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ACTIVITATEA A5. EDUCAȚIE PARENTALĂ 

STĂM ACASĂ ȘI SUNTEM BUNI ÎMPREUNĂ 

 

Lucruri pe care le știam, dar nu este niciodată 

inutil să ne amintim că le știm! 

Dacă vrei să mergi repede, mergi singur. Dacă 

vrei să mergi departe, mergi însoțit. 

(proverb African) 

 

Poate să pară inutil să vi se spună / reamintească faptul că puteți să faceți aceste gesturi, 

care dealtfel sunt cât se poate de naturale, însă ar putea fi util în anumite situații și contexte 

să existe o „reactualizare“ a unei informații pe care noi, ca actori culturali, considerăm că am 

asimilat-o.  

Perioada de izolare, datorată unor circumstanțe independente de voința și de acțiunile 

noastre la nivel individual, poate sa conducă la o „regândire“, eventual la o „împrospatare“ a 

relației cu propriul copil, la o reconsiderare a elementelor care au stat la baza interacțiunilor 

de până acum cu acesta.  

Ceea ce propunem este mai curând o invitație pentru un moment de reflecție asupra 

copilului, a ipostazei de părinte și asupra timpului petrecut împreună. Cine ar putea să spună 

dacă în alte circumstanțe, considerate normale, am fi găsit un moment potrivit, care să ne 

facă să reflectăm asupra condiției de părinte, de copil, de timp…!? 

Așadar, iată o propunere de activitate adresată dumneavoastră, părinților. Precizăm că 

această activitate nu încearcă să propună o metodă de comunicare între părinți și copii care 



 
 
 

 
 

să introducă o abordare inovatoare. Dimpotrivă, am putea spune, demersul pe care îl 

propunem este mai degrabă unul care ține seama de modul natural în care, probabil de multe 

ori, reacționează părinții. Uneori, însă este posibil să uitam că putem face aceste lucruri în 

mod conștient și sistematic.  

Credem că ceea ce propunem are și rolul de a ne atrage atenția asupra faptului că pot 

exista suficient de multe momente în care este posibil „să nu vedem pădurea din cauza 

copacilor“!  

 

O propunere privind modul de petrecere a timpului cu copilul –  

adaptare după Russell A. Barkley: Copilul dificil. Manualul terapeutului pentru evaluare 

și pentru trainingul părinților.  

Această propunere de program are drept scop exersarea abilității de „acordare a 

atenției“ copilului, iar în subsidiar are rolul de a monitoriza conduitele dezirabile ale acestuia 

în timpul jocului în perioadele de timp pe care i le dedicați. În acest sens este util să țineți cont 

de câteva aspecte: 

a) Atunci când copilul are mai puțin de 9 ani, veți alege în fiecare zi un interval de 

timp care să devină „momentul nostru de joacă“. Dacă acesta are 9 ani sau puțin peste 

această vârstă, nu este necesar să alegeți un astfel de interval / perioadă standard, mai 

degrabă alegeți acest moment în raport cu dispoziția acestuia.  

b) Finalizați orice activitate anterioară și dedicați-vă copilului. Dacă aveți mai mulți 

copii, rugați soțul / soția / altă persoană să aibă în acel interval de timp grijă de aceștia. 

c) În condițiile în care ați stabilit o perioadă anume în timpul zilei pentru acest „mo-

ment“ îl veți anunța pe copil că: „A sosit timpul pentru momentul nostru! Ce ai vrea să 

jucăm?“. În limite rezonabile, lăsați-l pe copil să aleagă activitatea sau tipul jocului. În 

niciun caz să nu dedicați acest interval de timp privitului la TV împreună. Orice altă 

propunere sau inițiativă veți lua împreună este adecvată. Dacă nu ați stabilit un interval 

anume din timpul zilei, atunci abordați-l în cel mai firesc mod atunci când acesta se joacă 

singur și întrebați-l dacă puteți să vă alăturați în acțiunea pe care o întreprinde. În niciun 

caz nu este recomandabil ca părintele să preia controlul asupra jocului ori să orienteze 



 
 
 

 
 

activitățile în raport cu așteptările sau obiectivele adultului. Copilul este cel care face 

alegerile. 

d) Nu alegeți momentul acesta atunci când sunteți tensionat, supărat, ocupat ori 

atunci când, eventual, sunteți grăbit să plecați în curând de acasă pentru a rezolva  

diverse probleme. Copilul va percepe faptul că sunteți distras de la o activitate care îi 

este dedicată, iar calitatea interacțiunii va fi cu certitudine afectată în mod negativ. 

e) Observați-l pe copil în timp ce se joacă după care începeți să descrieți cu voce 

tare ceea ce face acesta. De ce faceți acest lucru? Pentru a-i demonstra acestuia că sun-

teți un actor integrat în acțiunile pe care le presupune jocul inițiat. Comentariile trebuie 

să fie unele dinamice, pasionate, convingătoare și nicidecum o relatare plată, monotonă 

și plictisitoare. În acest mod puteți conferi activității realizate împreună un accent vioi, 

poate chiar amuzant și cu siguranță antrenant. 

f) Nu puneți întrebări și în același timp nu dați comenzi! Evitați acest tip de  

comportament! Fiindcă nu trebuie să uitați că acesta este un moment dedicat jocului, 

în care alături de copil construiți o poveste comună! Pot fi adresate întrebări aparent 

naive care să vă clarifice modul în care se joaca atunci când nu sunteți sigur asupra unor 

aspecte ale jocului. În același timp nu dați comenzi și în niciun caz nu preluați comanda 

jocului. Este vorba despre bucuria momentului petrecut împreună! Nu predați, nu eval-

uați, nu sunt necesare comportamente directiviste! 

g) Din când în când oferiți copilului aprecieri, laude, exprimați-vă aprobarea sau 

satisfacția cu privire la acțiunile lui în timpului jocului.  

h) Dacă începe să devină agitat, neastâmpărat, afișați în mod explicit, dar nu în mod 

agresiv, o atitudine de ignorare, întorcându-vă privirea în altă parte. În condițiile în care 

neastâmpărul continuă îi veți comunica copilului că momentul dedicat vouă a luat 

sfârșit, după care veți părăsi încăperea, spunându-i că veți putea continua doar după ce 

va reuși să aibă un comportament potrivit. Dacă copilul continuă totuși să fie agitat, sau 

chiar abuziv, îl veți disciplina într-o manieră fermă, dar fără o explozie nervoasă. 

i) Fiecare părinte poate să încerce să petreacă măcar 20 de minute cu copilul în 

aceste momente dedicate în mod particular, printr-o înțelegere anterior stabilită. 



 
 
 

 
 

 

Sugestii privind oferirea de încurajări, aprobări, laude: 

La nivel non-verbal: La nivel verbal: 

 Îmbrățișați-l! 

 Mângâiați-l! (pe umăr sau  

pe cap) 

 Luați-l în brațe! 

 Zâmbiți! 

 Sărutați-l! 

 Faceți-i cu ochiul! 

 Îmi place atunci când tu… 

 Este atât de bine / frumos când tu… 

 Excelent / extraordinar cum ai reușit să… 

 Chiar sunt mândru / mândră de tine când… 

 Ești nemaipomenit…! 

 Neapărat trebuie să-i spun mamei / tatei 

cât de bine faci…! 

 Ai făcut toată treaba asta de unul singur?!  

E chiar… impresionant! 

 

Sugestii privind ipostazele comportamentale care pot / trebuie adoptate: 

 Fiți prompți și convingători atunci când vă exprimați aprobarea/încurajarea. 

 Precizați întotdeauna ceea ce vă place din ceea ce face. 

 Nu fiți ironic atunci când îi comunicați copilului un compliment. Nu reactionați la 

nivel verbal astfel: „Și până acum ce ai așteptat? Este foarte bine acum, dar până acum 

ce ai făcut?“  

 

În cadrul acestei activități putem sugera ca „momentul“ dedicat părintelui și copilului 

să fie în anumite condiții pe care singuri veți decide, dacă sunt favorabile, crearii unei povești. 

Împreună puteți introduce în poveste orice tip de personaje reale sau imaginare, situații reale 

sau imaginare.  

 

Și nu uitați stimați părinți: stați acasă și fiți buni împreună! 

 


