentimentul de respingere trăit de copil, suferinţă, frustrare, teamă, lipsa de 

autovalorizare şi de încredere în sine, sentimentul de încapacitate şi de inferioritate, devierile de 

comportament (agresivitate, revoltă, ostilitate, vagabondaj, furt, minciună), lipsa de interes 

pentru şcoală.  

Completaţi: 

Dezvoltarea personalităţii copilului începe în familie, fiind influenţată, pozitiv sau negativ, de 

stilul educaţional al părinţilor. Stilul educativ al familiei influenţează dezvoltarea cognitivă a 
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copilului. Deşi nu se poate stabili cu precizie corelaţia certă între un nivel înalt al dezvoltării şi 

un anume stil educativ, s-ar părea totuşi că stilurile “liberale”, “democratice” aduc mai multe 

beneficii în plan cognitiv. Lautrey (1980) consideră că familiile cu o structură flexibilă, care 

practică un stil educativ ce le oferă copiilor posibilitatea de a-şi manifesta individualitatea, sunt 

cele care oferă condiţii optime pentru dezvoltarea lor din punct de vedere cognitiv. 

Un stil caracterizat printr-un grad înalt de acceptare, de afecţiune şi înţelegere a copilului de 

către persoana care îl îngrijeşte, indiferent dacă persoana respectivă este mama, tatăl sau 

altcineva, favorizează dezvoltarea personalităţii şi, implicit, disponibilitatea copilului de a face 

faţă exigenţelor vieţii cotidiene. Aceşti copii îşi fac prieteni şi întreţin cu uşurinţă relaţii 

“orizontale”, cu egalii, şi fac de asemenea faţă relaţiilor pe “verticală”, relaţii care presupun 

respectarea unor norme exterioare şi a unor ierarhii.  

Dimpotrivă pentru copiii care trăiesc într-o familie rigidă, care impune norme irevocabile, 

control parental şi supunerea copilului, acesta din urmă va manifesta puţină încredere în cei din 

jur şi, implicit, va întâmpina dificultăţi în a-şi face prieteni, va fi încapabil să se adapteze unui 

mediu pe care îl percepe ca ostil şi să ia decizii privind propria-i viaţă.  

Severitatea excesivă a părinţilor, rigidităţile, interdicţiile, comenzile ferme însoţite de 

ameninţări, privaţiunile de tot felul, îşi lasă puternic amprenta asupra procesului de formare a 

personalităţii copilului, determinând modificări serioase în una din cele mai importante 

dimensiuni ale personalităţii, şi anume latura atitudinal – relaţională. 

 

CONCLUZIE: Contribuţia părinţilor la formarea personalităţii copiilor depinde de o 

multitudine de factori: modul în care este perceput şi cunoscut copilul de către familie; modul de 

relaţionare a părinţilor faţă de proprii copii; strategiile educaţionale utilizate; interrelaţiile dintre 

soţi.  

 

Reflecţie şi evaluare: 

- Cum vă simţiţi acum? 

- Ce aţi aflat azi nou pentru dvs.? 

- Ce aţi vrea să schimbaţi în exercitarea rolurilor dvs. parentale? 

- Care din stiluri de educaţie sunt cele mai recomandate pentru o bună creştere şi 

dezvoltare a copilului? De ce? 

- Cum veţi reacţiona, dacă veţi vedea un părinte care face totul în locul copiluli său? 

- Cum veţi reacţiona când veţi vedea un părinte care îşi educă copilul prin multă severitate, 

restricţionare? 

 

 

Activitatea 5: „CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ” (pentru părinții care au copii cu vârsta 2/3-7 

ani) 

Obiective:  

 Identificarea componentelor educaţiei cuprinse între „cei 7 ani de acasă” 

 Conştientizarea rolurilor părinţilor de primi educatori în educarea comportamentelor 

civilizate la copii.  

 Exersarea abilităţilor de identificare a nevoilor copiilor. 

 

Resurse: markere, foi flipchart, Anexa 1, 2, 3 
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Agendă:                                                                                                                           

Activitatea 1. Cei şapte ani de acasă 10 min 

Activitatea 2. PRO şi CONTRA - Avantajele şi dezavantajele unei 

bune educaţii 

15 min 

Activitatea 3. Cum arată un copil educat?  25 min 

Activitatea 3. Cum îmi ajut copilul să devină educat? 30 min 

Reflecţii 10 min 

Total 90 min 

 

Desfăşurare: 

 

Activitatea 1. Cei şapte ani de acasă. 

- Ce înseamnă după părerea dvs. „a avea cei 7 ani de acasă”? 

 Completaţi răspunsurile participanţilor cu informaţie: 

Cei şapte ani de-acasă 

 

Educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l invăţa să scrie, să citească şi să calculeze. 

El trebuie să înveţe şi cum să se comporte cu ceilalţi, iar asta e raspunderea părinţilor. Copilul de 

mic trebuie obişnuit cu bunele maniere. Acestea sunt cheia către succesul lui social. 

Un copil manierat se va descurca mai bine în relaţiile sociale şi se va simţi mai confortabil 

în prezenţa celorlalţi decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de-acasa. Comportamente cum ar fi: să 

salute, să spună "te rog" şi "mulţumesc" vorbesc de buna educaţie a copilului. Dar buna creştere 

nu trebuie să se oprească aici. Copilul va trebui să ştie ce se cuvine şi ce nu la masp, într-o vizită, 

la o petrecere şi chiar într-o discuţie cu un prieten apropiat. Bunele maniere îi modelează 

comportamentul în societate şi îl învaţă ce înseamnă respectul. Iar copiii respectuoşi vor fi trataţi 

cu respect din partea celor din jur.  

 

Activitatea 2. PRO şi CONTRA - Avantajele şi dezavantajele unei bune educaţii.  

 Formaţi 2 grupuri. Fiecare grup va scrie pe poster argumente pentru:  

grup 1. - în favoarea omului/copilului educat;  

grup 2. - în defavoarea omului/copilului educat.  

 Fiecare grup va prezenta grupului mare rezultatele activităţii.  

 Concluzionaţi: este bine să fii un om/copil educat în ziua de azi?  

 

  Important! Indiferent de viziunea majoritară a participanţilor aduceţi-i la ideea că 

educaţia este o valoare, care trebuie formată şi menţinută pe parcursul întregi vieţi.   

Activitatea 3. Cum arată un copil educat?  

- Cum arată, în viziunea dvs un copil educat de 3-5 ani?  

- Dar un copil de 5-7 ani? Este vre-o diferenţă? 

 Fiecare perticipant va primi 1-2 fişe cu cîte 1 comportament ce ţine de buna educaţie (ce ar 

trebuie sa stie şi să facă copilul) din lista celor propuse în anexa 1.  

 Citind, vor analiza şi vor plasa fişuţele/comportamentele pe posterele cu vârsta la care cred 

că acest comportament trebuie să se manifeste la copil. 

 La sfîrşit confruntaţi posterele obţinute cu fişa – suport din anexa. 

 Discutaţi: 
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- Cîte din comportamentele enunţate/identificate copiii dvs le respectă/manifestă? 

- De ce credeţi că aţi lucrat şi cu alte 2 vârtse, diferite de vârsta copilului dvs.? (pentru a 

vedea continuitatea dezvoltării comportamentelor la copii) 

 

Activitatea 4. Cum îmi ajut copilul să devină educat? 

 Formaţi 6 grupuri/perechi. Propuneţi fiecărui grup cîte o listă cu comportamentele discutate 

anterior. 

Sarcina: Elaboraţi practici/modalităţi prin care dvs ca părinte veţi dezvolta/educa la copil 

comportamentele date. Nu vă limitaţi doar la „exemplul părintelui”. 

Grup1:  

- să salute şi să răspundă la salut („bună ziua”, „bună seara”, „la revedere”) 

- să spună „mulţumesc“, „te rog“, „cu plăcere“;  

Grup 2: 

- să dea mîna cu cineva” 

- să bată la uşă când intra într-o încăpere; 

Grup 3: 

- să spună "Pardon" / “Scuze” 

- să folosească batista 

Grup 4: 

- să răspundă cuviincios la telefon - să se prezinte, să nu ţipe în receptor şi să nu lase 

interlocutorul să aştepte la telefon  

- să îşi ceară scuze atunci când greşeşte  

 

Grup 5: 

- să ştie să ofere şi să primească un dar  

- să nu întrerupă conversaţia adulţilor 

 

Grup 6:  

- să ceară permisiunea ("Mamico, îmi dai voie să..." sau "Pot să...") 

- să întrebuinţeze corect tacîmurile 

 

 Fiecare grup/pereche va prezenta rezultatul muncii. 

 Moderatorul face completări cu exemple de acţiuni/practici din Anexa 2. 

 Concluzionaţi cu părinţii despre rolul lor, a părinţilor, în formarea comportamentelor ce ţin 

de buna educaţie. Important în tot este exemplul adultului (suport Anexa 3).  

 

Reflecţie şi evaluare. 

- Ce nou aţi aflat azi? 

- Cum vă simţiţi la moment? 

- Ce veţi face pentru a avea un copil educat? 

- Cum veţi reacţiona dacă veţi vedea în stradă un copil de seama copilului dvs care mănâncă 

seminţe şi scuipă pe jos; aruncă hîrtie de la bomboane; rupe flori; ţipă la părintele său, bate 

din picioare? 
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Anexa 1. 

Ce ar trebuie sa stie şi să facă copilul: 

Pînă la 3 ani 

 să salute şi să răspundă la salut ("bună ziua", "bună seara", "la revedere") 

 să spună "multumesc", "te rog”, "cu plăcere"  

 să dea mîna cu cineva 

 

Între 3 si 5 ani 

 să spună "Pardon" / “Scuze” 

 să bată la uşă când intra într-o încăpere.  

 să ceară permisiunea ("Mămico, îmi dai voie să..." sau "Pot să...") 

 să folosească batista. 

 

Între 5 si 7 ani 

 să răspundă cuviincios la telefon - să se prezinte, să nu ţipe în receptor şi să nu lase 

interlocutorul să aştepte la telefon  

 să îşi ceară scuze atunci când greşeşte  

 să ştie să ofere şi să primească un dar  

 să nu întrerupă conversaţia adulţilor 

 să întrebuinţeze corect tacâmurile 

 

Anexa 2. 

Până la 3 ani 

Chiar dacă cel mic este năzuros, obraznic sau supărăcios, nu trebuie să confundaţi 

comportamentul lui cu lipsa de maniere - este o etapă firească a dezvoltării sale. Până la vârsta 

de 3 ani nu vă aşteptaţi să cunoască şi să respecte mai mult de una - doua reguli de politeţe. 

Desigur, nu este prea devreme să îl invăţaţi să utilizeze formule ca „te rog”, „mulţumesc”, „bună 

ziua” şi „la revedere”. Încurajaţi-l să le folosească nu doar cu străinii, ci şi în familie. Astfel, nu 

uitaţi că, după ce îi oferiţi paharul cu apă pe care vi l-a cerut, să îi amintiţi: „Acum, spune 

multumesc", iar mai târziu - „Ce trebuie să spui?”. Fiţi un bun exemplu pentru el - comportaţi-vă 

calm şi manierat, fără ţipete şi expresii deplasate şi adresaţi-vă politicos atât lui, cât şi celorlalţi 

din casă sau mediul în care se află copilul: la grădiniţă, în stradă, la magazin, etc. Astfel, dvs 

deveniţi însăţi un exemplu. Pe de altă parte, nu uitaţi să-l felicitaţi şi să îl lăudaţi ori de câte ori 

micuţul se dovedeşte bine crescut. 

Între 3 şi 5 ani 

Cu puţină creativitate, îl puteţi ajuta pe micuţul de 3 sau 4 ani să înţeleagî de ce unele 

lucruri trebuie făcute într-un anume fel. Joaca este cel mai simplu mod. Inventaţi jocuri în care el 

să fie actorul principal. Propuneţi-i să fie gazda şi dvs musafir. Copilul va învăţa cum să-şi 

trateze invitaţii: să le servească prăjiturele sau, pur şi simplu, să poarte o conversaţie politicoasp. 

Gândiţi-vă la situaţiile cu care vă confruntaţi zi de zi şi veţi găsi pentru el numeroase roluri: 

poate fi vânzător sau cumpărător într-un magazin, poate fi sofer sau prietenul unei persoane 

importante pe care el o admiră. În timpul jocului copilul se va distra, iar dvs vă veţi atinge 

scopul: cu fiecare rol jucat, micuţul va deveni tot mai conştient de modul în care acţiunile şi 

cuvintele sale afectează sentimentele celor din jur. Folosiţi şi poveştile, cărticele cu imagini, 

muzica sau casete video cu desene animate. 
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Între 5 şi 7 ani 

Odată ce încep să meargă la grădiniţă, copiii devin tot mai independenţi. Pentru că 

părintele nu va fi tot timpul alături de el, va trebui să-i dezvoltaţi mai mult capacitatea de a 

comunica cu cei din colectivitate, copii şi adulţi. Acum ar trebui să cunoască şi să respecte 

manierele de bază la masă, să poarte o conversaţie cu adulţii, ş cum să facă şi cum să primească 

un compliment.  

De acum înainte va participa mai activ la reuniunile de familie, la vizite, la aniversări, 

etc. Puteţi începe să îi supravegheaţi intervenţiile în discuţii şi să-i explicaţi că este politicos să-l 

lase pe celălalt să termine ce are de spus. Folosiţi exemplele din viaţa de zi cu zi, de la grădiniţă, 

de pe stradă, dar fără s-o faceţi pe profesorul sau profesoara. Nu îl ameninţaţi, folosind expresii 

ca: „Să nu te prind că faci vreodată ca Andrei, că îţi rup urechile”. Când greşeşte, atrageţi-i 

atenţia şi amintiţi-i ce are de făcut. 

Anexa 3. 

Ce faci şi ce nu faci 

A-l învăţa bunele maniere este un proces zilnic, care va dura în timp şi veţi avea multe ocazii 

să-l îndrumaţi în direcţia corectă. Ţineţi minte aceste sfaturi: 

 Chiar dacă a greşit de câteva ori, nu vă grăbiţi să trageţi concluzia că este prost crescut sau că 

dvs aţi uitat ceva foarte important. Este posibil să aibă nevoie doar de una două lecţii de bune 

maniere pentru ca problema să se rezolve.  

 Explicaţi-i copilului clar şi învăţaţi-l ce anume trebuie să facă sau nu. În loc să-i spuneţi un 

scurt (şi pentru el greu de înţeles): „Nu mai fi atât de grosolan”, spuneţi-i: „Nu este politicos 

să râgâi la masă, dar, dacă o faci, se cuvine să îţi ceri scuze". Sau, dacă zbiară prin casă, nu-i 

spuneţi: „Încetează cu ţipetele în casă”, ci fiţi mai bland/a, ca să înţeleagă ce asteptaţi de la 

el: "Te rog, nu mai ridica vocea în casă,vorbeşte mai încet".  

 Daca copilul îşi exprimă sentimentele folosind expresii sau atitudini mai puţin politicoase, nu 

i-o retezaţi scurt, ci încarcaţi să reformulaţi. De exemplu, când el zice: „Iahh, îmi vine să vărs 

când văd chestia asta în cană”, dvs corectaţi-l spunând: „Frumos ar fi fost să spui că nu îţi 

place deloc spuma de lapte".  

 Fiţi intelegator/oare şi acceptaţi-i greşelile. Amintiţi-i că nu este încă suficient de matur 

pentru a şti bine cum trebuie să se comporte în anumite situaţii. Şi noi, adulţii, greşim 

adeseori, darămite ei...  

 Educaţia se face doar acasă, cu discreţie, în familie. Nu-i ţineţi prelegeri şi nu îl criticaţi în 

public, nu îl umiliţi şi nu îl jigniţi faţă de străini, chiar dacă greşeala a fost destul de mare. A-

i face copilului o scenă de faţă cu alţii dovedeşte că nici dvs nu aţi fost prea atent/a la lecţiile 

de bune maniere. 

 Fiţi consecvent/a. Dacă l-aţi învăţat de la doi ani să spună „te rog” şi „mulţumesc”? Mai 

tîrziu, la 4 sau la 6 ani este evident că ar trebui să le folosească.  

 Oricum, procesul de educaţie nu se opreşte la o anumită vârstă. Nu e niciodată prea târziu ca 

să înveţe ceva! 
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Activitatea 6.  PRIMA ZI LA GRĂDINIŢĂ (pentru părinți cu copii de 2-3 ani) 

 

Obiective: la finele cursului participanţii vor fi capabili: 

 să identifice dificultăţile cu care se confruntă copilul la intratrea în grădiniţa de copii; 

 să aplice comportamente ce vor facilita adaptarea copilului cu grădiniţa; 

 să cunoască ce trebuie să ştie copilul înainte de a merge la grădiniţă; 

 să anticipe mesajele viitorilor educatori pentru sine; 

 

Resurse: markere, foi flipchart, stikere, pixuri/creioane, carioca, imagini diverse ce se referă la 

subiectul „Copilul la grădiniţă şi acasă”, foarfece, clei, hârtie colorată, Anexa 1 

Agendă:                                                                                                               

Activitatea 1. Prima mea zi la grădiniţă. 10 min 

Activitatea 2. Ce este adaptarea copilului la grădiniţă?  15 min 

Activitatea 3. Tururl galeriei – Cum îmi pregătesc copilul la grădiniţă?   35 min 

Activitatea 4.  Prima zi a copiluli meu la grădiniţă. 20 min 

Reflecţii 10 min 

Total 90 min 

 

Desfăşurare. 

 

Activitatea 1. Prima mea zi la grădiniţă. 

 Începeţi activitatea printr-o discuţie: 

- Dacă aţi frecventat personal grădiniţa, ţineţi minte, cum a fost prima vizită/ prima zi?  

 Rugaţi participanţii să împărtăşească emoţiile, gândurile, comportamentele lor, dar şi a celor 

din jur în perioada lor de adaptare la grudiniţă. 

- Ce emoţii au prevalat? 

- Cum credeţi, ce v-a făcut să vă simţiţi astfel? 

- La ce vârstă eraţi când aţi mers prima dată la grădiniţă? 

- Cum credeţi, la ce vârstă ar fi recomandabil să meargă copilul la creşă/grădiniţă? 

 

Activitatea 2. Ce este adaptarea copilului la grădiniţă?  

 Rugaţi participanţii să scrie individual pe stichere toate cuvintele ce le vin în gând cu referire 

la „Adaptarea copilului la grădiniţă”., după care să le lipească pe poster, citind cele scrise. 

Variantă: să enunţe oral cuvintele, iar moderatorul le va lista pe poster. 

 Deduceţi cu participanţii noţiunea de „Adaptare sau acomodarea copilului la grădiniţă” 

- Cum credeţi, cum ar trebui să treacă, să fie adaptarea copilului la grădiniţă? 

 Veniţi cu completări din Suportul de curs, subtema Tipuri de adaptare. 

 

Activitatea 3. Tururl galeriei – Cum îmi pregătesc copilul pentru grădiniţă? 

- Ce se întâmplă de fapt în viaţa copilului odată cu intrarea lui în grădiniţă? 
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 Formaţi 5 grupuri. Se va lucra prin metoda „Turul galeriei”. Fiecare grup va primi o fişă cu 

sarcini, după 3 minute de lucru, faceţi rotaţiile. 

 La sfârşit fiecare grup va generaliza ideile, iar moderatorul va comopleta răspunsurile cu 

informaţia din Suportul de curs şi Anexa 1. 

 

Grup1. Determinaţi care sunt dificultăţile cu care se confruntă un copil de 2-3 ani la intrarea în 

grădiniţă. 

Grup 2. Scrieţi care ar fi modalităţile prin care putem ajuta copilul să se adapteze mai uşor la 

grădiniţă. 

Grup 3. Scrieţi ce ar trebui să cunoască copilul înainte de a merge la grădiniţă? 

Grup 4. Scrieţi cum pot părinţii să-şi ajute copilul să se pregătescă pentru grădiniţă? 

Grup 5. Scrieţi care ar fi mesajele viitorilor educatori de la creşă/grădiniţă pentru voi, viitorii 

părinţi. 

Activitatea 4. Prima zi a copiluli meu la grădiniţă. 

 Formaţi 3 grupuri. Propuneţi fiecarui grup să elaboreze un poster cu titlul „Prima zi a 

copiluli meu la grădiniţă”. Conţinutul să se refere la acţiunile lor, ca părinţi, cu referire la: 

perioada de până la grădiniţă, primele 5 zile, şi perioada următoare după adaptarea 

copilului la grădiniţă 

 Sugeraţi-le că pot folosi diferite mijloace: simboluri, text, imagini, desene, versuri, etc.  

 Fiecare grup va prezenta rezultatul. 

 

Reflecţie şi evaluare  

- Ce aţi aflat azi nou din activitatea noastră? 

- Ce emoţii aveţi acum? 

- Ce gânduri vă apar, când vă gândiţi la prima zi a copiluli dvs la grădiniţă? 

- Ce acţiuni veţi întreprinde pentru ca copilul dvs să se adapteze uşor la grădiniţă? 

- Cine sau ce v-ar mai putea ajuta pentru a face faţă emoţiilor şi dificultăţilor pe care 

credeţi că le-aţi putea avea în perioada de adaptare? 

- Ce mesaje aţi vrea să transmiteţi azi viitorilor educatori? 

 

Anexa 1. 

 

Mesajele din partea viitorilor educatori de la creşă/grădiniţă pentru viitorii părinţi. 

 

 Lăsaţi copilul cu încredere în mîinile noastre, noi ştim să-i iubim la fel ca şi voi! 

 Spuneţi-ne nouă, care sunt nevoile copilului dvs, pentru a-l putea ajuta! 

 Spuneţi-ne ce îi place să facă şi cum, pentru a-i putea oferi! 

 Ajutaţi-l să înveţe: să meargă la oliţă, să mănânce de sinestătător şi să încerce să se 

îmbrace şi să se dezbrace singurel! 

 Încurajaţi-l pe micuţ să încerce să facă  

 Ajutaţi copilul să respecte reguli! 

 Pregătiţi-vă să continuaţi acasă lucrurile frumoase pe care copilul le va învăţa la 

grădiniţă! 

 Spuneţi-i copilului zilni „Te iubesc!”, „Am timp pentru tine” şi oferiţi-i acestea cu 

adevărat! 

 Suntem siguri că sunteţi cei mai buni părinţi şi aveţi cei mai minunaţi copii! 
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Activitatea 7: PRIETENII MEI (3-5; 5-7 ani) 

Obiective:  
La finele cursului participanţii vor fi capabili: 

 să identifice categoriile de persoane cu care relaţionează copilul mic; 

 să identifice abilităţile sociale specifice particularităţilor de vârstă ale copilului; 

 să identifice reguli pentru părinţi de socializare a copilului său; 

 să aplice comportamente ce vor facilita socializare copilului cu alţi copii; 

 

Resurse: markere, foi flipchart, stikere, pixuri/creioane, carioca, foi A5 cu schema din anexa 1 

pentru fiecare participant; Anexa 1, 2, 3 

Agendă:                                                                                                             

Activitatea 1. Cercul relaţiilor. 15 min 

Activitatea 2 Socializarea la copii. 10 min 

Activitatea 3. Cum ajută părinţii copiii să se socializeze?   15 min 

Activitatea 4.  Cum părinţii pot să ajute copilul mic să-şi fa că 

prieteni? 

20 min 

Activitatea 5. Studii de caz 25 min 

Reflecţii 5 min 

Total 90 min 

 

Desfăşurare. 

 

Activitatea 1. Cercul relaţiilor. 

 

 Propuneţi participanţilor să-şi construiască propriul „Cerc al relaţiilor”, scriind în fiecare cerc 

numele persoanleor care se referă la categoria anunţată/scrisă (Anexa 1). 

 Formaţi perechi şi propuneţi-le să discute pe cine au inclus în cercuri şi care este relaţia 

personală cu memebrii acestora. 

 Apoi discutaţi în grup: 

- Pe cine primii aţi plasat în I-l cerc (familia)? De ce anume pe ei? 

- Care este relaţia voastră cu membrii din acest cerc? 

- Pe cine primii aţi plasat în al II-lea cerc (prietenii)? 

- De ce i-aţi ales anume pe ei? 

- Care este relaţia voastră cu ei? 

- Când a început relaţia voastră cu ei?  

- Ce faceţi unii pentru alţii? 

- Cum înţelegeţi noţiunea de prieten? 

- Pe cine primii aţi plasat în al III-lea cerc (cunoscuţi)? 

- De ce i-aţi plasat anume pe aceşti oameni în acest cerc? 

- Care este relaţia voastră cu ei?  

- Cum v-aţi cunoscut cu aceşti oameni? Cum aţi stabilit relaţiile cu ei? 

- Ce este comun pentru noi cu membrii din toate cele 3 cercuri? (relaţiile sociale pe care le 

avem, iar procesul se numeşete SOCIALIZARE) 

 Discutaţi aceleaşi aspecte cu referire la copil: cine s-ar regăsi în fiecare din cercuri, cum se 

stabilesc şi care sunt relaţiile cu membrii lor. 

Activitatea 2. Socializarea la copii 



PROGRAME DE EDUCAŢIE PARENTALĂ 

PENTRU DOMENIUL EDUCAŢIEI TIMPURII  
 

  
 73 

 
  

 Aduceţi la curent participanţilor informaţia din Suportul de curs referitor la socializarea 

copiilor. 

 Discutaţi despre importanţa acestui aspect în viaţa copilului. 

 

Activitatea 3. Cum ajută părinţii copiii să se socializeze? 

 Discutaţi: 

 Când prima dată copilul dvs. a manifestat dorinţa de a relaţiona (a comunica, a se juca) 

cu alţi copii? 

 Cum a decurs procesul? (aici pot fi exemple de agresivitate la copii în timp ce vroiau să 

ia jucăria altui copil sau nu avea răbdare să-i vină rândul; sau se retrăgea şi privea dintr-o 

parte ce se petrece, strica jocul altui copil, copilul împingea ca să intre în faţa altui copil,  

ş.a.) 

 Cum credeţi, care au fost motivele, factorii acestor comportamente? (specificul jocului la 

vârsta de 1-2/3 este că copilul se joacă de unul singur, sau alături, nu realizează 

legături/relaţii sociale. Dacă e vorba de copiii de 3-5 ani, care manifestă aceleaşi 

comportamente, cauza ar fi: abilităţi sociale neformate - copilul nu are formate abilităţi 

de socializare: nu ştie cum să ceară sau să ofere o jucărie; nu are răbdare să aştepte 

rândul; etc.) 

 Cum aţi ajutat copilul dvs. să depăşească aceste dificultăţi? (Listaţi răspunsurile 

participanţilor) (ATENŢIE! Aici este posibil ca unii aprticipanţi să aducă exemple de 

practic negative: i-am zis să-l lovescă, s-o ia cu forţa, sau şi mai rău „tu eşti mai puternic, 

tu vei căştiga”. Important dvs. ca moderator să urmăriţi să nu fie aduse critici acestor 

părinţi, pentru că asta este viziune lor. În următoarea acivitate vor avea posibilitate să 

înveţe practici pozitive.)  

 Dar cum aţi stimulat comportamentele pozitive, formate? (Rugaţi participanţii să 

exemplifice comportamental ce au făcut, ce fraze, cuvinte le-au spus copiilor) 

 

Activitatea 4. Cum părinţii pot să ajute copilul mic să-şi facă prieteni? 

 Formaţi perechi sau grupuri de 3-4 persoane, Fiecare perecehe/grup va primi o fişă cu 

sugestii cum îşi pot ajuta copiii să se socializeze (Anexa 2). 

Sarcina: citiţi enunţul/sfatul/regula şi explicaţi cum o înţelegeţi. Propuneţi modalităţi cum poate 

fi realizată de părinţi/adulţi/îngrijitori 

 Completaţi răspunsul fiecărei perechi/grup cu informaţia suplimentară din anexa 2 şi 

Supoartul de curs. 

 Discutaţi în contuniare: 

-  Ce ar trebui să facă copiii pentru a-şi menţine şi dezvolta relaţiile de prietenie? 

Completaţi răspunsurile participanţilor cu informaţia din Suportul de curs, subtema Socializarea 

conduitei. 

Activitatea 5. Studiu de caz. 

 Formaţi 3-4 grupuri. Propuneţi fiecărui grup cîte 1 studiu de caz, la care să identifice cauzele 

comportamentului copilului şi să ofere soluţii pentru adulţi. (Anexa 3) 

 Analizaţi fiecare situaţie şi completaţi după necesitate. 

Reflecţie şi evaluare: 

- Ce v-a plăcut cel mai mult azi la şedinţă? De ce? 

- Care sunt concluziile la care aţi ajuns? 
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- De ce se întîmplă ca 2 copii să se certe? 

- Dar de ce se întîmplă oare, să se certe 2 adulţi? (menţionaţi despre importanţa formării 

abilităţilor de comunicare şi relaţionare din copilărie) 

- De ce copiii au nevoie de prieteni? 

- De câţi prieteni ar avea nevoie copilul dvs.?  

- Cum veţi ajuta copilul dvs. de azi înainte să-şi formeze cât mai mulţi prieteni? 

 

Anexa 1  

Cercul relaţiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2. 

CUM PĂRINŢII POT SĂ AJUTE COPILUL MIC SĂ-ŞI FACĂ PRIETENI? 

 

1. Ajutaţi-l să aibă încredere în el.  

_____________________________________________________________________________ 

2. Fiţi un exemplu bun pentru el.  

___________________________________________________________________________ 

3. Învaţă-l să împrumute jucării.  

___________________________________________________________________________ 

4. Chemaţi copii în vizită la el.  

_____________________________________________________________________________ 

5. Implicaţi copilul în activităţi de socializare.  

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUNOŞTINŢE 

 

 

C 

PRIETENII 

 

 

 

 

 

FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA 

 

EU 
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6. Implicaţi-l pe copil în activităţi distractive împreună cu alţi copii.  

____________________________________________________________________________ 

7. Observaţi cum se simte mai bine copilul dvs.: în timpul activităţilor de grup sau al jocurilor 

cu un singur partener.  

_____________________________________________________________________________ 

8. Lăsaţi-l pe copil să stea puţin retras şi să se uite la ceilalţi copii cum se joacă, dacă aşa vrea.  

_____________________________________________________________________________ 

9. Învăţaţi-l pe cel mic câteva expresii utile pentru a intra în vorbă cu alt copil!  

_____________________________________________________________________________ 

10. Alegeţi-vă cu grijă cuvintele şi abţineţi-vă să-i spuneţi copilului că-i un ruşinos. 

_____________________________________________________________________________ 

11. Nu criticaţi indiferenţa copilului dvs. faţă de emoţiile negative ale altui copil, în cazul când 

copilul dvs. i le-a provocat (emoţiile)! 

_____________________________________________________________________________ 

12. Nu vă implicaţi abuziv în relaţiile/jocul copilului dvs. cu alţi copii, dacă totul decurge bine!  

___________________________________________________________________________ 

13. Nu criticaţi această comunicarea copilului dvs. cu „prietenul imaginar”!.  

_____________________________________________________________________________ 

14. Nu fiţi gelos pe copilul dvs.!  

_____________________________________________________________________________ 

Varianta dezvoltată: 

 

 Ajutaţi-l să aibă încredere în el, fiind mereu alături de el, iubindu-l necondiţionat şi 

oferindu-i constant dovezi de iubire (dar nu materiale). El va şti că este apreciat de ceilalţi şi 

că poate fi iubit şi de catre alţi copii aşa cum este iubit de părinţiii săi. Copiii cu o stimă de 

sine scăzută îşi fac mult mai greu prieteni.  

 Fiţi un exemplu bun pentru el. Copiii preiau modelul parental în aproape tot ceea ce fac. 

Dacă copilull vede ca sunteţi mereu înconjurat/ă de prieteni, că vă simţiţi bine în preajma lor 

şi că ei, prietenii, vă fac fericit/ă, atunci el va inţelege cât de valoroşi sunt prietenii şi că 

trebuie să aibă şi el parte de aceste beneficii, socializând cu micuţi de vârsta lui.  

 Învaţă-l să împrumute jucării. Trebuie să aveţi multă răbdare şi să-l faceţi pe micuţul dvs 

să înţeleagă cum stau lucrurile în privinţa jocului cu prietenii: cum aceştia se joacă împreună, 

cum fiecare aduce o contribuţie jocului prin jucăriile pe care le are, cum se folosesc amândoi 

de ele şi ce rol au aceste lucruri asupra lui. Prietenia se învaţă, aşa că va trebui să-lajutaţi să 

înveţe! 

 Chemaţi copii în vizită la el. Nu îl coplesi cu un numar foarte mare de prichindei dintr-odata 

pentru că nu va înţelege foarte bine ce se întâmplă şi va fi indus în eroare. Chemaţi 2 copii la 

el şi învăţaţi-l cum sa interacţioneze cu ei. De asemenea, explicaţi-i cum să se joace 

împreună, cum să-şi aştepte rândul, să îi lase pe ceilalţi să vorbească, etc. Iar apoi lăsaţi-i să 
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interacţioneze între ei monitorizându-i constant. Vor găsi ei o cale să comunice şi să se joace 

în acelaşi timp. 

 Implicaţi copilul în activităţi de socializare. Încă de mic copilul trebuie integrat printre alţi 

copii. Fie că este vorba de parcuri, spaţii de joacă amenajate, cursuri de dans, cluburi de sport 

sau grădiniţă, interacţiunea între copii este importantă dezvoltării lui. Implicaţi copilul dvs în 

jocuri de grup. Numai aşa veţi reuşi să-i formaţi aptitudini sociale! El trebuie să 

experimenteze ce înseamnă să fii printre alţi copii, cum functionează relaţiile între ei, ce au 

voie şi ce nu să facă, etc. 

 Implicaţi-l pe copil în activităţi distractive împreună cu alţi copii. Dacă îl duceţi prima 

oară într-un grup organizat de copii (la lecţii de înot, dans sau ziua cuiva) asiguraţi-vă că ceea 

ce urmează să facă îi este pe plac. Este important ca primele întâlniri dintre el şi alţi copii să 

fie cât mai pozitive şi să-i aducă un sentiment de siguranţă, confort şi chiar să-l amuze. O 

experienţă eşuată de acest gen îi poate crea frustrări şi sentimente negative care îl vor ţine 

departe o perioadă destul de lungă de alţi copii. 

 Observaţi dacă copilul dvs se simte mai bine în timpul activităţilor de grup sau al jocurilor 

cu un singur partener. Continuaţi cu ce vi se pare că i se potriveşte cel mai bine. 

 Lăsaţi-l pe copil să stea puţin retras şi să se uite la ceilalţi copii cum se joacă, dacă aşa vrea. 

Copilul are numai de câştigat din punct de vedere social şi învaţă prin simplul fapt că se uită 

la ceilalţi. 

 Învăţaţi-l pe cel mic câteva expresii utile pentru a intra în vorbă cu alt copil („Pot să te ajut 

să faci asta?” sau „Vreau şi eu să fac! Îmi arăţi, te rog, unde să mă duc?”). 

  Alegeţi-vă cu grijă cuvintele şi abţineţi-vă să-i spuneţi copilului că-i un ruşinos. O astfel de 

etichetă ar putea deveni parte din imaginea pe care o are despre sine sau ar putea să-i ofere o 

scuză pentru faptul că evită să se amestece cu ceilalţi copii. 

 Nu criticaţi indiferenţa copilului dvs. faţă de emoţiile negative ale altui copil, în cazul 

când copilul dvs. i le-a provocat (emoţiile)! De exemplu: copilul dvs. a luat forţat jucăria 

altui copil şi-l priveşte indiferent în timp ce acesta plânge. Nu uitaţi că este dificil, dacă nu 

imposibil, pentru un copil de 3 ani să realizeze ceea ce simte prietenul său. Gândirea şi 

raţionamentul adulte sunt foarte diferite de gândirea egocentrică a unui copil mic. Copilul 

râmâne, de multe ori, neafectat, în ciuda motivelor raţionale oferite de adulţi, care nu au 

niciun sens pentru el. 

 Nu vă implicaţi abuziv în relaţiile/jocul copilului dvs. cu alţi copii, dacă totul decurge 

bine! Ţineţi minte vechiul proverb că nu e bine să fii „a cincea roată de la căruţă”. Deaceea 

ar fi necesar, poate, să gândiţi/planificaţi/iniţiaţi activităţile, în care copilul dvs. se joacă cu 

mai mult de un copil: de exemplu, jocuri în aer liber, lecţii de pictură în sufragerie, astfel 

încât să-i puteţi observa, supraveghea fără a vă implica, dar s-o faceţi după necesitate. 

 Nu criticaţi această comunicare a copilului dvs. cu „prietenul imaginar”! Trebuie să ştiţi 

că prieteniile şi sentimentele copiilor despre ceilalţi se pot schimba, rapid şi frecvent! Este 

normal. Fiţi siguri că, la un moment dat, mulţi copii au un „prieten imaginar”; este un mod 

normal, creativ pentru un copil de 4 -5 ani de a face faţă unor emoţii pe care altfel nu le-ar 

putea controla, de exemplu, singurătatea, gelozia pe un frate nou sau frica, etc. Încercaţi să 

„intraţi” în relaţia aceata prin a-l întreba: „Cum îl cheamă pe prieten? Cine este el? Ce îi 

place? Cu ce preferă să vă ocupaţi împreună”,etc. Prin aceste intervenţii vei dobândi mai 

multă încredere din partea copilului şi-l veţi ajuta să înveţe şi să utilizeze expresii de adresare 

unui prieten.  

 Nu fiţi gelos pe copilul dvs.! Înţelegeţi puterea relaţiilor de prietenie ale copilului vostru cu 

alţi adulţi. Copiilor le poate face foarte bine să se destăinuie altor adulţi decât părinţii, adulţi 
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pe care îi plac şi în care au încredere. Mătuşile, unchii sau bunicii, educatorii se bucură, de 

obicei, să-l asculte pe copil şi sunt mai puţin predispuşi să judece, să reacţioneze exagerat sau 

să pedepsească. Bucuraţi-vă că copilul dvs. relaţionează pozitiv şi cu alţi adulţi! Atenţie! Nu 

admiteţi copilului să comunice cu persoane adulte necunoscute, iar în caz de tentativă să vă 

anunţe. 

 

ÎN CONCLUZIE: Respectaţi-vă copilul aşa cum este. Oferiţi-i, treptat, prilejuri de socializare 

care să se potrivească personalităţii lui unice sau stadiului său curent de dezvolare. 

 Anexa 3 

 

Studii de caz (pentru participanţi) Cauze posibile – lipsa abilităţilor 

(pentru moderator) 

Studiu de caz 1 

Doi copii construiesc împreună o casă din cuburi. Un 

alt copil vine şi loveşte cu piciorul construcţia celor 

doi. 

 

Lipsa abilităţii de integrare în jocul 

celorlalţi copii, de gestionare a 

frustrării 

Studiu de caz 2 

Doi copii se joacă împreună de-a şoferii. Un copil are 

în mînă volanul şi spune că el este şoferul. Un al 

treilea copil se apropie şi îi smulge volanu din mână, 

spunînd că el este şoferul. 

 

Lipsa abilităţii de formulare a unei 

cereri şi de aşteptare a rîndului, de 

împărţire a jucăriilor cu ceilalţi 

Studiu de caz 3 

Doi copii se joacă împreună în nisip. Băiatul cere o 

jucărie de la fetiţă. Fetiţă îi spune că ea ar vrea să se 

joace acum şi apoi i-o dă lui. Băiatul însă o 

îmbrînceşte şi fetiţa cade jos.  

 

Lipsa abilităţii de aşteptare a 

rîndului, de amînare a recompensei 

imediate si de tolerare a frustrării. 

Studiu de caz 4 

Doi copii răsfoiesc o carte. Întîmplător unul din ei a 

rupt o pagină. Al doilea copil sare iute şi îl pîrăşte 

adultului din preajmă. 

 

Lipsa abilităţii de a solicita ceva 

(inclusiv ajutor) prin formularea 

propriei necesităţi, de exprimare a 

emoţiilor prin intermediul cuvintelor. 

Studiu de caz 5 

Doi copii desenează. Între timp se apropie un alt 

copil şi îi spune unuia din cei doi o etichetare 

(cuvinte-poreclă). 

 

Lipsa abilităţii de gestionare 

adecvată a furiei. 

 


