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Câteva cuvinte la
început
„Copilul meu e singur acasă” este o carte pentru părinţii care
pleacă peste hotare la muncă și sunt nevoiţi să-și lase copiii
acasă. Este o carte care îi poate ajuta pe părinţi și copii să se
înţeleagă mai bine și să facă despărţirea mai puţin dureroasă.
Este o carte care explică lucrurile. Explică de ce un adevăr
dur îi poate face mai bine copilului decât o minciună
liniștitoare. Explică de ce într-o relaţie la depărtare vorbele
sunt la fel de importante ca și coletele. Este o carte care
vorbește despre cuvintele pe care le pot spune părinţii pentru
a lămuri copiilor că plecarea lor este un rău mai mic.
Știm că doar o cărticică nu este de ajuns. Vrem însă ca ea să
ajungă la cât mai multă lume, de aceea am tipărit-o în mii de
exemplare.

Cuvântul unui părinte
Am plecat în Turcia cu 12 ani în urmă și am lăsat acasă un copil de doi ani – fiica
mea, Cristina. Acum ea are 14 ani. Eu stau la Istanbul, ea – la Călărași.
Când am plecat prima oară, mi-a fost tare greu. Până atunci nu ne-am despărţit
nici pentru o zi. Am putut suna acasă abia peste trei luni. Plângeam în gura mare
și eu, și ea. Nu putea încă să vorbească, doar spunea: „Mama, mama...”.
Când a crescut mai măricică, pe la 4-5 ani, de fiecare dată când veneam și
plecam, despărţirea era foarte grea. Nu putea să înţeleagă că mama trebuie să
plece. Alerga din urma mea și striga: „Mama, nu mă lăsa-a-a-a-a!”. Eu nu
suportam să o văd plângând, mi se rupea inima. Și când dormea, mă îmbrăcam
și plecam.
A crescut și parcă s-a obișnuit. Însă într-o zi mi-a spus: „Nu vreau nimic,
mănânc pâine cu sare, numai vino acasă”. Lucrez la un magazin în Istanbul. Sunt
cetăţeană a Turciei și asta îmi dă libertatea de a mă deplasa. În mod normal, vin
acasă o dată la trei-patru luni. Și atunci când am o zi liberă, mă strădui să vin
acasă, urc în avion și zbor spre Moldova.
Vorbim mult la telefon. Cumpăr o cartelă de 30 de dolari și pot vorbi cinci
minute. Nu-i ieftin, dar sun o dată la două zile.
Vreau să știe că o iubesc. La telefon e greu să-i spui copilului că îl iubești taretare. Poţi spune de o mie de ori că îl iubești, dar de fiecare data te gândești: „Oare
au ajuns cuvintele mele la ea?”.
Vreau din tot sufletul să mă înţeleagă că am mers la lucru pentru că nu am putut
altfel. N-am putut să suport că nu am cu ce s-o hrănesc, cu ce s-o îmbrac. Pentru
noi două sunt acolo, pentru viitorul ei şi al meu.
Vreau să știe că am să fac tot posibilul să fiu în siguranţă. Odată am stat la pat o
săptămână, nu puteam să mă mișc. Nu i-am spus, ca să nu-și facă griji, dar a
aflat. A sunat speriată și m-a certat. Atunci credeam că, orice s-ar întâmpla, ea
trebuie să știe că eu sunt bine. Acum nu mai sunt sigură că am făcut corect. Poate
era mai bine, dacă afla de la mine, îi spuneam că nu e grav, că deja mă
însănătoșesc. Poate nu se speria așa de tare.

Vreau să fie sinceră cu mine. Vreau să-mi spună dacă are vreo problemă, dacă are
nevoie de vreun sfat sau de ajutor. Îi zic deseori că vreau să fiu nu doar mama ei,
ci și prietena ei. Dar ea e tăcută. Singură gândește, singură face. Asta mă doare.
În acelaşi timp, înţeleg că este felul ei de a se maturiza.
Vreau să știe că-mi fac griji pentru ea. În jur sunt și oameni buni, dar sunt și
mulţi nebuni. Este greu pentru o fată să fie în siguranţă. Iată de ce îi spun să nu
iasă seara în stradă, să nu poarte fustă scurtă, să nu meargă la discotecă singură.
În ziua de azi trebuie să pui și răul înainte.
Ce-aș face altfel? În primul rând, aș face despărţirea mai puţin traumatizantă. Aș
vorbi mai des la telefon. Aș pleca nu atunci când doarme, ci aș trezi-o, să-i spun
că mă duc și am să mă întorc numaidecât. I-aș spune că sunt bolnavă, dar că mă
însănătoșesc și fac tot ce-mi stă în puteri să fiu în siguranţă. Copiii ne copie pe
noi, părinţii, în tot ce facem. Aşa cum vrem să se comporte ei cu noi, ar fi bine să
ne comportăm şi noi cu ei. Vrem să fie sinceri cu noi, trebuie să fim și noi sinceri
cu ei, întotdeauna.
În al doilea rând, i-aş cumpăra altfel cadourile. Aş întreba-o de ce are ea nevoie.
Nu i-aş lua haine din străinătate, i-aş trimite bani să şi le cumpere aici. Moda din
străinătate nu se potriveşte cu cea de aici şi e greu să nimereşti măsura. I-aş
trimite dulciuri mai puţine. Copiii le mănâncă pe toate deodată şi apoi îi doare
burta. I-aş cumpăra telefon mobil, ca să putem comunica mai uşor. I-aş cumpăra
lucruri care să o ajute să se dezvolte: jucării, jocuri, aparat foto, computer şi
altele.
În al treilea rând, i-aș face un examen medical înainte de plecare și apoi periodic.
Să știu că nu are probleme grave de sănătate.
Eu mi-am făcut relaţia cu copilul meu aşa cum am ştiut eu mai bine. Uneori mia reuşit să fiu un părinte bun, alteori nu prea, dar am mers înainte.
Dumneavoastră puteţi învăţa din experienţa altora. Citiţi această carte. Şi nu
uitaţi: pentru copiii dumneavoastră sunteţi cei mai buni părinţi din lume.

Mariana Boboc
Călărași – Istanbul – Călărași

Ce se
întâmplă
cu copiii
despărţiţi
de părinţi?
Copilul va suferi în lipsa dumneavoastră. La
început îi va fi dor și va plânge. Apoi îi va fi trist
și ciudă, pentru că va trebui să facă faţă
greutăţilor vieţii fără sprijinul dumneavoastră.
Ce se întâmplă, totuși, cu copiii care stau mai
mult timp departe de părinţi?
Nici chiar nou-născuţii nu sunt neștiutori sau
pasivi. Aţi văzut, probabil, cum reacţionează un
copil în timpul alăptatului, atunci când cineva
intră în odaie. Uneori se ascunde mai tare la
sânul mamei, alteori se uită atent la persoana
care a intrat, iar în unele cazuri continuă să sugă.
Astfel, din primele zile de viaţă copilul încearcă
să cunoască, să înţeleagă ce se întâmplă în jurul
lui și să-și exprime starea sau atitudinea.
Oricare ar fi vârsta copilului – chiar dacă nu
poate încă să meargă, să vorbească sau să
numere ori este deja un adolescent – el trăiește
cu greu plecarea unui părinte sau lipsa ambilor.
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Copilul, în perioadele importante din viaţa lui – primii ani, clasa întâi,
adolescenţa, bacalaureatul – are nevoie de părinţii lui alături. Părintele este
primul și nelipsitul sprijin din viaţa unui copil.
Tot ce se petrece la școală este influenţat de ceea ce se întâmplă acasă, mai ales
între 0 și 6 ani. În general, reușitele sau insuccesele din viaţa unui om sunt
determinate de experienţele trăite în copilărie.
Un raport de studiu privind situaţia copiilor rămași fără îngrijire
părintească în urma migraţiei, realizat în Republica Moldova în 2006,
constată că plecarea părinţilor în străinătate are mai multe efecte
negative asupra copiilor.
Un copil cu părinţii plecaţi peste hotare simte că este singur și lipsit de protecţie.
Chiar dacă rămâne sub supravegherea unei rude, el se simte părăsit, pentru că
nu-i are alături pe cei mai importanţi oameni – părinţii lui.
Pentru că mama și tata nu-l încurajează și nu sunt aproape când are nevoie, el nu
este sigur de sine. Acest copil nu simte că acasă îl așteaptă cineva care ţine la el și
care îl va întreba cum i-a trecut ziua. În lipsa ambilor părinţi, copilul găsește cu
greu o persoană de încredere, cu care să discute despre lucrurile care îl preocupă.
El deseori nu are cui să împărtășească emoţiile și gândurile. Nu are cu cine să se
sfătuie atunci când întâmpină greutăţi în viaţă.
Copilul care rămâne pentru o perioadă fără părinţi, mai ales dacă este mic, se
simte dezorientat. Deseori, are tulburări de somn, devine agresiv sau foarte trist,
nu vrea să comunice, nu-și dorește nimic în afară de reunirea familiei. Dacă află
din sat sau de la televizor istorii de groază despre oameni care, în căutarea unui
loc de lucru în alte ţări, au fost supuși abuzurilor sau traficului, copilul este
cuprins de teamă pentru viaţa părinţilor lui, că „ar putea să li se întâmple ceva
rău”.
Viaţa independentă, cu părinţii departe, înseamnă pentru copil și multe situaţii
noi, la care trebuie să se adapteze: administrarea banilor și repartizarea timpului,
prepararea hranei și îngrijirea fraţilor mai mici, luarea deciziilor zilnice legate de
gospodărie și de școală. Deseori, copilul nu este pregătit să se descurce singur cu
toate aceste sarcini.

„360 grade de
singurătate”

De multe ori, datorită acestor condiţii de viaţă,
scade reușita lui școlară. Activităţile care erau
cândva obișnuite pentru copil – sport sau dansuri
– care îi făceau plăcere, îl ajutau să se dezvolte și să
se afirme, încep să fie uitate din diferite motive: fie
că nu mai reușește, fie că nu-l mai interesează.
De multe ori adolescenţii își petrec timpul liber
distrându-se. Se joacă pe calculator sau merg la
bar ori altundeva cu prietenii. Ce să faci, dacă în
satele noastre sunt mai multe baruri decât săli
sportive, biblioteci sau centre pentru tineri?
Atunci când copilul se simte singur, când nu poate
comunica în fiecare zi cu ceilalţi membri ai
familiei, grupul de prieteni devine un loc în care el
se simte important și își poate împărtăși emoţiile
care îl copleșesc. De obicei, acest grup de prieteni
este alcătuit din copii cu aceeași soartă – cu
părinţii plecaţi.
O altă consecinţă a lipsei părinţilor din viaţa
copilului pentru o perioadă îndelungată este
răcirea relaţiilor dintre ei. Chiar dacă tuturor
copiilor le este foarte dor de părinţi și mulţi copii
comunică destul de des cu ei la telefon, menţinerea
unei relaţii apropiate și calde pe această cale este
extrem de grea. La telefon este mai greu să
gesticulezi, să exprimi sentimente, să simţi o
strângere de mână sau să arăţi afecţiunea. Pentru a
compensa lipsa de dragoste și susţinere, mulţi
copii demonstrează celorlalţi, prin haine și lucruri
scumpe, bunăstarea materială de care se bucură. O
bunăstare materială care îi poate face și mai
vulnerabili.

Un film consacrat
migraţiei, realizat de o
adolescentă din
Moldova, a obţinut, în
2005, Marele Premiu al
Festivalului
Internaţional al Filmelor
de un Minut de la
Amsterdam.
Filmul Ionelei Costachi
prezintă, prin rotaţia de
360 de grade a camerei
de filmat, o odaie goală
într-o casă tradiţională
moldovenească, în care
se aud ecouri de voci
ale foștilor locatari, atât
copii cât și adulţi –
râsete, discuţii, izbucniri
de veselie comună ș.a.
Atunci când camera de
filmat își încheie turul,
vedem că odaia este
absolut goală. Copilul
este, de fapt, singur.
Ceea ce i-a rămas este
doar amintirea timpului
în care era împreună cu
părinţii săi, plecaţi
acum peste hotare.
„Ionela Costachi din
Moldova a învins
datorită simplităţii și
mesajului social
puternic al filmului. Ea a
reușit să prezinte cele
mai grave consecinţe
ale migraţiei într-un
mod sincer și onest”, a
explicat juriul. Filmul a
fost selectat „pentru
puritatea sa”.

Cum să
pregătiţi
copilul pentru
plecarea
dumneavoastră
?
Oamenii se simt bine când viaţa lor este stabilă și
previzibilă. Dar cum ne simţim atunci când ne
confruntăm cu o schimbare? Noutatea și schimbările
ne aduc întotdeauna îngrijorare, stres și ne cer să ne
adaptăm. Plecarea părinţilor peste hotare este o astfel
de situaţie pentru un copil.
Despărţirea este grea nu doar pentru cei maturi.
Copiii suferă și ei, iar adulţii vor să-i protejeze de
suferinţă.
„Când să-i spun copilului că plec?”, „Să-i zic acum sau
înainte de plecare?”, „Ce să fac dacă refuză să mă
înţeleagă?”.
Copiii și adulţii nu sunt unii împotriva altora: uneori,
ei pur și simplu nu găsesc înţelegere unii pentru alţii.
Ce putem face pentru a găsi înţelegerea copilului
atunci când e vorba de plecare? Ce putem face pentru
a înţelege ce simte copilul?
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SUSŢINERE este cuvântul-cheie
n
Părinţii au nevoie de susţinere atunci când se

luptă să depășească dificultăţile zilnice.
n
Copiii au nevoie de susţinere atunci când

încearcă să înţeleagă lumea în care trăiesc și să își
găsească un loc în ea.

Vorbiţi cu copilul, vorbiţi și iar vorbiţi
Poate credeţi că e mai bine să-i spuneţi copilului despre plecare DUPĂ ce aţi
primit viza și aţi făcut toate aranjamentele. Pare să fie logic, dar oare asta să fie
adevărata cauză pentru care amânaţi discuţia?
Părinţii deseori nu vorbesc cu copiii despre plecare pentru că le este frică de
reacţiile lor. E normal, oamenii vor să evite conflictele și emoţiile negative
puternice.
Însă drumul spre iad e pavat cu intenţii bune, spune o zicală. Evitând o
confruntare deschisă, părinţii ar putea să le facă copiilor mai mult rău decât bine.
Copilul trăiește despărţirea de părinţi ca pe ceva profund negativ, ca pe o
nedreptate. Unii copii ajung să creadă că plecarea părinţilor este un complot
împotriva lor sau o pedeapsă pentru că au făcut ceva „rău”. Cum să vă protejaţi
copilul de astfel de gânduri? Să-i oferiţi înţelegere și să vorbiţi cu el.

1.

Vorbiţi despre plecare cu mult timp înainte.

Fiţi pregătit de faptul că s-ar putea ca la început copilul să reacţioneze negativ.
Dar el trebuie informat și, cu cât mai devreme, cu atât e mai bine. El oricum
simte că „se întâmplă ceva” și vrea să știe ce. Daţi-i timp să se obișnuiască cu
ideea că nu va mai locui în aceeași casă cu mama și cu tata. Pentru copil, familia
este formată din oameni care trăiesc în aceeași casă. Îi este greu să-și imagineze
că tata sau mama nu mai locuiesc împreună cu el, nu-i vorbesc în fiecare zi, nu-i
pregătesc dejunul și nu se mai uită cu toţii la televizor. Copilul își imaginează
aceste situaţii, își pune multe întrebări. Dacă sunteţi alături, îl puteţi asculta și
ajuta să înţeleagă multe lucruri. Dacă are nevoie de timp să se obișnuiască cu
gândurile despre plecarea dumneavoastră, acordaţi-i acest timp și apoi reveniţi la
subiect ca să discutaţi mai multe.

15
2.

Arătaţi copilului că înţelegeţi ce simte.

Fiecare copil își manifestă suferinţa diferit, în funcţie de vârstă, temperament și
altele. Poate deveni furios sau se poate închide în sine. Cum vorbim cu el atunci
când suferă?
În loc să nu luaţi în seamă sentimentele, puteţi:

n
Să identificaţi sentimentele copilului, să le „traduceţi” în cuvinte: „Pari tare
dezamăgit. E normal să te superi când știi că am putea fi împreună, iar eu
trebuie să plec pentru că nu am de lucru aici”.

n
Să recunoașteţi sentimentele copilului printr-un sunet sau cuvânt. „A-a”, „Da-a-a”, „Aha”, „Așa e”. Când el vorbește, ascultaţi-l, daţi afirmativ din cap, fiţi
alături.

n
Să-i oferiţi prin fantezie ceea ce nu-i puteţi da în realitate: „Ce grozav ar fi să
avem o baghetă fermecată (un covor zburător etc.) ca să ne vedem de câte
ori dorim!”.

3.
Explicaţi copilului cum aţi ajuns la ideea de a
pleca peste hotare.
Astfel puteţi pregăti copilul, ajutându-l să înţeleagă mai bine evenimentul care va
veni. Evitaţi să puneţi accent pe faptul că plecarea este pentru binele lui. El ar
putea să vă reproșeze că nu are nevoie de asta, că ar prefera să rămâneţi, ar putea
să se simtă vinovat. Este important să spuneţi copilului că nu el este cauza
plecării dumneavoastră. Fiţi sigur că el este capabil să vă înţeleagă. Cuvintele îl
ajută să se liniștească și să nu se simtă vinovat.

„Copiii pot suporta orice
adevăr, mai puţin suportă
minciuna și tăcerea pe care
nu o înţeleg”, spune Francoise
Dolto, psihanalist francez de
copii.
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4.

„Puneţi cuvinte
peste suferinţă.”
Francoise Dolto,
psihanalist francez

Nu vă impuneţi autoritatea.

Evitaţi să vă impuneţi autoritatea: „Asta este situaţia, va trebui să faci ceea ce îţi
spun!”. Lăsaţi copilul să înţeleagă că poate discuta cu dumneavoastră diferite
lucruri legate de plecare și de viaţa lui autonomă. Este o situaţie dificilă, căreia
copilul trebuie să-i facă faţă. Dacă părinţii încearcă să discute altfel decât de pe
poziţii de forţă, copilul va putea să suporte mai ușor situaţia.
Fraza „Faci pentru că așa zic eu” arată doar nevoia de autoritate a părintelui. Iar
copilul înţelege printre cuvinte: „El e mare, eu sunt mic; el e deștept, eu sunt
prost; el are putere, eu nu”. Acest mod de a vorbi cu copilul duce la neînţelegere
și pornește lupta pentru putere.
Încercaţi să vă adresaţi copilului cu respect, comunicându-i în același timp
sentimentele și dorinţele dumneavoastră:

n
„Și eu îmi fac griji, deoarece și pentru mine este o situaţie nouă. Vrei să
discutăm despre asta?”

n
„Înţeleg că în unele situaţii este greu să iei decizii. Ţi-ar plăcea să planificăm
împreună…”

n
„Am nevoie să știu că ești în siguranţă aici, fără mine. Ești dispus să vorbim
despre o persoană care să fie îngrijitorul tău?”

n
„Mi-aș dori să discutăm, să avem aceeași părere despre... (acest lucru)”.

Cum să evităm unele greșeli când vorbim despre plecare
Evitaţi să spuneţi „dar”. În loc de „Înţeleg că ești trist, dar toţi
copiii se obișnuiesc”, putem spune: „Înţeleg că ești trist, pentru
că ai nevoie de mine aici, aproape. Ai putea să mă înveţi să
folosesc computerul ca să putem comunica și să ne simţim
aproape?”.
Nu minimalizaţi impactul schimbării, evitaţi să spuneţi: „Ai să uiţi
repede, îţi voi trimite cadouri!”.
Nu daţi vina pe copil: „Mă duc la lucru pentru ca să pot să-ţi
cumpăr tot de ce ai nevoie”.
În nici un caz nu„glumiţi” că plecaţi pentru că copilul a fost rău.
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5.
Alegeţi împreună strategiile
de adaptare.
Găsiţi împreună modalităţile care îl vor ajuta pe copil să
se adapteze mai puţin dureros la viaţa în lipsa
dumneavoastră – convorbiri telefonice frecvente, ocazii
de a-și dezvolta diferite capacităţi, suportul unei rude
etc.

Aflaţi cât de pregătit este
copilul pentru a rămâne
singur acasă

Cum ar putea să
se simtă un copil
când știe că
părintele pleacă:

Veţi fi departe de copil și vă faceţi griji pentru el. Vă
întrebaţi cât de pregătit este să se descurce în lipsa
dumneavoastră.

n
Confuz

Gradul de independenţă al copilului nu crește
numaidecât odată cu vârsta. Doi adolescenţi de 14 ani se
pot comporta diferit în aceeași situaţie.

n
Descurajat

Un copil are nevoie de independenţă, ca să devină mai
matur și mai puternic. Părinţii care învaţă copilul să fie
independent și să se bazeze pe propriile forţe vor câștiga
aprecierea, respectul și dragostea lui. Părinţii care sunt
atenţi la evoluţia copilului îi oferă ocazii să-și dezvolte
capacităţile și să devină independent. Astfel, copilul
acumulează experienţe valoroase care îl ajută în viaţă.
Cu siguranţă, copilul are nevoie de suportul și ghidarea
adulţilor în acest proces de maturizare.

n
Copleșit
n
Derutat

n
Dezamăgit
n
Frustrat
n
Furios
n
Iritat
n
Îngrijorat
n
Neajutorat
n
Nervos
n
Pesimist
n
Speriat
n
Rezervat
n
Singur
n
Stânjenit
n
Trist
n
Tulburat
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Autoritatea nu se
impune cu forţa.
Trebuie să ţi-o dea
copilul.

Răspundeţi la următoarele întrebări și veţi înţelege în ce măsură
copilul este pregătit să se descurce fără dumneavoastră:

n
Copilul sau adolescentul își asumă singur responsabilitatea pentru pregătirea
lecţiilor și a activităţilor care ţin de gospodărie? Este nevoie să-i amintiţi
despre sarcinile care sunt în obligaţia lui (de exemplu, să anunţe dacă
întârzie, să-și păstreze în ordine odaia)?

n
Copilul sau adolescentul face faţă nevoilor sale de bază? Se îmbracă adecvat
vremii și ocaziei, poate folosi aparate de bucătărie, respectă regulile
elementare de igienă și regulile de securitate?

n
Copilul sau adolescentul ia decizii în mod independent? Are gândire critică?
Se descurcă în situaţii noi?

n
Aveţi o relaţie bazată pe încredere cu copilul dumneavoastră? Deseori
urmează sfaturile pe care i le daţi? Contează pe dumneavoastră atunci când
are nevoie de sfaturi sau ajutor? Aţi discutat cui să se adreseze pentru ajutor,
dacă va avea nevoie?

n
Dacă aveţi mai mulţi copii, relaţia dintre ei este prietenoasă? Cei mari au
grijă de cei mici? Se înţeleg între ei? Se ascultă unii pe alţii?

Încurajaţi independenţa copilului
Încercaţi să vă imaginaţi mai multe situaţii de fiecare zi în care copilul
dumneavoastră va trebui să se descurce singur: acasă, la școală, în sat, în stradă,
cu rudele, cu necunoscuţii, cu banii, cu timpul, cu fraţii. Discutaţi cu copilul
despre toate acestea și încurajaţi-l să exerseze luarea deciziilor. Aceste discuţii
sunt foarte preţioase.

Gândiţi-vă împreună cu copilul
cine sunt persoanele la care ar
putea apela în caz de nevoie –
profesori, vecini, rude. Vorbiţi cu
aceste persoane și asiguraţivă că ele vor putea răspunde la
apelul copilului.
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n
Îndemnaţi copilul să vorbească despre ideile și îngrijorările lui legate de
faptul că va rămâne singur acasă. Răspundeţi la toate întrebările. Astfel veţi
înţelege ce crede el despre această schimbare din viaţa lui și cât este de
pregătit să-i facă faţă. În plus, aceste discuţii îl vor ajuta să se liniștească, săși pună gândurile în ordine și să creadă în forţele proprii.

n
Ajutaţi copilul să-și planifice ziua, să găsească timp pentru diferite activităţi
– să ia masa la timp, să-și facă temele, să se odihnească, să comunice cu
prietenii. Dar nu exageraţi. Este important ca adolescentul să aibă timp liber,
pe care să-l petreacă după placul lui. Altfel, cum va putea exersa luarea
deciziilor?

n
Arătaţi copilului că aveţi încredere în el. Apreciaţi că este responsabil,
încurajaţi-l de fiecare dată când reușește să realizeze ceva, lăudaţi-l pentru
succese. Această atitudine îi va spori încrederea în forţele proprii.

n
Implicaţi copilul în luarea deciziilor legate de viaţa familiei. Un copil învaţă
să devină responsabil din punct de vedere financiar, observând cum părinţii
lui reușesc să trăiască în limita bugetului propriu. Antrenaţi întotdeauna
copilul în discuţiile despre bugetul familiei. Participarea copilului la diferite
convorbiri din cadrul familiei îi dezvoltă nu doar responsabilitatea, ci și
sentimentul de apartenenţă la familie, care este foarte important pentru
menţinerea unor relaţii deschise și pozitive. Cereţi opinia copilului și
respectaţi-o.

n
Educaţi copilul în spiritul respectului faţă de autorităţi, oferindu-i ca
exemplu respectul dumneavoastră faţă de ofiţerii de poliţie sau cadrele
didactice. Ajutaţi-l să respecte normele morale, sociale și de politeţe.

n
Acceptaţi și încurajaţi participarea copilului la activităţile unui grup.
Astfel, copilul își va crea o reţea socială, se va simţi inclus, va avea la cine
apela, se va dezvolta. Faptul că vă interesaţi de prietenii lui și îi respectaţi vă
poate ajuta să deveniţi și dumneavoastră unul din prietenii lui.
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Unii părinţi cer de la copil să-i asculte „fără să le întoarcă vorba înapoi”. Apoi,
brusc, pe la 25 de ani, cer de la el să ia decizii independente, să fie puternic, să
conducă, să aibă succes, să câștige bani. Dar asta nu se întâmplă doar cu vârsta,
asta se învaţă în familie. Acordaţi încredere copilului, oricât de mic ar fi el,
respectaţi-i opinia și demnitatea, implicaţi-l în luarea deciziilor. Oferiţi copilului
posibilitatea de a alege și respectaţi-i dorinţele.

Discutaţi despre siguranţă și
comportamente sigure
n
Asiguraţi-vă că apartamentul sau casa este un spaţiu sigur pentru
copil: lacătul la ușă funcţionează, medicamentele se păstrează în spaţiu
separat, sistemele de încălzire funcţionează fără riscuri. Vorbiţi cu el cum să
procedeze în caz de urgenţe sau accidente. Scrieţi împreună numerele de
telefon ale serviciilor de urgenţă, ale unor instalatori și alţi „oameni utili”.

n
Discutaţi cu copilul despre comportamentul în diferite situaţii
dificile sau în care este ameninţată integritatea lui fizică și psihică.
Asiguraţi-vă că adolescentul poate să opună rezistenţă unor propuneri din
partea altor persoane, pe care le consideră periculoase. Spuneţi-i unde să se
adreseze pentru asistenţă medicală sau psihologică.

n
Vorbiţi-i despre pericolele ce pot apărea în cazuri de ebrietate,
inclusiv despre șofatul sub influenţa alcoolului. Asiguraţi-vă că adolescentul
are acces la informaţii despre droguri, alcool, fumat, infecţii cu transmitere
sexuală și pericolul pe care acestea le reprezintă pentru viaţa, sănătatea și
oportunităţile sale de viitor.

n
Discutaţi despre așteptările pe care le aveţi ca părinte faţă de
comportamentul lui în lipsa dumneavoastră. De exemplu, doriţi să
frecventeze școala și cercurile pe interese. Vorbiţi-i despre faptul cum să
primească în ospeţie prieteni și să meargă în ospeţie la cineva, cât timp și în
ce scop să folosească televizorul sau computerul. Spuneţi-i deschis ce și cui
doriţi să spună despre plecarea și aflarea dumneavoastră în străinătate.
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n
Discutaţi cu copilul despre viitor. Vorbiţi despre planurile
dumneavoastră și aspiraţiile lui. Aflaţi ce-i place și ce nu-i place. Informaţivă despre posibilităţile educaţionale și opţiunile referitoare la profesie și
carieră.

n
Încurajaţi copilul să solicite ajutorul dumneavoastră sau al altei
persoane atunci când nu se descurcă de unul singur. Ajutaţi-l să înţeleagă că
a cere ajutor este un lucru firesc și nu are nimic cu rușinea. Vorbiţi-i despre
situaţiile în care dumneavoastră aţi apelat la ajutorul cuiva.

Pregătiţi relaţia dintre copil și îngrijitor
Îngrijitorul este omul pe care îl alegeţi să aibă grijă de copil, să-l supravegheze,
să-l ajute, să fie responsabil pentru viaţa și securitatea copilului în lipsa
dumneavoastră.

n
Decideţi împreună cu copilul cine va fi îngrijitorul lui: cu cine va
rămâne, ce responsabilităţi va avea această persoană și care vor fi îndatoririle
copilului, de exemplu: să ţină cont de opinia îngrijitorului, să i se adreseze
când va avea nevoie de ajutor, să-l anunţe când pleacă undeva, să fie
respectuos, să-l ajute la treburile casnice.

n
Primul lucru la care trebuie să vă gândiţi atunci când decideţi cu cine
rămâne copilul este dacă persoana are un comportament adecvat.
Există cazuri în care copilul devine martor sau chiar victimă a unor
comportamente periculoase din partea persoanei în grija cărora a rămas –
consum de alcool, exploatare prin muncă, violenţă, abuz, inclusiv sexual.

n
Discutaţi cu viitorul îngrijitor și stabiliţi clar care vor fi responsabilităţile
acestuia, de exemplu: să aibă grijă de sănătatea, alimentaţia copilului, să
urmărească activitatea lui școlară, să discute cu profesorii, să-l ajute la
distribuirea cheltuielilor, să contacteze în caz de urgenţă părinţii plecaţi.

n
Asiguraţi-vă că îngrijitorul de bază sau altă persoană va putea discuta cu
copilul și despre alte lucruri decât despre mâncare și școală. Solicitaţi-i să
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ofere copilului sprijin emoţional. Multe dintre persoanele care au în
grijă copii cu părinţi plecaţi consideră că satisfacerea nevoilor copiilor
pentru hrană și adăpost este principala lor sarcină. Această atitudine poate
accentua izolarea și închiderea în sine a copiilor. Pentru a fi sănătos, copilul,
ca oricare dintre noi, are nevoie de sprijin, respect, acceptare, dragoste,
prietenie.

n
Evitaţi să încurajaţi o atitudine a copilului faţă de îngrijitor ca faţă
de părinte. Nu-l lăsaţi nici pe îngrijitor să creadă că el va fi „părintele”
copilului. Copilul, mai ales adolescentul, preferă să vadă în persoana
îngrijitorului un partener, un prieten, pe cineva cu care să poată vorbi de la
egal la egal. Oricât de bună însă ar fi o persoană, ea nu poate înlocui
părintele. Acest lucru este înţeles și de copil. Unii devin „obraznici”,
neascultători anume pentru că vor să protesteze faţă de îngrijitorii care își
impun autoritatea.

n
Uneori, îngrijitorii tind să controleze prea mult viaţa și comportamentul
copiilor, să le atribuie multe sarcini, cu scopul de a limita riscul de implicare
a acestora în activităţi periculoase. Asiguraţi-vă că îngrijitorul înţelege
importanţa participării copilului la diferite activităţi, nu numai la
școală, dar și în grupul de prieteni.

n
Este foarte important să vorbiţi cu îngrijitorul despre respectarea
spaţiului personal și intimităţii copilului. Și aceasta indiferent de
faptul, dacă aţi decis că el va locui singur, va fi vizitat de îngrijitor sau va sta
cu îngrijitorul sau chiar la el în casă. Este potrivit ca îngrijitorul să-și
stăpânească grija și curiozitatea exagerate, să respecte secretele, jurnalul
personal, lucrurile personale ale copilului, în nici un caz să nu se implice în
convorbirile cu prietenii lui sau cu părinţii.

n
Sugeraţi îngrijitorului să vorbească cu copilul despre
dumneavoastră, părinţii lui. Aceste discuţii îl ajută să-și exprime
emoţiile, să înţeleagă unele lucruri, să-și simtă părinţii aproape. Este
important ca îngrijitorul să-i spună copilului că părinţii continuă să
răspundă la nevoile lui, chiar dacă nu pot să-l vadă. Nu este potrivit însă ca
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îngrijitorul să-i spună copilului că părinţii au plecat
„pentru binele lui”, ca să-i cumpere jucării, telefoane
mobile, haine scumpe, case. Aceasta îl face pe copil să
se simtă vinovat.

n
Pentru a avea o relaţie bună cu copilul dumneavoastră,
sugeraţi îngrijitorului:

p
să lase copilul să-și asume singur anumite
responsabilităţi (acasă sau la școală),
p
să-l încurajeze să-și spună deschis punctul de
vedere, să-și exprime preferinţele (gusturile) care
pot fi diferite de ale adulţilor,
p
să-l laude, să-l aprecieze și să-i acorde atenţie,
p
să-l lase pe copil să se îmbrace așa cum vrea el și
să poarte frizura pe care și-o dorește,
p
să nu-și impună soluţiile și punctele de vedere
atunci când discută cu copilul,
p
să nu-i controleze prea strict acţiunile (locurile
frecventate, plecările și întoarcerile),
p
să stabilească împreună cu copilul (și cu
dumneavoastră) anumite reguli de comportament
Despre
stabilirea unor
care se referă la ambii – îngrijitor și copil. Aceste
reguli
reguli trebuie să fie clare, constante și consecvente
(„da” înseamnă „da”, iar „nu” înseamnă „nu”).
Regulile clare îi
Dacă copilul participă la stabilirea regulilor
ajută pe copii să
comune, el le înţelege mai bine, își cunoaște
evite
drepturile și responsabilităţile, ceea ce previne
comportamentele
multe neînţelegeri și conflicte. În plus, dacă i se
dăunătoare sau
oferă dreptul de a alege, el își va asuma singur
supărătoare.
Regulile
responsabilitatea și se va autodisciplina mult mai
exprimate într-un
ușor.
mod pozitiv – a
spune ceea ce
este acceptabil –
sunt mai utile
decât o listă de
interdicţii.

Telefonul și scrisorile îi ajută pe
părinţii despărţiţi de copii să rămână
aproape
Chiar și când este foarte mic, de câteva
zile, copilul „înţelege cuvintele”. El înţelege
legătura dintre voce, cuvinte și persoane.
Când îi puneţi receptorul la ureche, el
gângurește, surâde sau plânge…
Oricare ar fi vârsta copilului, scrisorile sunt
și ele un mijloc de a rămâne în relaţie.

Cum să
comunicaţi la
distanţă cu
copilul?
Comunicarea este un miracol: poate îndepărta un
câine rău sau poate apropia oameni îndepărtaţi,
poate răni sau alina suferinţa. Prin cuvinte
schimbăm cu cei apropiaţi noutăţile și ne
exprimăm sentimentele.
Vorbele sunt cheia pentru ușa pe care aţi închis-o
atunci când aţi plecat.
Scrisorile și discuţiile dese la telefon sunt o
modalitate potrivită pentru părinţii plecaţi de a fi
prezenţi zilnic în viaţa propriilor copii.
Vorbiţi cu copilul: atunci când este foarte mic sau a
ajuns adolescent, când este trist sau bolnav, când nu
știe ce să facă sau când se bucură. Comunicaţi cât
mai mult posibil cu copilul – la telefon, prin
Internet, prin scrisori și cărţi poștale, prin vorbe
aduse acasă de consăteni sau rude – și în relaţia
dumneavoastră cu copilul ar putea să se întâmple
minuni.
Uneori și comunicarea fără cuvinte este puternică.
Însă de departe, la telefon sau în scrisori, nu puteţi
da afirmativ din cap și nu puteţi ridica sprâncenele

Comportamente
care ne împiedică să
fim suficient de
prezenţi pentru a
oferi copilului
înţelegere
Sfaturile:
„Ar trebui să...",
„Cum se face că nu
ai...?"
Punerea în inferioritate:
„Lasă, nu-i nimic..."
Educarea / instruirea:
„Ai putea transforma
experienţa aceasta în
una pozitivă, dacă ai...”
Consolarea:
„N-a fost vina ta.
Ai făcut tot ce se putea”
Istorisirile:
„Asta îmi amintește de
întâmplarea ceea...”
Expedierea:
„Hai, înveselește-te.
Nu te mai simţi așa trist”
Compătimirea:
„Sărmanul de tine...”
Interogarea:
„Când a început asta?”
Justificarea:
„Te-aș fi sunat, dar...”
Corectarea:
„Nu s-a întâmplat așa...”
Credinţa că trebuie să
„rezolvăm” situaţii și să-i
facem pe ceilalţi să se
simtă mai bine ne
împiedică să fim
prezenţi ca ei să se
simtă înţeleși.
„Comunicarea
Nonviolentă – un limbaj
al vieţii”
de M. B. Rosenberg

a semn de întrebare. Iată de ce ar fi bine să
exprimaţi în cuvinte ceea ce vreţi să spuneţi, ceea
ce simţiţi, ce vă interesează, ce vă îngrijorează.
Spuneţi în cuvinte copilului că îl iubiţi și îl
înţelegeţi.
Ascultaţi care sunt sentimentele și nevoile
copilului. Aparatul de telefon nu este doar de
vorbit, ci și de ascultat. Acceptaţi sentimentele
copilului: „Cred că ești supărat. Înţeleg că ceva te
necăjește. Vrei să-mi spui ce anume?” Copiilor le
este greu să adopte un comportament pe care îl
cereţi, dacă emoţiile și sentimentele lor sunt
neglijate.
Arătaţi copilului că-i înţelegeţi sentimentele.
Nu negaţi, crezând că așa îi veţi ușura situaţia, și
nu spuneţi ce „ar trebui” să simtă. „Dacă ai fi avut
mai multă grijă...”, „Nu trebuie să fii trist”, „Nu știu
de ce te-ai înfuriat”. Dimpotrivă, acceptându-i
emoţiile, veţi fi alături, veţi fi prezent, iar copilul se
va simţi bine discutând cu dumneavoastră lucruri
care îl preocupă. De asemenea, simţind
deschiderea dumneavoastră de a comunica, el nu
va ezita să vă spună ce simte și în viitor.
Pentru a-i arăta copilului că-i înţelegeţi
sentimentele, spuneţi:
„Înţeleg că nu ţi-a fost ușor să...”
n
„Cred că te-ai simţit jignit”
n
„Îmi dau seama că te frământă...”
n
„Ţi-a ieșit așa cum ai vrut?”
n
„Dacă vrei să vorbești despre asta, sunt gata să
n
te ascult”
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Explicaţi de ce trebuie să se comporte într-un fel sau altul și ce aveţi în vedere
când spuneţi: „să fii cuminte”, „să nu-ţi faci de cap” sau „să nu ieși din vorba
bunicilor sau rudelor”. Povestea caprei cu trei iezi este nu doar despre: „Nu
deschideţi ușa străinilor”. Este o poveste în care capra interzice, dar nu explică de
ce. Și atunci apar problemele.
Încurajaţi copilul, vorbindu-i cuvinte care să-i sporească încrederea în forţele lui.
Dacă vreţi să încurajaţi copilul, spuneţi:
n
„Mă faci să mă simt bucuros (fericit), când aud asta”
n
„Mulţumesc!”
n
„Ai vrea să...?”
n
„Ce zici dacă...?”
n
„Asta numesc eu să fii grijuliu (politicos, curajos, corect...)”

Adolescenţii sunt foarte sensibili la ceea ce le spun adulţii. Ei se simt răniţi atunci
când sunt criticaţi. În diferite situaţii, la telefon sau în perioada vizitelor, nu uitaţi
să le spuneţi vorbe care să-i încurajeze:
Fraze care încurajează:
n
„Cred că îţi reușește să...”
n
„Sunt convins că vei reuși să...”
n
„Când faci lucruri care îţi plac, ai succes”
n
„Văd că îţi merge bine la școală...”
n
„Doar oamenii puternici procedează așa...”
n
„Ţi-a reușit asta, continuă!”

Folosiţi laude care nu umilesc și critici care nu jignesc. Copiii se simt
stânjeniţi atunci când sunt lăudaţi și consideră că nu merită. Ba uneori se poartă
dinadins urât ca să demonstreze că v-aţi înșelat. Pentru ca laudele să aibă efect,
descrieţi ceea ce vedeţi sau auziţi sau descrieţi ce simţiţi dumneavoastră în
legătură cu asta. Evitaţi să îl comparaţi cu alt copil: „Cel mai bun”, „Mai bun
decât...”.
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Laude folositoare:
„Cred că ești tare bucuros. Ai învăţat mult pentru lucrarea aceasta”
n
„E cel mai bun timp al tău”
n
„Aceste note de zece înseamnă perseverenţă și ceasuri întregi de muncă
n
asiduă. Cred că ești tare mândru de tine”
„E nevoie de autodisciplină ca să îţi faci temele când te simţi obosit”
n
„Când ai văzut că fratele tău și-a uitat mâncarea acasă, i-ai dat jumătate din
n
pâinea ta”
„Știai că îmi fac griji dacă nu te găsesc acasă când vin de la serviciu, așa că
n
mi-ai lăsat un bileţel cu un număr de telefon unde să te pot suna. Asta
numesc eu să fii grijuliu”
„Mi-ai povestit ce s-a întâmplat astăzi la școală, chiar dacă știai că aş fi putut
n
să mă supăr. Apreciez corectitudinea ta”
În loc să spuneţi ce a greșit, spuneţi ce a făcut bine și ce a mai rămas de făcut.
Critici care nu jignesc:
„Ești aproape îmbrăcată. Bluză curată, pantaloni asortaţi și șosete… Mai
n
rămâne doar să te încalţi și să te piepteni și ești gata de plecare!”
„Ai făcut deja mai mult de jumătate! Trei probleme deja rezolvate și îţi mai
n
rămân două”
„E bine și așa. Îţi dai seama de câtă responsabilitate ai dat dovadă în privinţa
n
animalelor. Și este unica dată când nu ai reușit să le hrănești”

Respectaţi-vă promisiunile. Nimic nu este mai frustrant, mai descurajant și
mai supărător pentru un copil decât o promisiune neţinută. Copilul așteaptă ceva
ce nu vine și își pierde astfel încrederea în cuvintele date de adulţi.
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Menţineţi legătura cu îngrijitorul, bunicii și alte rude. Dacă există
neînţelegeri între copil și aceștia, ascultaţi toate părţile implicate și nu vă grăbiţi
să învinuiţi pe cineva. Poate că fiecare are dreptatea lui. Nu-l vorbiţi de rău pe
celălalt părinte rămas acasă.
Vorbiţi și cu profesorii. Copilul petrece la școală mult timp, profesorul îl
observă, îl cunoaște, vede cum se descurcă, îl poate influenţa. Profesorii vă pot
spune despre copil lucruri pe care altfel nu le puteţi afla. La rândul lor, profesorii
au și ei nevoie de înţelegere și susţinere atunci când încearcă să răspundă la
nevoile copiilor.
Încercaţi să nu compensaţi lipsa dumneavoastră de acasă prin multe
cadouri. Încercaţi să analizaţi de ce faceţi acest lucru. Poate din cauza că vă
simţiţi vinovat? Dar, în acest caz, vă satisfaceţi nevoia personală de a scăpa de
sentimentul vinei. Asta nu are nimic cu nevoile copilului. Cadourile frecvente îi
arată copilului că dragostea poate fi înlocuită cu valori materiale. Asta vă doriţi?
Aţi vrea să procedeze și el așa cu dumneavoastră? Nimic în lume nu poate să-l
înlocuiască pe tata sau să ţină locul mamei. Nu totul se cumpără.
Puneţi întrebări deschise, la care nu se poate răspunde simplu „da” sau „nu”.
Veţi da astfel copilului posibilitatea să vă spună mai multe despre sentimentele
lui și evenimentele importante pentru el.
Întrebări care „deschid” comunicarea:
n
„Ce ai mai făcut azi?”
n
„Ce se întâmplă pe la școală?”
n
„Cum te simţi la școală?”

„Cum ai dormit aseară, dar ieri?”
n
„Ce fac prietenii tăi?”
n
„Cum te împaci cu...?”
n
„Vrei să vorbim despre asta?”
n
„Ce crezi că trebuie să facem în privinţa asta?”
n
„Ce părere ai despre...?”
n
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„De ce pari obosit?”
n
„Povestește-mi cum a trecut ziua de azi”
n
„Spune-mi mai multe despre...”
n
„Aș vrea să știu că avem o înţelegere comună a unor lucruri, așa că întreabăn
mă de fiecare dată când ai vreo nelămurire”
„Te ascult”
n
„Să vorbim și despre asta”
n
Pentru a păstra o relaţie bună cu copilul dumneavoastră, interesaţi-vă despre:
Cercul lui de prieteni – despre motivele care îl determină să-și aleagă
n
prietenii, despre activităţile făcute împreună cu aceștia, fără a-l critica
Viaţa lui școlară, fără a-i face morală și a-l acuza
n
Diverse lucruri: gospodărie, cum se simte, evenimente importante pentru el,
n
relaţia cu cei apropiaţi.
Încurajaţi participarea copilului la activităţi școlare și extrașcolare (sportive,
de muzică, cititul cărţilor, asociaţii ale tinerilor). Stimulaţi dezvoltarea lui și
faceţi ca părerea lui să conteze atunci când decideţi ceva.

O adolescentă primește
de ziua ei un cadou de la
părinţii aflaţi peste hotare.
Cu emoţie, deschide cutia.
Sunt niște pantofi. Atunci
când îi încearcă, sunt cu
câteva numere mai mici.
Acesta este subiectul
unui film realizat în
Moldova despre efectele
migraţiei asupra copiilor.

Adulţii întreabă
despre prietenii
copilului

Fiţi conștient de
schimbări!
Copiii cresc în perioada despărţirii, se
maturizează, iar părinţii rămân adesea cu
imaginea pe care o aveau despre ei în trecut.
Este important, ca părinte, să fiţi conștient că, de
fapt, copilul dumneavoastră crește, se dezvoltă și
vrea să fie tratat ca adult, ca partener, nu de pe
poziţii de superioritate. Pentru asta, ar fi bine să
comunicaţi cu copilul permanent, să ţineţi o
legătură strânsă, să faceţi schimb de fotografii și
de planuri de viitor.

„Adulţii iubesc cifrele.
Când le spui că ţi-ai
făcut un nou prieten,
ei nu îţi pun niciodată
întrebări referitoare la
probleme
importante.
Nu te întreabă
niciodată: „Cum sună
vocea lui? Ce jocuri îi
plac cel mai mult?”
Întreabă, în schimb:
„Câţi ani are? Câţi fraţi
are?... Câţi bani
câștigă tatăl lui?”
Doar din aceste cifre
cred ei că află ceva
despre el.
Antoine de Saint
Exupery, „Micul Prinţ”

Ce sunt și ce nu sunt copiii
Cel mai des s-a spus că, de
fapt, copiii sunt viitorul nostru.
Mai nou, că nu sunt un vas care
trebuie umplut, ci o torţă care
trebuie aprinsă. Copiii sunt din
rai. Copiii sunt părinţii adulţilor.
Copiii sunt cei mai mari
judecători ai adulţilor. Copiii
sunt o prioritate. Copiii sunt cei
mai buni consultanţi ai
fabricanţilor de jucării. Copiii
sunt ca telefoanele mobile: ne
deranjează când se aud prea
tare și la momentul nepotrivit.
Ce nu sunt? Copiii nu sunt
proști: dacă ar fi proști, nu ar
învăţa atât de repede atât de
multe lucruri. Copiii nu sunt
niciodată prea mici pentru a
învăţa să fie responsabili și să
se protejeze de riscuri.

Ce este bine să
știţi în plus
despre copil?
Despre copii s-a spus aproape totul: ce sunt sau ce nu
sunt. Părinţii știu foarte bine cine sunt copiii lor –
sunt copiii lor. Uneori, însă, ei se comportă „de parcă
nu ar fi copiii lor”. Anume în aceste situaţii părinţii au
nevoie de un „sfătuitor” care să le spună ce se
întâmplă cu copiii lor și ce să facă pentru a găsi
înţelegerea și a obţine cooperarea lor. La asta ne-am
gândit când am ales rândurile ce urmează.

1. Cunoașterea particularităţilor de vârstă ale
copilului ne ajută să înţelegem comportamentul lui în
diferite situaţii. Astfel, nu mai considerăm că sunt
comportamente „negative” anumite trăsături
specifice unei perioade de vârstă. De exemplu, în
adolescenţă se accentuează nevoia de afirmare a
copilului. Un adolescent are nevoie de mai multe
posibilităţi pentru a-și dezvolta personalitatea și a-și
spori independenţa faţă de părinţi. Atunci când
această nevoie nu îi este realizată, copilul poate
deveni indiferent, izolat sau agresiv, revoltat.
„Dacă mă faceţi să mă simt mai mic decât sunt, mă
voi comporta ca un copil mic. Eu învăţ
experimentând, de aceea nu mă puteţi proteja de
consecinţele propriilor mele fapte”.
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2. Înţelegerea nevoilor emoţionale ale copilului ne ajută să-i oferim
toate condiţiile necesare pentru a se dezvolta armonios. Împreună cu
nevoile fizice (hrană, adăpost, siguranţă), fiecare persoană, inclusiv copilul
și tânărul, are nevoi emoţionale (de sprijin, respect, recunoaștere, acceptare,
dragoste, prietenie, îndeplinire a propriilor speranţe etc.). Sănătatea și
dezvoltarea fiecărui copil depind de satisfacerea acestor nevoi firești.
„Am nevoie de dragostea, atenţia și susţinerea voastră și atunci când mă
descurc, și atunci când mi-e greu”.
3. Comunicarea permanentă cu copilul vă ajută să înţelegeţi ce
gândește, ce simte, ce probleme și ce nevoi are acesta. Relaţia dintre părinte
și copil trebuie să se bazeze pe înţelegere și nu pe autoritate sau forţă. Veţi
avea o relaţie bună cu copilul, dacă el va simţi că îl apreciaţi și îl înţelegeţi,
că vă interesează și îi respectaţi „universul” personal. Comunicând, veţi
cunoaște presiunile la care copilul este supus din partea mediului școlar,
familiei și societăţii. În acest mod, veţi deveni mult mai înţelegător în ceea
ce privește comportamentele copilului, aparent „nepotrivite”.
„Vorbiţi cu mine în fiecare zi și veţi afla ce gândesc și ce simt. Spuneţi-mi ce
se întâmplă în viaţa voastră (care este și viaţa mea). Spuneţi-mi despre
ideile, grijile și speranţele pe care le aveţi. Astfel se naște înţelegerea
reciprocă”.
4. Dezvoltarea încrederii și stimei de sine este un mod sigur de
prevenire a problemelor cu care se pot confrunta uneori copiii și tinerii:
dificultăţi de învăţare, abandon școlar, conflict cu legea, abuz de droguri și
de alcool, suicid. Copilul își construiește părerea despre sine din părerile pe
care le au despre el persoanele care îl înconjoară. Oamenii din jur sunt
„oglinda” în care se vede copilul. Părinţii au rolul de bază în a ajuta copiii
să-și descopere și să-și sporească stima de sine. A avea o bună stimă de sine
înseamnă să-ţi asumi responsabilităţi, să te afirmi, să poţi răspunde
propriilor nevoi, să ai scopuri în viaţă și să găsești modalităţi de a le atinge.
„Fără înţelegere și încurajare eu nu mă voi dezvolta armonios. Lauda, când
este dobândită cinstit, este uneori dată uitării, dar reproșurile – niciodată”.
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5. Încurajarea comportamentelor dorite, pozitive este
cea mai bună modalitate de disciplinare a copilului. Evitaţi
pedepsirea copilului. Bătaia nu e ruptă din rai. Bătaia înjosește
și înrăiește. Nu-i așa că vreţi ca și copilul dumneavoastră să
ajungă în viaţă cât mai sus? Toate pedepsele fizice și
emoţionale folosite de părinţi au efecte negative asupra stimei
de sine a copilului și asupra relaţiei cu el.
„Purtaţi-vă cu mine așa cum vă purtaţi cu prietenii voștri și voi
deveni și eu prietenul vostru. Ţineţi minte că eu învăţ copiind
faptele celor mari și nu observaţiile care mi se fac”.
6. Implicarea și participarea copilului la luarea
deciziilor în lucrurile care îl privesc este un drept al său.
Copiii nu sunt mini-oameni cu mini-drepturi. Ca orice fiinţă,
copilul are dreptul de a avea și a spune opinia personală
referitor la diverse aspecte ale vieţii. Vorbiţi cu copilul atunci
când luaţi decizii care îl privesc. Atunci când vă gândiţi să
plecaţi la muncă în străinătate, discutaţi și decideţi împreună
cu copilul: dacă pleacă unul dintre părinţi sau ambii, cât timp
veţi lipsi din viaţa lui, în grija cui va rămâne copilul
dumneavoastră, va locui singur sau cu persoana care îl va
supraveghea, ce responsabilităţi vor avea copilul și îngrijitorul
său.
„Vreau să-mi pot spune părerea. Vreau ca vorbele mele să fie
luate în serios”.
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