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•  COPII SINGURI ACASĂ 

COPII SINGURI ACASĂ 
Carte pentru persoanele care au grijă de copii  
cu părinţi plecaţi în străinătate

Sunteţi părinte și s-ar putea să plecaţi la muncă în altă ţară?

Aveţi în grijă sau s-ar putea să vi se încredinţeze să îngrijiţi un copil  
ai cărui părinţi muncesc în străinătate? 

Atunci această carte este pentru dumneavoastră! 

Din ea veţi afla:

 De ce are nevoie un copil pentru a se dezvolta?  8
 Cine este responsabil de creșterea și dezvoltarea copilului?  9
 Ce este necesar să discutaţi și să hotărâţi înainte  

de a deveni tutorele copilului?  13
 Ce simt și cum gândesc copiii la vârste diferite? 

Cum să comunicaţi cu copiii mici și mari?  19
 Când și de la cine să cereţi ajutor?  57

 

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova a 
publicat în 2007 alte două cărţi care vă pot fi de folos:

Copilul meu e singur acasă. Carte pentru părinţii care pleacă la muncă în străinătate.  
Singur acasă. Carte de buzunar pentru fete și băieţi cu părinţi plecaţi în străinătate.

Din resursele HelpAge International în Moldova, vă poate fi de folos pliantul:

Buneii au grijă de copii, care ghidează bunicii în grija cărora au rămas nepoţii, în timp 
ce părinţii copiilor sunt plecaţi la muncă peste hotare
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Acest ghid a fost elaborat în cadrul proiectului „Susţinerea copiilor și părinţilor afectaţi de 
migraţie”, implementat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului 
în colaborare cu ALC France, și a proiectului „Întărirea suportului la nivel de comunitate pentru 
familiile cu multe generaţii rămase în urma migraţiei din Moldova”, implementat în parteneriat 
de HelpAge International și Respiraţia a Doua.

Această publicaţie a fost produsă cu asistenţa Uniunii Europene prin intermediul Iniţiativei 
Comune pentru Migraţie și Dezvoltare / Joint Migration and Development Initiative (JMDI) 
a Comisiei Europene și Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Conţinutul acestei publicaţii nu 
reflectă în nici un fel punctul de vedere al Uniunii Europene, OIM sau Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, inclusiv PNUD, UNFPA, ICNUR și ILO sau al statelor membre.

La apariţia acestui ghid a contribuit Organizaţia Suedeză “Salvaţi Copiii”.

Prezenta ediţie a broșurii „COPII SINGURI ACASĂ. Carte pentru persoanele care au grijă de 
copii cu părinţi plecați în străinătate” apare în cadrul proiectului Familia în migrație: protejarea 
drepturilor familiilor transnaționale în Europa – Moldova, realizat de Centrul de Informare și 
Documentare privind Drepturile Copilului cu suportul Fondazione L’Albero della Vita. 

Realizare: Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului

Coordonator: Cezar Gavriliuc

Text: Daniela Platon 

Contribuţie: Iosif Moldovanu, consultant CIDDC 

 Clara Caţ, șef-adjunct al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor

                               Copilului, Chișinău

 Tatiana Sorocan, Coordonator Programe HelpAge International în Moldova 

 Dina Sava, Coordonator Proiect, Respiraţia a Doua

Design și machetare: Casa Imago

Tipar: Foxtrot
Tiraj: 7 000

Acest ghid poate fi găsit la adresele:

Centrul de Informare și Documentare  
privind Drepturile Copilului
Str. Eugen Coca 15, Chișinău, MD–2008 
Republica Moldova
tel./fax: (+373 22) 71–65–98, 74–78–13
e-mail: ciddc@yahoo.com
web: www.childrights.md 

HelpAge International în Moldova
Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, Clădirea QBE ASITO 
of. 431, 433, Chișinău, MD-2005, Republica Moldova
tel.: (+373 22) 22–50–98
fax: (+373 22) 22–46–72
e-mail: tsorocan@helpageinternational.org
web: www.helpage.org
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Cuvânt înainte
 

Aveţi în faţă o Carte pentru îngrijitori — pentru bunică sau bunic, mătușă 
sau unchi, soră sau frate, vecin sau prieten — oricine are grijă de un 
copil în perioada când părinţii lui muncesc în altă ţară pentru a-i asigura 
o viaţă mai bună. 

Migraţia de muncă schimbă viaţa multor familii și a societăţii în între-
gime. Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul 2009, o 
pătrime din populaţia economic activă a ţării era plecată temporar la 
muncă peste hotare. Efectele migraţiei sunt trăite nu doar de cei care 
pleacă, ci și de membrii familiei care rămân acasă, în special copii și 
bunici. 

Studiul HelpAge și UNICEF „Impactul migraţiei asupra copiilor și persoa-
nelor în etate din gospodăriile cu multe generaţii”, realizat în 2010, arată 
că în familiile în care pleacă ambii părinţi, bunicii preiau rolul acestora în 
91% din cazuri, iar în familiile în care pleacă unul dintre părinţi, celălalt 
fiind în ţară, în 36% din cazuri copiii la fel rămân în grija bunicilor. 

În Moldova există tradiţia cu privire la grija persoanelor în vârstă faţă 
de nepoţi. Cu toate acestea, probleme precum sărăcia, migraţia, schim-
barea rolurilor în familie, presează asupra familiilor și a comunităţilor, 
pătrunzând și în relaţiile dintre generaţii. În acest context, comunicarea 
între membrii familiei este de o importanţă majoră și trebuie conso-
lidată. Valoarea solidarităţii între generaţii este reflectată și în Planul 
Internaţional de Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrânirea (PIAMI), 
adoptat în 2002 de statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
Conform Planului, statele semnatare se angajează să promoveze solida-
ritatea între generaţii la toate nivelurile — în familii, comunităţi și naţi-
uni — ca principiu fundamental al unei societăţi pentru toate vârstele.

Această carte este un ghid și a fost elaborată de Centrul de Informare și 
Documentare privind Drepturile Copilului și HelpAge International pen-
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tru a vă ajuta în rolul de îngrijitor al copilului rămas în urma migraţiei în 
Moldova. Aici veţi găsi informaţii despre dezvoltarea copilului la diferite 
vârste și nevoile sale pentru a crește sănătos, veţi fi invitat(ă) să analizaţi 
impactul migraţiei asupra stării emoţionale a copilului, veţi fi încurajat(ă) 
să comunicaţi cu copilul, pentru a-i asigura, atunci când părinţii nu sunt 
alături, atenţia și grijă de care are nevoie.

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului și Hel-
pAge International vă urează dumneavoastră și familiei dumneavoastră 
multă sănătate și putere în asigurarea drepturilor copiilor — cea mai 
preţioasă resursă a ţării noastre!

Cu stimă,

Tatiana Sorocan

Cezar Gavriliuc 
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Introducere 
 

Mulţi oameni cred că a fi copil înseamnă a duce o viaţă fără griji. În reali-
tate, copilăria este plină de încercări: crești și nu întotdeauna înţelegi ce se 
întâmplă cu tine și corpul tău, începi să-ţi construiești relaţiile cu cei din 
jur, ai o viaţă școlară destul de tensionată, înveţi să fii independent, te lupţi 
să reziști tentaţiilor și riscurilor din societate, ești în căutarea drumului pro-
priu în viaţă și, în afară de asta, vrei să corespunzi cu așteptările părinţilor 
și ale altor persoane, chiar dacă nu ai prea multă experienţă și deprinderi. 

Acestea ar trebui să fie gri-
jile obișnuite ale copilăriei. 
Însă mulţi copii din Moldova 
întâmpină astăzi și alte greu-
tăţi — viaţa departe de unul 
sau ambii părinţi, care și-au 
găsit serviciu într-o altă ţară.

Dacă aveţi sau în curând veţi avea în îngrijire un copil ai cărui părinţi au 
plecat să muncească în altă ţară, dacă sunteţi părinte și s-ar putea să 
plecaţi peste hotare la muncă — găsiţi aici idei care să vă facă sarcina 
mai ușoară.

Nu știţi cât timp veţi avea rolul de îngrijitor sau veţi locui departe de 
copilul dvs. Oricum, vreţi copilul să-și amintească timpul petrecut alături 
de dvs. ca îngrijitor cu recunoștinţă sau să păstreze relaţii bune cu dvs. 
ca părinte. Pentru asta, dincolo de greutăţile de zi cu zi, trebuie să ţineţi 
minte scopul pe care îl aveţi în calitate de părinte sau de îngrijitor — 
să-i asiguraţi copilului, în măsura posibilităţilor, condiţiile potrivite pen-
tru creștere și dezvoltare, ţinând cont de interesele sale.

Paginile care urmează vă arată ce puteţi face pentru a ajuta copilul să se 
descurce, fără a vă lua prea mult timp din alte activităţi. Unele idei vor fi 
noi, iar altele vă sunt demult cunoscute. 

Potrivit datelor Studiului MICS, 
publicat de UNICEF în aprilie 
2014, circa 21% dintre copiii din 
Moldova au cel puțin un părinte 
plecat la muncă peste hotare.
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De ce are nevoie un copil  
pentru a se dezvolta? 

Nu numai de hrană, ci și de căldură sufletească, atenţie, 
comunicare

Pentru a crește sănătos și fericit, pentru a deveni un adult împlinit, copi-
lul are nevoie de susţinere din partea maturilor din preajma sa. Fie că îi 
numim prunci sau adolescenţi, legile ţării noastre spun că de la naștere 
și până când împlinesc 18 ani, fetele și băieţii sunt copii.

Susţinere   
Casă  

Hrană  
Stabilitate  

Acceptare  
Siguranţă  

Odihnă  
Mișcare  

Educaţie  
Protecţie  
Încredere  
Apropiere  

Încurajare  
Îndrumare  

Distracţie  

Toate acestea sunt nevoi și drepturi ale copiilor. Ca părinte și ca îngriji-
tor, aveţi responsabilitatea să supravegheaţi modul în care aceste drep-
turi sunt realizate.

  Posibilitatea de a spune ce crede 
  Relaţii bune cu diferiţi oameni 

  Implicare în diferite activităţi
  Căldură sufletească
  Îngrijire medicală
  Credinţă în viitor 
  Dragoste
  Respect
  Îmbrăcăminte
  Sentimentul că este luat  

     în serios
  Sentimentul că este  

     valoros și util 
  Abilităţi să se descurce  

      în diferite situaţii

Ilustraţie: “Mi-e dor de tine, mamă“, Pîrău Valentina, 13 ani, s. Lăpușna, Hîncești
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Cine este responsabil de creșterea  
și dezvoltarea copilului?

Părinţii sau reprezentantul legal al copilului și statul,  
prin toate instituţiile sale

Părinţii sunt cei care trebuie să asigure toate condiţiile și să-și ofere 
dragostea pentru ca un copil să se dezvolte sănătos. Legile ţării noastre 
spun că părinţii sunt reprezentanţii legali ai copilului lor și acţionează în 
numele acestuia în relaţiile cu toate persoanele și autorităţile, pentru a 
se asigura că drepturile și interesele legitime ale copilului sunt realizate 
(articolul 61 din Codul Familiei).

Atunci când, din diferite cauze, părinţii nu-și pot îndeplini responsabilităţile, 
ei trebuie să-i asigure copilului un reprezentant legal care să aibă grijă în 
continuare că drepturile și interesele legitime ale copilului sunt realizate. 

Statul (reprezentat de toate instituţiile subordonate administraţiei 
publice centrale, raionale și locale) are obligaţia să acorde sprijin părinţi-
lor, în toate situaţiile când aceștia au nevoie de ajutor pentru a-și crește 
copiii. În cazul plecării părinţilor la muncă în alte ţări, statul trebuie să 
instituie un tutore pentru copilul rămas singur acasă și să ofere servicii 
care vor ajuta copilul să se dezvolte sănătos.

Articolul 5 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Drep-
turile Copilului, care în Republica Moldova a intrat în vigoare în 
1993, spune că ambii părinţi au o responsabilitate comună pentru 
creșterea și dezvoltarea copilului. Răspunderea pentru asigurarea 
creșterii și dezvoltării acestuia revine în primul rând părinţilor sau, 
după caz, reprezentanţilor legali ai copilului. 
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Articolul 51 din Codul Familiei al Republicii Moldova prevede că 
atunci când un copil este lipsit de grija părinţilor (din diferite cauze, 
inclusiv pentru că ei lipsesc de acasă un timp îndelungat), dreptu-
rile și interesele legitime ale copilului sunt asigurate de autoritatea 
tutelară, adică primăria. În aceste cazuri, asupra copiilor rămași fără 
ocrotire părintească se instituie tutela (pentru copiii care au vârsta 
de până la 14 ani) și curatela (pentru copiii care au între 14 și 18 ani). 

Tutela nu înseamnă decăderea părinţilor din drepturi părintești! Artico-
lele 142–147 din Codul Familiei al Republicii Moldova descriu clar care 
sunt cerinţele pe care trebuie să le întrunească o persoană pentru a 
putea deveni tutore, ce drepturi și obligaţii are tutorele și de ce drep-
turi beneficiază copilul asupra căruia este instituită tutela.

Articolul 13 al Legii privind protecţia copiilor solicită părinților care 
pleacă peste hotare, pe un termen mai mare de 3 luni, să informeze 
în prealabil autoritatea tutelară locală despre persoana în grija căreia 
rămâne copilul. Primăria va verifica condițiile în care crește copilul și 
va institui, cu consimțământul părinţilor, tutela asupra copilului.

Părinţii care decid să plece pentru o perioadă de timp să lucreze în stră-
inătate sunt obligaţi să instituie tutela unui îngrijitor asupra copilului pe 
care îl lasă acasă. Pentru aceasta: 

1. părinţii se înţeleg cu o persoană, rudă sau nu, să aibă grijă de copilul 
lor, să-l supravegheze, să fie responsabilă pentru viaţa și securitatea 
acestuia în lipsa lor;

2. merg, împreună cu această persoană, la primărie, unde scriu o cerere 
în care se spune că părinţii transmit îngrijitorului, temporar, respon-
sabilităţile părintești asupra copilului, iar îngrijitorul — că este de 
acord să-și asume aceste responsabilităţi;

3. acest document va pune baza dosarului, pe care îl va alcătui asistentul 
social de la primărie, prin care îngrijitorul va deveni tutorele copilului. 
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Dacă, din anumite motive, părintele sau părinţii nu reușesc să meargă la  
primărie, pentru a-și anunţa plecarea și a înregistra cererea de instituire 
a tutelei asupra copilului, este important să lase îngrijitorului acest docu-
ment, avizat la notar. Mai târziu, îngrijitorul va putea merge la asistentul 
social din primărie, care îl va ajuta să facă dosarul de instituire a tutelei.

Nici o procură, chiar dacă este confirmată la un notar, nu reprezintă 
un temei legal pentru a deveni tutorele copilului!

Sunt o mulţime de situaţii în care nu veţi putea acţiona din numele 
copilului dacă nu sunteţi tutorele lui, iar în acest mod, îl veţi lipsi pe 
copil de drepturile sale:

 Să perfectaţi acte de identitate în numele copilului — buletin de 
identitate, pașaport;

 Să plecaţi peste hotare împreună cu copilul, la odihnă, pentru a face 
un tratament, a vizita părinţii lui sau cu alte ocazii;

 Să înscrieţi copilul la grădiniţă sau la școală; 
 Să obţineţi certificate medicale pentru copil;
 Să-i asiguraţi copilului consultaţii sau ajutor medical atunci când are 

probleme de sănătate (intervenţii chirurgicale, tratamente);
 Să primiţi de la primărie diferite ajutoare care i se cuvin copilului, 

conform legilor, cum ar fi cel de școlarizare; produse alimentare, 
rechizite școlare, haine — 
dacă aveţi o situaţie finan-
ciară dificilă; indemnizaţii 
pentru întreţinerea copilu-
lui invalid ș.a.;

 Să fiţi membru al Asociaţiei 
Părintești din școala în care 
învaţă copilul;

 Să vă daţi acordul privind 
disciplinele la alegere pe 
care le va studia copilul;

Cercetarea realizată de 
HelpAge International în 
Moldova a constatat faptul 
îngrijorător că doar 34,7% 
din familiile afectate de 
migraţie au instituit tutela 
sau curatela asupra copiilor, 
în cazurile când părinţii au 
plecat la muncă în altă ţară.
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 Să vă daţi acordul pentru participarea copilului la excursii organizate 
de școală sau în proiecte care se desfășoară în localitatea dvs. sau în 
altă regiune;

 Să fiţi persoana de legătură dintre diferite instituţii și copil (primă-
rie, școală, grădiniţă, poliţie, centrul medical, centrul pentru copii și 
tineri).

Dacă nu aveţi documentul care confirmă că sunteţi tutorele copilului:

 Puteţi fi bănuit(ă) sau învinuit(ă) că aţi răpit sau reţineţi copilul,  
neavând nici un temei legal, ceea ce este un abuz împotriva lui;

 Chiar dacă veţi vrea să ajutaţi copilul în anumite situaţii grave care i 
se pot întâmpla în lipsa părinţilor (boli, accidente, infracţiuni), nu veţi 
putea acţiona în nici un fel în favoarea lui.

Ilustraţie: Rusu Nicolae, el. VI-a, s. Lăpușna
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Ce este necesar să discutaţi și să hotărâţi 
înainte de a deveni tutorele copilului?

Ce sarcini veţi avea în calitate de îngrijitor

Cum vă vor susţine financiar părinţii copilului

Care este starea sănătăţii copilului

Cât de bine îl cunoașteţi pe copil și el pe dvs.

Părinţii vă încredinţează să le supravegheaţi copilul pentru că vă cunosc și 
cred că sunteţi o persoană cu experienţă, care poate să aibă grijă de copil. 
Pentru a avea o relaţie bună cu copilul însă, este important și el „să vă 
aleagă”. De aceea va trebui să discutaţi împreună cu părinţii și copilul mai 
multe lucruri. Implicaţi copilul în aceste discuţii, în funcţie de vârsta lui. Cu 
cât este mai mare, cu atât este mai important să ţineţi cont de părerile lui.

Plecarea peste hotare a părinţilor va fi o schimbare radicală în viaţa copi-
lului, ca și în viaţa dvs., dacă veţi deveni tutorele lui. Atunci când omul 
are mai mult timp pentru a-și imagina schimbarea și când participă la 
organizarea ei, se acomodează mai ușor. Dvs. veţi discuta multe lucruri cu 
părinţii lui. Și copilul are nevoie de informaţii practice despre cum va 

trăi mai departe: unde va locui, 
ce rol veţi avea dvs., cât timp 
veţi fi îngrijitorul lui, ce drepturi 
și responsabilităţi va avea el în 
perioada când părinţii sunt ple-
caţi, ce se va schimba în viaţa 
lui, cine îl va ajuta cu școala, 
cine îi va organiza petrecerea 
de ziua sa de naștere etc. 

Conform articolului 143 din 
Codul Familiei al Republicii 
Moldova, numirea tutorelui 
pentru copilul care a atins 
vârsta de 10 ani se face 
numai cu acordul copilului.
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Chiar dacă sunteţi rude cu părinţii copilului și vă cunoașteţi bine, staţi 
de vorbă despre ce se așteaptă ei să faceţi pentru copilul lor și ce sunteţi 
gata dvs. să vă asumaţi. Dacă nu vă cunoașteţi îndeaproape cu copilul, 
începeţi prin a vă întâlni pentru a petrece ceva timp împreună. Ar fi bine 
ca aceste întâlniri să aibă loc cu participarea părinţilor lui. 

Discutaţi cât mai detaliat referitor la sarcinile / obligaţiile pe care se 
așteaptă părinţii să le îndepliniţi ca îngrijitor. În funcţie de vârsta copilului, 
perioada de timp cât vor lipsi părinţii, starea sănătăţii dvs., timpul pe care îl 
puteţi dedica și alte condiţii, rolul dvs. s-ar putea referi la următoarele: 

 Să aveţi grijă de sănătatea și bunăstarea emoţională a copilului;
 Să-i asiguraţi necesităţile de bază — hrană, adăpost, îmbrăcăminte 

potrivită cu vremea, protecţie faţă de orice formă de violenţă sau 
abuz, un mediu în care să se simtă în siguranţă;

 Să vă asiguraţi că merge la grădiniţă / școală;
 Să vorbiţi cu educatorii / profesorii despre ce mai face copilul;
 Să-l susţineţi moral atunci când va avea dificultăţi, când se va simţi 

singur sau trist;
 Să-l ajutaţi să-și organizeze ziua, reușind astfel să-și pregătească lec-

ţiile, să participe la treburile din gospodărie, să comunice cu părinţii 
și cu prietenii, să frecventeze cercuri și să se odihnească;

 Să-l încurajaţi să participe la activităţi sportive și culturale și să-și dez-
volte talentele;

 Să ţineţi la curent părinţii referitor la viaţa copilului: cum se simte, ce 
succese are, unde întâlnește greutăţi, care este relaţia lui cu dvs., cu 
prietenii săi și alte lucruri importante; 

 Să anunţaţi părinţii imediat ce apare vreo situaţie sau problemă cu 
care nu știţi cum să vă descurcaţi;

 În funcţie de vârsta copilului, să-i daţi bani de buzunar pentru ca să 
înveţe să-i cheltuie corect;

 Să-l întrebaţi ce crede el atunci când luaţi decizii care îl privesc și pe el.

Întreţinerea și educaţia copilului vor necesita cheltuieli financiare. Este 
bine să cădeţi de acord cu părinţii asupra unei sume aproximative de 
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bani pe care o veţi primi de la ei pentru treburile casnice și pentru îngri-
jirea copilului. Orientaţi-vă la o sumă realistă. Fiţi înţelegător(oare), părinţii 
nu pot fi siguri când se vor angaja și ce salariu vor primi peste hotare. 

Traiul într-o ţară străină nu este ieftin. Chiar dacă în multe ţări unde 
pleacă moldovenii la lucru salariile sunt mai mari, și cheltuielile 
legate de întreţinere sunt mult mai mari. De ex., în Franţa:

 Închirierea unei locuinţe de o cameră poate costa 500€–600€  
pe lună, ceea ce înseamnă cam 8.000–9.600 lei;

 O pâine costă 1,5€, adică vreo 24 lei;

 Un kilogram de cartofi costă 1€, adică circa 16 lei;

 Un tichet de călătorie cu autobuzul sau metroul costă 1€–1,5€, 
adică vreo 16–24 lei;

 Un pachet de ţigări costă aproximativ 5,50€, adică vreo 88 lei...

Banii sunt sursa multor neînţelegeri dintre oameni. Pentru a le evita, 
aflaţi care este părerea părinţilor despre măsura în care să consultaţi 
copilul (în funcţie de vârsta lui) referitor la cheltuielile pe care le veţi 
face și banii de buzunar pe care îi veţi da. 

Insistaţi ca, înainte de a pleca peste hotare, părinţii să-i facă un con-
trol medical general copilului lor. În acest fel, părinţii vor afla dacă ar 
putea să se aștepte la probleme de sănătate ale copilului, iar dvs. veţi ști 
dacă este nevoie să aveţi grijă în mod special de sănătatea lui. Încura-
jaţi părinţii să facă astfel de investigaţii profilactice și atunci când revin 
acasă în vacanţă sau ocupaţi-vă dvs. de ele. Este foarte important să vă 
adresaţi cât mai repede medicului și să nu recurgeţi la metode „casnice” 
de tratament atunci când dvs. aveţi semne de boală sau copilul de care 
îngrijiţi se simte rău.
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Spuneţi-i copilului mai multe 
despre dvs. Ce credeţi că tre-
buie să știe despre copiii dvs. 
sau serviciul pe care îl aveţi, 
despre ce fel de om sunteţi — 
orice va face relaţia voastră cât 
mai caldă. Dacă aţi decis că va 
locui în familia dvs., povestiţi-i 
despre tradiţiile și regulile pe 
care le aveţi. Lăsaţi-l să înţe-
leagă că veţi fi deschis(ă) la 
propunerile lui, care îl vor ajuta 
să se simtă bine în casa dvs.

Pentru copil este important să locuiască într-un mediu care îi este cunos-
cut și apropiat. El poate să se mute în casa dvs. sau să rămână în casa 
părinţilor. Copilul mic trebuie să locuiască împreună cu un adult, pe când 
un adolescent, dacă este destul de matur și poate avea grijă de viaţa sa, ar 
putea sta singur, iar dvs. să-l vizitaţi regulat. Chiar și așa, ţineţi minte că nu 
toţi adolescenţii de 16 ani știu cum să facă faţă unor situaţii dificile, cum ar 
fi: accidentele din gospodărie, îmbolnăvirile, presiunile din partea semeni-
lor de o organiza în casă chefuri, maltratarea din partea altor persoane. 

Iată de ce, pentru a lua decizia dacă un adolescent va sta singur sau cu 
dvs., este important să răspundeţi la următoarele întrebări: 

 Până acum, copilul a mai rămas singur pe perioade scurte de timp? 
Cum s-a descurcat atunci? 

 Adolescentul are dezvoltate deprinderile de viaţă independentă? De 
exemplu, își poate face mâncare? Știe cum să se folosească de apara-
tele electrice din casă, de instalaţiile pentru încălzire? Reușește să men-
ţină în ordine camera sa, îmbrăcămintea, casa? Cheltuie banii cu cap?

 Cum sunt relaţiile sale cu vecinii, rudele, colegii? Se înţeleg sau sunt 
în conflict? Apelează la ei când are nevoie de ajutor? 

Articolul 146 din Codul Fami-
liei al Republicii Moldova 
spune că tutorele (curatorul) 
este obligat să locuiască 
împreună cu copilul aflat sub 
tutela (curatela) sa. Curatorul 
și copilul aflat sub curatelă 
care a atins vârsta de 14 ani, 
pot locui separat doar cu 
acordul autorităţii tutelare.
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 Poate să se opună unor presiuni din partea semenilor, vecinilor sau 
altora de a face petreceri în casa lui, de a le da bani sau alte lucruri 
din casă? 

 Știe cum să acţioneze rapid dacă ceva i se întâmplă? Știe la cine / ce 
servicii de urgenţă să sune?

 Ar putea rămâne singur, iar dvs. să-l vizitaţi periodic și să suprave-
gheaţi modul în care se descurcă? Cât de des ar fi cel mai potrivit să-i 
faceţi vizite?

Încercaţi să aflaţi cât mai multe despre copilul pe care îl veţi îngriji, 
chiar și în cazul când sunteţi ruda sau prietenul familiei. Ce știţi despre 
preferinţele / gusturile alimentare ale copilului, prietenii săi? Sunteţi la 
curent cu activitatea lui școlară și cea din timpul liber? 

Aflaţi de la copil și de la părinţii lui:

 Care sunt cei mai buni prieteni ai săi? 
 Ce muzică ascultă? 
 Ce sporturi preferă?
 Ce bucate îi plac și nu-i plac? 
 Ce emisiuni televizate urmărește? 
 Ce discipline școlare îi plac și nu-i plac? 
 Ce cărţi citește? 
 Cât timp are voie să petreacă în faţa computerului și cât ar vrea? 
 Care sunt eroii lui preferaţi (cântăreţi, sportivi, actori)? 
 Cum își ajută de obicei părinţii prin casă?
 Care sunt culorile sau hainele lui preferate? 
 Care crede că este calitatea sa cea mai de preţ?
 Ce slăbiciune are?
 Cu ce se mândrește?
 Care este momentul zilei care îi place cel mai mult? 
 Ce vrea să devină când va fi adult?
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Toate aceste informaţii vă vor ajuta să aveţi o relaţie mai apropiată 
cu copilul. Ţineţi minte totuși că interesele și preocupările lui se vor 
schimba o dată cu vârsta și experienţa pe care o va acumula. Citiţi în 
continuare ce schimbări au loc la copii pe măsură ce cresc, precum și 
câteva idei care să vă ajute să vă înţelegeţi mai ușor cu ei. 

Ilustraţie: Răcilă Carolina, 14 ani, Carabetovca, Basarabeasca
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Ce simt și cum gândesc copiii  
la vârste diferite?

Dacă știţi la ce să vă așteptaţi de la copil pe măsură ce crește, știţi 
și cum să comunicaţi cu el și să acţionaţi fără a vă pierde cu firea 

Dacă încercăm să vedem lumea prin ochii copilului de 1 an, de 5 ani sau 
de 13 ani, înţelegem cum gândește, ce simte el, și ce îl face să se com-
porte într-un anumit fel. Când cerem de la un copil atât cât are el capa-
citatea să ne dea la o etapă a vieţii sale, avem o relaţie bună și îl putem 
educa potrivit cu nivelul său de dezvoltare.

Copiii sunt diferiţi și fiecare se dezvoltă în felul său. Cu toate acestea, 
majoritatea copiilor trec prin aceleași stadii de dezvoltare. Fiecare etapă 
de vârstă aduce noi calităţi în ceea ce este, știe și poate face un copil. 

La ce să vă așteptaţi de la copil pe măsură ce crește? 

Cine este, ce simte și cum gândește copilul mic?
 

ÎN PRIMUL AN DE VIAŢĂ, copilul are nevoie de dvs. pentru satisfacerea 
tuturor necesităţilor sale. El va fi fericit dacă îi răspundeţi cu blândeţe și 
îl liniștiţi când este tulburat. Aceasta înseamnă să aveţi grijă că se simte 
confortabil nu numai fizic (hrană, somn, igienă, căldură), dar și emoţio-
nal (mediu sigur, stabilitate emoţională, prezenţa dvs. constantă). Puteţi 
răspunde la aceste nevoi luând în braţe copilul, privindu-l, zâmbindu-i, 
vorbindu-i cu blândeţe, cântându-i, alinându-l, plimbându-l prin cameră 
și arătându-i diferite obiecte. 

Copilul își formează o legătură deosebită cu persoana care este alături de 
el constant, răspunde la nevoile sale și reprezintă pentru el sursa de sigu-
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ranţă în orice situaţie. Chiar dacă vi se pare că bebelușul este prea mic 
pentru a înţelege, acum el învaţă despre emoţii, cât de valoros este și dacă 
poate avea încredere în alte persoane. Modul cum se poartă persoana 
care îl îngrijește va influenţa felul în care va vedea lumea atunci când va fi 
adolescent și adult. Dacă îngrijitorul îl tratează cu respect, îi oferă căldură, 
comunică cu el și răspunde nevoilor sale, copilul va crește sănătos, va avea 
încredere în sine și va trece mai ușor peste problemele vieţii.

Majoritatea copiilor trec la un moment dat prin clipe când nu vor să se 
despartă de părinte sau persoana care se ocupă de ei. La început, copi-
lul mic nu înţelege că omul continuă să existe și atunci când nu mai este 
de faţă. Dacă nu reveniţi repede, el poate crede că l-aţi părăsit, de aceea 
devine neliniștit și plânge când plecaţi. Treptat, copilul învaţă că pleca-
rea nu înseamnă abandonare. Pentru că plecarea părintelui / părinţilor 
peste hotare în această perioadă poate influenţa sentimentul copilului 
de securitate, rolul dvs. ca îngrijitor este să fiţi prezent(ă) constant lângă 
el și să rămâneţi o persoană stabilă în viaţa sa.

Cum să vă înţelegeţi mai bine cu copilul mic?
 

Copilul comunică încă de la începutul vieţii sale. El vă ascultă vocea, vă 
privește în ochi, vă zâmbește, gângurește, plânge — toate acestea sunt 
moduri prin care vă spune cum se simte și de ce are nevoie. Observaţi 
reacţiile copilului și orientaţi-vă după ele.

Plânsul este un mod obișnuit de comunicare a copilului mic. Dacă micu-
ţul continuă să plângă după ce dvs. aţi avut grijă de toate lucrurile — 
l-aţi hrănit, i-aţi schimbat scutecele, v-aţi asigurat că nu-i este trist, frig 
sau cald — nu intraţi în panică. Urmaţi aceste sfaturi: 

 Legănaţi copilul într-un cărucior sau în braţe
 Plimbaţi-l prin casă sau în curte
 Cântaţi-i sau vorbiţi-i încetișor
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 Purtaţi copilul în braţe, 
aproape de corpul dvs.

 Puneţi-i o muzică liniștită
 Unii copilași se liniștesc 

dacă sunt înfășaţi 
 Dacă sunteţi sigur că nu-i 

este foame sau sete și îi 
place suseta, daţi-o (fără  
a o înmuia în ceva dulce).

Poate fi obositor să îngrijești un copil mic. Când simţiţi că vă pierdeţi 
răbdarea, amintiţi-vă că furia dvs. doar va înrăutăţi plânsetele copilului. 
Este mai bine să faceţi o pauză pentru a vă liniști, să vă scoateţi supăra-
rea lovind niște perne sau să plângeţi un pic pentru a vă răcori. După ce 
v-aţi calmat, reveniţi și ocupaţi-vă de copil. Vorbiţi cu medicul de familie 
despre îngrijirea unui bebeluș.

Ţineţi minte că:

 Plânsul este ceva normal pentru copiii mici. În primele luni un 
copil plânge cam 2 ore din 24.

 Sunetul plânsului este creat de natură așa încât să nu lase indife-
rent părintele sau îngrijitorul, pentru a asigura satisfacerea nevoi-
lor copilului.

 Plânsul nu este nici vina dvs., nici vina copilului. Copilul crește și 
în curând lucrurile se vor îmbunătăţi.

Un nivel de trai destul de 
bun pentru a-i satisface 
nevoile fizice, mintale și 
emoţionale și a-i stimula 
dezvoltarea este un drept  
al copilului.
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Cine este, ce simte și cum gândește copilul preșcolar?
 

ÎNTRE 1 ȘI 6 ANI, copilul se dezvoltă fizic, învaţă să gândească mai 
logic și devine tot mai sigur în relaţiile cu cei din jur. El cercetează 
mediul și învaţă prin observare și interacţiune cu lucrurile și oamenii 
care îl înconjoară. Acum joaca este modul prin care copilul se dezvoltă. El 
are nevoie de multe stimulente pentru aceasta:

 Cărţi și jucării potrivite vârstei, care nu trebuie să fie neapărat 
scumpe. Niște capace de la cratiţe pot fi mai interesante pentru un 
copil de 2 ani decât o jucărie scumpă.

 Comunicare cu persoane de diferite vârste.
 Experienţe noi și interesante, într-un ritm suportabil: contact cu 

natura, muzica, pictura, vizitarea diferitor locuri etc.

Când copilul se joacă, nu trebuie să vă implicaţi de fiecare dată. El se va 
bucura dacă îl veţi observa și încuraja când se joacă alături, în timp ce 
dvs. vă vedeţi de treburi. Cuvintele dvs. au o mare valoare pentru el, așa 
că merită să-i lăudaţi realizările și să fiţi atent(ă) la tonul vocii.

Ce este o zonă sigură pentru copil?

 Stabiliţi bariere astfel încât copilul să nu poată ajunge în părţile 
mai puţin sigure din casă.

 Păstraţi toate obiectele periculoase (ascuţite, care se pot sparge, 
vărsa, cădea peste el) în locuri inaccesibile pentru copil. 

 Puneţi încuietori la dulapuri, frigider, ferestre, dulapuri cu medi-
camente.

 Acoperiţi toate firele electrice și prizele.
 Îngrădiţi scările interioare și exterioare.

Chiar dacă are multe jucării, curiozitatea îl va atrage pe copil spre lucruri 
sau zone periculoase din casă. Pentru a preveni accidentele, trebuie 
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să-i supravegheaţi fiecare acţiune. Vă puteţi ușura viaţa făcând anumite 
părţi ale casei sigure pentru copil (de exemplu — ascundeţi obiectele 
ascuţite sau lăsaţi fără mobilă un colţ de cameră). Astfel copilul se va 
juca în siguranţă, iar dvs. veţi fi liniștit(ă). 

Ţineţi minte că la această vârstă copilul nu poate fi lăsat de unul 
singur acasă, chiar și într-o locuinţă care pare lipsită de pericole! 

Asiguraţi-vă că și atunci când plecaţi pentru câteva minute la magazinul 
din apropiere sau pentru a da mâncare la animale, copilul rămâne sub 
supravegherea unui adult.

Repetând și observând anumite mișcări, copilul mic află despre cauză 
și efect. Atunci când aruncă un obiect jos și vă urmărește cum îl ridi-
caţi înapoi pe masă, el învaţă. Nu vă veţi simţi iritat(ă) dacă știţi că la 
această vârstă copiilor le place repetarea mișcărilor, jocurilor, cântecelor, 
poveștilor. Aţi putea rezerva anumit timp pentru asemenea jocuri și să 
distrageţi atenţia copilului spre alte activităţi atunci când v-aţi săturat.

Pe la un an și jumătate, majoritatea copiilor devin neliniștiţi dacă pierd 
din vedere părintele sau îngrijitorul. Nu-l lăsaţi cu oameni pe care nu-i 
cunoaște și nu plecaţi niciodată de lângă copil pe ascuns. Spuneţi-i că 
trebuie să mergeţi, unde anume vă duceţi și asiguraţi-l că veţi reveni. 

Frecventarea grădiniţei are mai multe beneficii pentru copil:

 Comunică și se joacă cu alţi copii.
 Se obișnuiește să respecte reguli, să aibă un program, să fie ordonat.
 Învaţă poezii și cântece noi.
 Învaţă să deseneze, să picteze și să modeleze plastilina.
 Face lecţii pregătitoare pentru școală.

Treptat, copilul devine mult mai independent și este atras de activi-
tăţile din afara casei. El are o nevoie continuă de a afla, de aceea vă 



24

COPII SINGURI ACASĂ  • Ce simt și cum gândesc copiii la vârste diferite?

bombardează cu întrebări. Aceasta este o parte firească a creșterii, el 
nu încearcă să vă supere. Dacă veţi răspunde calm la întrebări, veţi 
ajuta copilul să cunoască lumea, îi veţi transmite valorile pe care vreţi 
să le aibă și veţi contribui la dezvoltarea sa. O parte dintre întrebări se 
vor referi la originea sa („De unde vin copiii?”, „Cum am ieșit din bur-
tică?” etc.). Și această curiozitate a copiilor este sănătoasă. Dacă sunteţi 
întrebat(ă), răspundeţi într-un mod cât mai simplu.

Pe măsură ce crește, copilul va înţelege mai bine despre „bine” și „rău”, 
„urmări” și „reguli”. Copilul are nevoie de reguli pentru a ști ce compor-
tamente așteptaţi de la el. Stabiliţi câteva reguli, limite și nu vă abateţi 
de la ele. Respectaţi de fiecare dată regula sau înţelegerea pe care aţi 
stabilit-o. Fiţi blând(ă) și ferm(ă) în același timp. Dacă daţi importanţă 
celor stabilite anterior, copilul vă va respecta și pe dvs. mai mult.

Un copil învaţă nu doar din ceea ce îi spuneţi, dar mai ales din ceea ce 
vede că faceţi. El se va aștepta ca și dvs. să respectaţi regulile pe care le-
aţi stabilit și să vă ţineţi promisiunile. 

Copilul are nevoie să vorbească despre ceea ce simte. Lăsaţi-l să se 
exprime, acceptaţi-i emoţiile și ajutaţi-l să și le arate fără violenţă. Dacă 
reacţionaţi calm și îi răspundeţi la întrebări pe înţelesul lui, va învăţa 
că îl respectaţi. Dacă îl încurajaţi să fie curios, îl învăţaţi bucuria de a 
cunoaște lumea. Dacă îl încurajaţi să se descurce singur în unele situaţii, 
îi arătaţi că este capabil.

În jurul vârstei de 3 ani, copilul 
vă va da de înţeles că este pre-
gătit pentru grădiniţă: poate 
să folosească tacâmurile, oliţa, 
știe să se îmbrace și să se dez-
brace singur, poate comunica 
cu cei din jur și își exprimă clar 
nevoile. 

Pregătirea copiilor pentru 
școală este obligatorie de 
la vârsta de 5 ani și se reali-
zează în grupe pregătitoare, 
în grădiniţă sau școală ori, la 
solicitarea părinţilor, în fami-
lie (articolul 17 din Legea Învăţă-
mântului Republicii Moldova).
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Ilustraţie: “Singur cu bunica“, Rusu Elena, 11 ani, mun. Bălţi
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Cum să vă înţelegeţi mai bine cu copilul preșcolar?
 

Copiii învaţă să vorbească datorită faptului că îi aud pe adulţi vorbind. 
Și să asculte la fel. În general, copiii fac ceea ce fac maturii, nu ceea ce le 
spun maturii să facă.

 Ajutaţi-l să aibă o părere bună despre sine
Cum își dă seama un copil că este apreciat? Nu trebuie decât să-l salu-
taţi prietenos, să vă bucuraţi că îl vedeţi, să-i oferiţi un zâmbet, poate 
și o îmbrăţișare, dacă este cazul. Sunt lucruri mici, care înseamnă mult 
pentru un copil!

Observaţi cât mai multe lucruri bune la copil și lăudaţi-l. Spuneţi-i că s-a 
descurcat foarte bine și că sunteţi mândru(ă) de el. Care sunt lucrurile pe 
care le face bine? Poate se descurcă bine la grădiniţă (iar mai târziu și la 
școală), vă ajută cu treburile casei, vorbește frumos cu alte persoane, se 
pricepe la sport, muzică sau desen, este bun la glume. Lucrurile pentru 
care îl lăudaţi îi spun multe despre ceea ce credeţi că este important în 
viaţă — apreciaţi nu doar rezultatele, dar și străduinţa, munca, progresul. 

O părere bună despre sine îi dă copilului puterea:

 să treacă mai ușor peste necazurile din viaţa de zi cu zi;
 să aibă încredere în propriile idei, capacităţi și hotărâri;
 să refuze propunerile periculoase din partea altora (important la vâr-

sta când ceea ce-i spun prietenii este hotărâtor pentru el);
 să-și rezolve problemele fără violenţă, iar mai târziu — și fără ţigări 

sau alcool;
 să fie optimist.

Arătaţi-vă susţinerea prin cuvinte, clar și direct. Copiii se bucură și de cado-
urile pe care le primește cu diferite ocazii de la dvs. sau părinţii lui. Ele însă 
îl încurajează numai atunci când nu sunt mai multe decât vorbele bune. 



27

•  COPII SINGURI ACASĂCe simt și cum gândesc copiii la vârste diferite?

Spuneţi-le și părinţilor lui că nici un cadou nu poate înlocui dragostea 
și căldura părintească. Copilul are nevoie de cadouri folositoare — care 
să-l ajute să se dezvolte și să menţină legătura cu părinţii. De exemplu, 
computerul este bun la pregătirea lecţiilor și pentru jocurile distractive, 
telefonul mobil — pentru comunicarea cu părinţii, aparatul foto — dacă 
îi place să fotografieze sau vrea să trimită părinţilor poze ca să vadă cum 
a crescut. Cel mai simplu mod de a afla ce cadou așteaptă copilul este 
să-l întrebaţi ce își dorește.

 Ajutaţi-l să-și exprime emoţiile într-un mod potrivit
Obișnuiţi copilul să-și înţeleagă stările sufletești. Întrebaţi-l: „Ești supă-
rat că...?”, „Ești bucuros că ţi-a reușit...?”, „Te mândrești că...?”. Spuneţi-i 
cuvinte care arată emoţii: „Îmi pare că ești mulţumit”, „Arăţi trist”. Între-
baţi-l ce situaţii vesele a avut astăzi, dacă s-a bucurat sau a fost întristat 
de ceva. Încurajaţi copilul să vorbească despre ceea ce simte. Propu-
neţi-i să-și compare trăirile cu vremea de afară, un anotimp, o floare, un 
animal sau un obiect neînsufleţit.

Când vorbiţi despre emoţii, îl ajutaţi:

 să se înţeleagă mai bine;
 să înveţe cuvinte prin care să spună cum se simte;
 să se elibereze de emoţiile puternice cu care nu se poate descurca;
 să înţeleagă că toate emoţiile sunt firești, că este sănătos să te simţi 

uneori supărat, furios, dezamăgit etc.;
 să se pună în pielea altor persoane pentru a înţelege cum se simt ele.

Toţi copiii au din când în când emoţii puternice și trebuie să le poată 
exprima. În special în prima perioadă după plecarea părinţilor, copilul 
trebuie să facă faţă multor situaţii noi. Înţelegeţi momentele de neliniște 
și suferinţă prin care trece. Acceptaţi-i sentimentele și nu le interziceţi: 
„Nu-i frumos să te superi”, „Nu te teme”, „Zâmbește”. Cu așa cuvinte îi 
daţi de înţeles că ceea ce simte este greșit sau nu are importanţă.
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Un copil căruia nu i se dă voie să-și arate sentimentele nu se deba-
rasează de ele. Dacă le înăbușă, se poate îmbolnăvi. Și pe adulţi îi 
paște acest pericol. Când un copil nu poate manifesta emoţiile care îl 
copleșesc, face lucruri „rele”. Și adulţii la fel.

Încurajaţi exprimarea emoţiilor prin cuvinte și învăţaţi-l să se exprime 
într-un mod acceptabil, potrivit. Adică așa ca să nu-și facă rău nici lui, 
nici altora. Spuneţi-i de ex.: „Toţi ne supărăm câteodată, dar nu este per-
mis să-l lovești pe Gabi, pentru că îl doare”. Încurajaţi alte moduri de a 
arăta ceea ce simţi: să vorbești cu un prieten apropiat despre ceea ce te 
frământă, să desenezi, să baţi mingea, să ţii un jurnal etc. Toate acestea 
te ajută să te eliberezi de energia negativă fără să jignești alţi oameni.

Și plânsul este o cale de a te elibera de emoţiile puternice care te 
copleșesc. Chiar dacă este dureros să vezi cum plânge un copil, poate e 
mai bine să-i dăm voie s-o facă. În loc de „Gata, nu mai plânge” sau „Nu 
te purta ca un bebeluș”, spuneţi „Plângi și descarcă-te”.

Ţineţi minte că băieţii, ca și fetele, au nevoie de căldură, atenţie, susţi-
nere în exprimarea emoţiilor. Poate fetele vă par mai sensibile, dar asta 
se întâmplă pentru că se mai păstrează ideea greșită că băieţii nu tre-
buie să arate ce simt, mai ales să plângă. Dacă băieţii s-ar simţi liberi să 
spună și să arate ce simt, ne-am convinge că trăiesc aceleași emoţii.

 Rămâneţi cumpătat(ă) chiar dacă vă contrazice  
 sau se împotrivește
Copiii învaţă să se comporte privindu-i pe maturi. Dacă spunem „mul-
ţumesc” și „te rog”, ei fac la fel. Dacă ne pierdem cumpătul când alţii 
nu fac ceea ce vrem noi, ei cred că așa se rezolvă neînţelegerile. Ţineţi 
minte că ori de câte ori vă pierdeţi firea cu copilul, îi arătaţi că așa poate 
să facă și el. Va ţipa și va lovi ca să obţină ce vrea. 

Dacă loviţi copilul când sunteţi luat(ă) de val, îi arătaţi că v-aţi pierdut 
controlul și asta îl sperie. Dacă îl loviţi cu sânge rece — îi arătaţi că v-aţi 
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gândit și aţi ajuns la concluzia că asta este soluţia. În ambele cazuri, îl 
distrugeţi emoţional și îl faceţi bătăuș. 

Chiar dacă poate fi greu, singura soluţie este să rămâneţi calm(ă), să nu 
ridicaţi vocea, să nu-l loviţi și să ascultaţi ce are și el de spus. Când simţiţi 
că sunteţi pe cale să izbucniţi — „fugiţi”. Spuneţi-i că veţi vorbi despre 
cele întâmplate când veţi fi amândoi gata pentru asta și ieșiţi din cameră. 

În anumite situaţii veţi hotărî să-l pedepsiţi pe copil, reducând din unele 
activităţi preferate pe care le are (de ex., timpul petrecut în faţa televi-
zorului, computerului sau discuţiile cu prietenii) sau amânând anumite 
cumpărături, cadouri. Este important să explicaţi pentru ce este pedep-
sit și cum vă așteptaţi să se comporte copilul data viitoare. 

Ţineţi minte că hrana, adăpos-
tul și respectul trebuie oferite 
în orice condiţii și nu pot fi 
retrase niciodată pentru că 
sunt nevoi de bază ale copi-
lului! Nu e bine să pedepsiţi 
copilul nici prin a-l pune la 
muncă, pentru că va începe 
să urască lucrul.

 Vorbiţi despre părinţii copilului
Chiar dacă este foarte mic, vorbiţi cu copilul despre părinţii lui. El tre-
buie să știe că oricât de departe sunt, părinţii se gândesc mereu la 
dânsul și îl iubesc orice s-ar întâmpla. Este important să vorbiţi despre 
oamenii săi cei mai dragi de fiecare dată când are nevoie. Așa îi ajutaţi și 
pe părinţi să fie prezenţi în viaţa copilului. 

Cu cât sunt mai mari, cu atât copiii au nevoie să cunoască mai multe 
despre viaţa pe care o au părinţii în străinătate și munca pe care o fac. 
Dacă nu știţi exact cum stau lucrurile, nu închideţi tema, spuneţi „presu-

Protecţia faţă de orice formă 
de violenţă, maltratare și 
neglijare (bătaie, cuvinte 
urâte, ţipete, ameninţare, 
ignorare, lipsă de îngrijire și 
atenţie ș.a.) este un drept al 
copilului.
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pun că face...”. Discutaţi cu el ce crede că a moștenit de la părinţi (culoa-
rea părului, faptul că îi place să doarmă dimineaţa, pasiunea pentru 
fotbal, îngrijirea animalelor sau lectură). Întrebaţi-l ce îi place mai mult 
în relaţia cu părinţii săi și ce ar vrea să schimbe. 

Unii copii se simt vinovaţi de plecarea părinţilor sau o văd ca pe o 
„pedeapsă”. Spuneţi-i că părintele a plecat peste hotare în căutarea unui 
serviciu mai bine plătit, pentru ca toată familia să aibă un trai, un viitor 
mai bun. Explicaţi-i că nu poartă nici o vină. Niciodată nu spuneţi că 
motivul este copilul: „Pentru tine s-au dus acolo” sau „Se sacrifică pen-
tru tine”. Nu-l ameninţaţi că mama sau tatăl nu se vor întoarce. Copiii 
mici ar putea să vă creadă.

Vocea părintelui, cuvintele sale, imaginea sa îl mângâie pe copil și alină 
tristeţea despărţirii. Încurajaţi convorbirile telefonice, prin Internet sau 
scrisori dintre copil și părinţii lui. Ajutaţi-i să păstreze relaţia caldă.

Cine este, ce simte și cum gândește copilul  
în primii ani de școală?
 

ÎN PRIMII ANI DE ȘCOALĂ, copilul își lărgește cercul de comunicare, 
devine tot mai îndemânatic, știe să scrie, să citească, să calculeze și află 
multe alte lucruri. El își controlează bine corpul, ceea ce îl ajută să prac-
tice orice sport: mersul pe bicicletă, înot, fotbal etc. Acum copilul este 
tot mai interesat de copiii de vârsta sa, leagă multe prietenii și se face 
treptat tot mai independent. 

Școala este un mare eveniment pentru orice copil. La început, această sar-
cină nu este ușoară, pentru că apar multe condiţii noi la care trebuie să 
se adapteze. Copilul își schimbă grupul de colegi, trece la un alt sistem de 
reguli, are responsabilităţi în plus — trebuie să meargă zilnic la lecţii, să-și 
facă temele. Când vă gândiţi la câte presiuni este supus un copil de 6–7 
ani, înţelegeţi că are mare nevoie de susţinere și încurajare permanentă. 
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Dacă veţi încerca să vedeţi lucrurile prin ochii lui, veţi înţelege de ce une-
ori este plin de energie și bucuros, iar alteori devine plictisit și abătut sau 
nervos. Îl puteţi ajuta prin alcătuirea și respectarea unui program de zi cu 
zi, în care să aveţi grijă că se hrănește potrivit, are timp să se odihnească, 
se ocupă suficient de temele pentru acasă, dar și de jocurile cu prietenii. 

Zilnic, de luni până vineri, programul copilului trebuie să conţină o perioadă 
în care își face temele. Pentru ca această activitate să devină un obicei, este 
nevoie să-l ajutaţi să o înceapă. Asta nu înseamnă să-i faceţi lecţiile. Dacă va fi 
nevoie, fiţi pregătit(ă) să staţi la masă alături de copil și să-l ajutaţi să înţeleagă 
ce sarcini are de îndeplinit. Când nu reușește să se descurce singur, ajutaţi-l 
numai după ce a făcut câteva încercări de sine stătător și vă cere ajutorul. 

Ajutaţi copilul să-și facă temele de-acasă sistematic:

 Daţi-i posibilitatea să se relaxeze după școală.
 Stabiliţi împreună cu copilul o oră de începere a activităţii. Este 

bine să fie imediat după ce s-a odihnit, după masa de prânz și 
înainte ca să deschidă televizorul sau computerul.

 Aranjaţi potrivit locul în care își face temele: o masă eliberată de 
lucruri în plus, un scaun comod, lumină destulă etc. Puneţi la dis-
poziţie rechizitele de care are nevoie: caiete, manuale, creioane 
color etc.

 Înlăturaţi sau reduceţi tot ce ar putea să-i distragă atenţia —  
televizor, computer, cărţi de povești, jocuri etc.

 Stabiliţi câteva reguli clare și simple care să-l ajute să-și organi-
zeze activitatea (de ex., vă cheamă când are nevoie de ajutor, 
face pauze de 5 minute între sarcini, poate merge la joacă după 
ce își termină temele etc.)

 Lăudaţi-l și încurajaţi-l în timp ce își face temele („Bravo! Ai răspuns 
la 2 întrebări deja! Lucrezi foarte bine”). Așa comentarii îl ajută 
să se concentreze și să se simtă sigur de sine. Dorinţa de a învăţa 
apare atunci când învăţarea este însoţită de o emoţie pozitivă.
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Pentru a susţine copilul în legătură cu școala este important să-i cunoașteţi 
învăţătorul. Aflaţi care este orarul lecţiilor copilului. Aceasta vă va ajuta să 
urmăriţi ce se întâmplă în viaţa lui școlară. Din comunicarea cu învăţătorul 
veţi afla și cum așteaptă acesta să vă implicaţi și să susţineţi elevul. De ex., 
să conduceţi copilul până la școală pentru a vă asigura că nu întârzie la 
lecţii, să verificaţi cum își face temele de acasă la unele obiecte, să veniţi la 
adunările organizate pentru părinţii și îngrijitorii elevilor. 

Indiferent de vârsta copilului, este important să vă duceţi la toate întâlnirile 
care se fac cu părinţii și îngrijitorii elevilor și la sărbătorile care sunt organi-
zate în clasa unde învaţă copilul sau în școală. Discutând regulat cu învăţă-
torii și cu alţi părinţi sau îngrijitori, vă puteţi realiza mai bine rolul de tutore:

 luaţi parte la hotărârile care se iau cu privire la diferite aspecte din 
viaţa școlară a copilului (cercuri de timp liber, reușita școlară, relaţiile 
cu alţi copii ș.a.);

 îi arătaţi copilului că vă interesează ce se întâmplă în viaţa lui;
 sunteţi la curent cu situaţia copilului și îl puteţi încuraja și ajuta;
 îl ajutaţi pe copil să nu se simtă diferit de colegii lui, ai căror părinţi 

au posibilitatea să vină la adunări și serbări.

Cum să vă înţelegeţi mai bine cu copilul  
în primii ani de școală?
 

Comunicarea cu copilul este importantă pentru că îl ajută să fie mai 
încrezut în sine. Copiii care sunt ascultaţi de adulţii din preajmă se simt 
respectaţi, își exprimă mai ușor bucuriile și necazurile, ies mai ușor din 
încurcături și se adresează după ajutor atunci când au nevoie.

 Ajutaţi-l să se simtă în siguranţă
Explicaţi-i copilului că pentru a fi în siguranţă acasă, pe stradă, în gru-
pul de prieteni, pe Internet, trebuie să respecte câteva reguli. Dacă știe 
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cum să procedeze pentru a evita pericolele, se va simţi mai puternic și 
va avea mai puţine probleme. Dvs., împreună cu părinţii lui, îi veţi da 
mai multă libertate și independenţă, deoarece veţi avea din ce în ce mai 
multă încredere în ceea ce poate el să facă.

Sunt mai mulţi oameni care îl pot ajuta atunci când are o dificultate. 
Numiţi împreună cu el aceste persoane. Printre ele pot fi: prieteni, 
membri ai familiei, vecini, medic, profesori, asistentul social, preotul. 
Spuneţi-i că la orice oră vă poate suna sau căuta pe dvs. sau pe altci-
neva în care are încredere. Puneţi la vedere o listă de telefoane utile. 

Toate acestea îl vor ajuta pe copil să știe cum să se poarte când apare 
vreo urgenţă, să fie sigur că orice s-ar întâmpla, sunt oameni care vor 
avea grijă de el, să nu se simtă singur. 

Discutaţi cum îl pot ajuta următoarele acţiuni:

 Lasă acasă lucrurile scumpe sau nu arăta că ai bani sau obiecte 
care ar putea atrage hoţi (bijuterii, telefoane, haine scumpe ș.a.).

 Când comunici cu alţii pe Internet, folosește un nume inventat, 
nu-ţi spune adresa, că părinţii tăi sunt peste hotare, că ai telefon 
mobil scump. Nu stabili întâlniri.

 Nu intra în vorbă cu oameni străini.
 Nu urca în mașini de ocazie sau care sunt conduse de șoferi care 

au consumat alcool.
 Spune-i îngrijitorului unde mergi la joacă / distracţii, cu cine te 

întâlnești și când te vei întoarce. 
 Nimeni, nici chiar o rudă apropiată sau un profesor, nu are 

dreptul să te atingă într-un fel în care să te simţi stânjenit, tul-
burat sau confuz. Nimeni nu are dreptul să-ţi ceară să-l săruţi, 
să-l îmbrăţișezi sau să-i stai pe braţe. Spune „nu”, pleacă și 
povestește despre asta unui adult în care ai încredere.
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 Implicaţi-vă în viaţa sa școlară 
Copilul are nevoie de sprijin, înţelegere, apreciere și multă încurajare. 
Indiferent de reușita sa școlară, când vine acasă după lecţii, ceea ce-și 
dorește el cel mai mult este să audă o vorbă bună, să fie întâlnit cu un 
zâmbet cald. Dacă îl întâlniţi cu: „Ce note ai primit azi?”, nu simte că vă 
pasă cu adevărat de viaţa lui. Întrebaţi ce a făcut astăzi la școală, care a 
fost cel mai amuzant lucru, cel mai înfricoșător, interesant, trist etc.

Educaţia copilului până la clasa a 9-a este obligatorie și gra-
tuită. În cadrul școlii, dezvoltarea personalităţii, talentelor 
și abilităţilor, pregătirea pentru o viaţă independentă și res-
ponsabilă de adult este un drept al copilului.

Vă poate fi de folos să ţineţi legătura cu profesorii. Copilul petrece o 
mare parte a zilei la școală, profesorii îl cunosc bine, pot vedea dificultă-
ţile pe care le întâlnește și vă pot da un sfat despre cum să comunicaţi 
cu el. Și dvs. îl cunoașteţi pe copil. Dacă faceţi un schimb de idei, învăţă-
torii / profesorii vor fi mai pregătiţi să-l ajute.

Gândiţi-vă ce mai puteţi face pentru a susţine copilul:

 observ și apreciez eforturile copilului și munca sa de elev.
 mă asigur că merge zilnic la lecţii.
 am grijă să fie îmbrăcat și încălţat potrivit pentru școală.
 asigur un loc liniștit unde copilul să-și facă temele.
 îi verific din când în când temele pentru a vedea cum se descurcă.
 discut personal sau la telefon cu învăţătorul copilului.
 particip la ședinţele de părinţi.
 sunt un model pentru copil, povestindu-i ce învăţ eu în fiecare zi.
 încurajez cititul de plăcere și cel pentru studiu.
 dacă este necesar, lucrez împreună cu el asupra temelor pentru acasă 

sau îi spun învăţătorului / dirigintelui său că are nevoie de ajutor.
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 Daţi-i „drept de vot”
Pentru copil este important să fie luat în serios și să vadă că părerile lui con-
tează. Aflaţi ce crede el atunci când trebuie să luaţi o decizie care îl privește, 
exact așa cum v-aţi aștepta să fie cerută și părerea dvs. Bineînţeles, nu 
înseamnă că totul va fi așa cum vrea el. Trebuie să înţeleagă că dvs. sunteţi 
adultul. Înţelegeţi și dvs. că el nu vrea să conducă, el vrea să participe.

Oferiţi copilului posibilitatea 
de a alege între două sau mai 
multe posibilităţi. Aceasta 
este o cale foarte bună de 
a-l învăţa să ia decizii singur. 
Adulţii care încurajează copi-
lul să facă propriile alegeri îi 
respectă individualitatea și 
nevoia de libertate. 

Ajutaţi-l să-și imagineze diferite variante ale propriilor acţiuni posibile și 
să-și înţeleagă dorinţele. Folosiţi întrebări de tipul: „Cu cine ai vrea să te 
joci?”, „Vrei să te joci acasă sau să mergi în parc?”, „Ce ai vrea să faci azi 
ca să mă ajuţi: să uzi florile sau să speli vesela?”, „Cu ce pantofi te încalţi 
azi?”, „De care îngheţată să-ţi cumpăr: de vanilie sau de ciocolată?”, „Ce 
vrei să gătim pentru masa de seară?” etc.

Respectaţi-i alegerile și interveniţi numai dacă ele pot fi periculoase pen-
tru copil. În aceste cazuri folosiţi argumente clare, nu vă impuneţi voinţa. 

 Încredinţaţi-i responsabilităţi pe potriva capacităţilor
Dezvoltarea înseamnă noi abilităţi / priceperi și responsabilităţi. Nu 
faceţi nimic pentru copil din ceea ce el poate face de unul singur. Dim-
potrivă, încurajaţi-l să acţioneze și să realizeze de sine stătător ceea 
ce este în stare la vârsta sa: să mănânce, să se îmbrace, să-și păstreze 
ghiozdanul și cărţile în ordine, să-și aranjeze patul, să îndeplinească 

Să spună ce păreri are și să 
fie luat în serios atunci când 
adulţii iau decizii care îl pri-
vesc este un drept al copilului. 
În acest proces, maturii tre-
buie să ţină seama de vârsta și 
de gradul lui de maturitate.
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munci ușoare (cum ar fi ștergerea prafului, udatul florilor, strângerea 
frunzelor în ogradă, aranjarea mesei, spălarea veselei, culegerea fructe-
lor), să vă ajute la pregătirea cinei sau la îngrijirea animalelor, să meargă 
la magazin ș.a. Pentru început, va trebui să supravegheaţi îndeplinirea 
sarcinii. Daţi-i timp să exerseze activitatea. Apreciaţi și lăudaţi eforturile 
depuse de copil, astfel veţi mări responsabilitatea lui.

De obicei, copiilor mici le place să „lucreze” alături de adulţi, cu „instru-
mente” reale. Acceptaţi toate iniţiativele copilului de a vă ajuta în gos-
podărie, chiar dacă la început ele sunt stângace. Având încurajarea dvs., 
copilul va păstra dorinţa de a se implica în grijile casei și când va crește. 

Fiţi atent(ă) ca munca pe care 
o face copilul să fie potrivită 
vârstei și maturităţii sale. 
Aceasta înseamnă că sarcina 
pe care i-o daţi trebuie să fie în 
limita posibilităţilor copilului. 
Dacă treceţi de această limită, 

copilul simte că nu se descurcă și asta îi scade încrederea în forţele pro-
prii. Alt risc este să obosească peste măsură, ceea ce îi dăunează sănătăţii. 

Munca pe care o face trebuie 
să se realizeze în condiţii 
potrivite — pe timpul zilei, 
la lumină, la o temperatură 
acceptabilă, fără influenţa 
unor substanţe chimice peri-
culoase cum este fumul de 
ţigară sau insecticidele. Este 
important să urmăriţi și cât 

durează să îndeplinească o sarcină sau alta. Orice activitate a copilului 
nu trebuie să-i răpească din timpul pentru somn, pregătirea lecţiilor și 
comunicarea cu prietenii. 

Protecţia faţă de munci care 
îi pot pune în pericol sănăta-
tea, educaţia și dezvoltarea 
este un drept al copilului.

Odihna, relaxarea și joaca, 
implicarea într-o gamă largă 
de activităţi, conform intere-
selor (sport, muzică, pictură, 
teatru, serate etc.) este un 
drept al copilului.
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 Formaţi obișnuinţe alimentare sănătoase
În copilărie trebuie formate obiceiuri care să-i permită să se bucure 
de o viaţă sănătoasă — modul în care mănâncă un copil va deveni o 
obișnuinţă pe care îi va fi greu s-o schimbe. Cea mai bună cale de a 
încuraja alimentaţia sănătoasă este să vă hrăniţi și dvs. astfel. Copilul 
urmează întotdeauna modelul adulţilor pe care îi vede în fiecare zi. 

Majoritatea copiilor care au părinţii plecaţi peste hotare mănâncă 
deseori produse semifabricate. În timp, aceasta le influenţează negativ 
sănătatea. Ţineţi minte că organismul în creștere are nevoie de multe 
elemente hrănitoare. Asiguraţi-vă că copilul are o alimentaţie variată. 
Legumele și fructele trebuie să facă parte din alimentaţia sa zilnică.

Ilustraţie: “Familia mea“, Ciubaciuc Natalia, 16 ani, s. Frumușica
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Ajutaţi-l să mănânce de cel puţin 3 ori pe zi. Dejunul nu trebuie să 
lipsească. Oamenii care iau în fiecare dimineaţă dejunul au mai multă 
energie și sunt mai bine dispuși. 

Discutaţi cu copilul despre gustările sănătoase pe care le poate lua la 
școală, pentru ca să nu-și cumpere prea des chips-uri sau bomboane. 
Aflaţi ce posibilităţi oferă cantina școlii. Propuneţi-i copilului să-și ia în 
geantă tartine, fructe proaspete sau uscate, nuci.

 Spuneţi-i ceea ce poate înţelege la vârsta sa
Situaţii neașteptate sau complicate pot apărea oricând. Copilul are 
nevoie să i se explice lucrurile la nivelul lui de înţelegere. Toţi copiii știu 
când se întâmplă ceva, chiar dacă nu știu exact ce. Ei prind din zbor 
emoţiile din jurul lor. Dacă nu li se spune ce este, își construiesc propriile 
explicaţii care pot fi mai grave decât realitatea. 

Este mai bine să-i spuneţi dvs. dacă vă faceţi griji pentru ceva: aveţi o 
problemă de sănătate, v-aţi certat cu soţul/soţia, întâlniţi dificultăţi cu 
banii etc. Și despre dificultăţile părinţilor lor la fel trebuie să le spuneţi 
(și-au pierdut serviciul sau nu pot veni în vacanţă, așa cum au promis). 
Nu este nevoie să daţi toate amănuntele. Spuneţi-i numai atât cât cre-
deţi că poate înţelege, și apoi răspundeţi la întrebări. 

Decideţi când și cât îi spuneţi reieșind din vârsta copilului. Când? Tre-
buie să-i spuneţi imediat ce copilul a observat că se întâmplă ceva. Mai 
ales dacă este vorba despre o problemă mai serioasă, nu o spuneţi în 
ultimul moment. Daţi-i timp să se obișnuiască cu vestea și să vă întrebe 
ce vrea să afle. Cât? Nu veţi spune celui de 4 ani ceea ce îi spuneţi unui 
de 15. Cu cât este mai mare copilul, cu atât va pune mai multe întrebări. 
Încercaţi să răspundeţi la ele sincer, dar cu cuvinte pe care el le cunoaște 
și le înţelege. Este normal să-i spuneţi și „nu știu”.
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În acest fel îl ajutaţi pe copil:

 să înţeleagă un eveniment, să-și dea seama și să spună ce crede  
despre el;

 să afle cum vă simţiţi dvs. în legătură cu asta; 
 să se simtă util în depășirea dificultăţii;
 să simtă că puneţi grijile sale la același nivel cu grijile dvs.;
 să discute cu dvs. despre situaţiile dificile cu care se întâlnește el;
 să se pregătească pentru o schimbare;
 să aibă o speranţă în viitor.

Cine este, ce simte și cum gândește copilul care  
se maturizează?
 

ÎNCEPÂND CU 10–11 ANI, copiii cresc tot mai intens în înălţime și greu-
tate. Se schimbă nu numai înfăţișarea, ci și viaţa lor interioară și relaţiile 
cu cei din jur. În cazul multor copii, creșterea corpului are loc brusc și în 
izbucniri. Din această cauză ei pot avea stări de oboseală, somnolenţă, 
neliniște, disconfort, dureri de cap, schimbări de dispoziţie. 

Transformările biologice care încep acum sunt legate de concentraţia 
din sânge a anumitor hormoni. Printre aceste schimbări sunt: transpira-
ţia intensă, schimbarea vocii, apariţia coșurilor pe faţă, acoperirea cu păr 
a diferitor părţi ale corpului. Acum începe și maturizarea sexuală. O dată 
cu ea, fetele și băieţii se simt tot mai atrași unii faţă de alţii. Apar simpa-
tiile și sentimentul de dragoste. Peste câţiva ani, corpurile fetelor și băie-
ţilor vor semăna din ce în ce mai mult cu cele ale femeilor și bărbaţilor. 
Fiecare copil trece prin această perioadă în ritmul său propriu. De obi-
cei, dar nu întotdeauna, la fete maturizarea fizică începe mai devreme 
decât la băieţi.
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Toate aceste lucruri îi fac pe copii sensibili, ei se supără repede, sunt 
nerăbdători în relaţiile cu familia și prietenii, deseori se îngrijorează în 
legătură cu felul cum arată. 

În această perioadă, copilul reacţionează la orice comentariu despre 
corpul său și hainele pe care le poartă. Pentru a se simţi bine în pro-
pria piele, el are nevoie de susţinere. Nu râdeţi niciodată de el. Dacă 
vă povestește despre ceea ce îl preocupă, nu dezvăluiţi altora cele 
discutate. Altfel se va simţi trădat și vă va fi foarte greu să-i recăpătaţi 
încrederea. Ţineţi minte că toate emoţiile pe care le trăiește copilul în 
legătură cu creșterea sa sunt normale. 

Creșterea obosește, de aceea pentru a fi sănătos, copilul trebuie să se 
alimenteze bine, să doarmă 8–10 ore pe noapte, să practice un sport, să 
respecte regulile igienei personale.

În această perioadă nevoia de zinc, fier, calciu și vitamina D crește cu 50%.

Produse bogate în zinc sunt: carnea, peștele, ouăle, produsele lac-
tate, fasolea. Fierul se conţine în: carnea roșie, ficatul de vită și de 
pui, spanac, pătrunjel, praz, varză, frunze de sfeclă, linte, mazăre, 
fructe uscate, cereale integrale. Cel mai mult calciu se conţine în: 
produsele lactate, toate tipurile de varză, spanac, somon. Vitamina 
D poate fi obţinută consumând: pește gras, ouă și produse lactate. 
Corpul o produce atunci când este expus la soare.

Activitatea școlară a copilului se complică, iar cunoștinţele sale devin 
din ce în ce mai bogate. El are diferite interese care pot să nu fie legate 
de disciplinele școlare. 

Mai mult decât la oricare altă vârstă, acum prietenii ocupă un loc deosebit 
în viaţa copilului. Una dintre cele mai arzătoare dorinţe ale sale este să 
fie acceptat de grupul de prieteni și considerat un membru important. 
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Copilul se compară mereu cu ceilalţi și nu vrea să pară diferit, ca să nu 
fie respins. 

Grupurile se pot forma pentru joc, pentru învăţare sau pentru acti-
vităţi distractive. Prietenii își împărtășesc secretele, au același stil de 
îmbrăcăminte și aceleași întrebări despre viaţă. De obicei, grupurile au 
„codurile” lor în comunicare, locuri preferate de întâlnire și își formează 
propriile ritualuri. De multe ori în grupuri se dezvoltă spiritul pentru 
aventură. Copiilor le place să încerce împreună activităţi noi, cum ar fi 
să meargă la discotecă, în excursii, să participe în proiecte la școală sau 
în comunitate. 

Dorinţa tot mai mare de a-și petrece timpul cu cei de-o vârstă arată că 
independenţa copiilor este în creștere. Relaţiile cu semenii și experienţa 
căpătată în grup sunt foarte importante pentru dezvoltarea copilului. 
Adulţii trebuie să încurajeze comunicarea copilului cu semenii și să-i 
respecte prietenii, chiar dacă unii din ei nu le plac. Nu vorbiţi de rău și 
nu-i umiliţi prietenii niciodată. Mai bine discutaţi cu el ce se întâmplă în 
grupul lor, cum se simte acolo, ce crede despre activităţile pe care le au 
împreună. Oferiţi-i susţinere morală când are neînţelegeri sau dezamă-
giri în relaţiile cu prietenii. Ajutaţi-l să depășească presiunile pe care le 
trăiește în mijlocul semenilor.

Cum să vă înţelegeţi mai bine cu copilul  
care se maturizează?
 

Pentru a înţelege cum trăiește copilul un eveniment din viaţa sa, 
este important să comunicăm cu el, să-l ascultăm. Să asculţi un copil 
înseamnă să fii atent(ă) la ceea ce spune, să-l încurajezi să-și exprime 
gândurile, emoţiile. De multe ori înseamnă să observi ce face el, pen-
tru că nu întotdeauna copiii pot spune prin cuvinte ceea ce se întâm-
plă cu ei — că sunt speriaţi sau neliniștiţi, supăraţi sau deznădăjduiţi. 
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 Rezervaţi timp pentru a discuta despre  
 diferite lucruri
Întrebaţi copilul cum i-a trecut ziua, pe cine a întâlnit, ce a făcut la școală, 
ce i-a plăcut cel mai mult din ziua de azi, ce-i fac prietenii, ce vrea să 
facă mâine. Arătaţi-i că îl ascultaţi și vă interesează ce are de spus. Daţi-i 
toată atenţia. Opriţi televizorul. Nu vorbiţi la telefon. Nu mestecaţi în 
cratiţă și nu spălaţi vesela. Ţineţi minte că ceea ce poate să vi se pară 
neînsemnat, ar putea fi foarte important pentru copil. Creaţi în relaţia 
voastră obișnuinţa de a discuta despre cele mai diverse lucruri. În acest 
fel, atunci când va avea o problemă, se va simţi în largul lui să vă spună 
despre ea. 

Când îl ascultaţi, copilul învaţă:

 să-și spună părerile;
 că este bine să-ţi exprimi trăirile;
 să facă o legătură între ceea ce se întâmplă în jur și ceea ce simte în 

suflet;
 să se înţeleagă pe sine;
 să analizeze consecinţele acţiunilor sale.

Dacă nu vă puteţi elibera atunci când copilul vrea să vă vorbească, găsiţi 
o perioadă anume (de ex., seara înainte de culcare sau atunci când 
faceţi împreună ceva prin casă) în care să vorbiţi despre ce i se întâmplă, 
ce noutăţi are, cum se simte, ce planuri are.

Dacă aveţi în grijă un copil care nu este vorbăreţ, petreceţi puţin timp 
împreună și faceţi ceva ce-i place lui: citiţi o carte, desenaţi, vizionaţi 
emisiunea lui preferată etc. 
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 Respectaţi-i prietenii
Fiecare se simte bine când știe că există oameni cu care poate dis-
cuta lucruri care îl interesează. Petrecerea timpului liber cu prietenii îi 
oferă copilului bucurie și bună dispoziţie. Pentru el însă, prietenii sunt 
mai mult decât niște persoane cu care își petrece timpul. La o anu-

mită etapă, îi este imposibil 
să-și imagineze viaţa fără 
prietenii pe care îi are. În gru-
pul de prieteni adolescentul 
se afirmă și se distrează, 
primește sprijin și putere. El 
se simte mai protejat când 
face parte dintr-un grup. 

Poate unii dintre prietenii copilului vi se par nepotriviţi. Poate credeţi că 
îl influenţează negativ. Chiar dacă nu vă plac, este important să-i accep-
taţi. Dacă veţi vorbi rău despre prietenii copilului sau îi veţi interzice să 
comunice cu ei, nu veţi obţine multe. Cu siguranţă veţi intra în conflict 
cu copilul, dar nu veţi putea fi sigur(ă) că ei au încetat să se întâlnească. 

Adolescentul trebuie să înveţe să-și aleagă singur prietenii și să facă faţă 
presiunilor din partea acestora. În toate grupurile din care va face parte 
vor apărea neînţelegeri. Aceste legături îl vor învăţa cum să se com-
porte cu oameni diferiţi — lucru folositor în viaţă.

Ceea ce puteţi face este să-l ajutaţi să-și rezolve neînţelegerile într-un 
mod pașnic și să aibă forţa de a rezista propunerilor de a se implica în 
activităţi periculoase. Discutaţi cu copilul despre cum se simte să facă 
parte din diferite grupuri: familia, colegii de școală, echipa de la secţia 
de fotbal sau cercul de muzică, consiliul școlar ș.a. 

Asiguraţi-vă că adolescentul înţelege că e normal uneori să nu fie de acord 
cu prietenii săi, pentru că sunt persoane diferite și văd lumea diferit. De fie-
care dată când are o altă părere sau alte gusturi decât grupul său, trebuie 

Comunicarea cu semenii și 
cu alţi oameni, crearea sau 
asocierea la cluburi, grupuri 
și organizaţii este un drept 
al copilului.
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să aibă încredere în sine și să spună „nu”. Oamenii se obișnuiesc că mem-
brii grupului au punctul lor de vedere și încep să-i respecte pentru asta.

Vorbiţi cu el și despre faptul că nu toate grupurile se potrivesc felului de 
a fi a unui om. Fiecare copil trebuie să aibă încrederea că întotdeauna el 
este cel care alege dacă să fie sau nu prietenul cuiva, dacă să-și facă noi 
prieteni, dacă să încheie o prietenie.

 Ghidaţi-l în organizarea timpului
Mulţi copii nu se gândesc la planificarea timpului și nu au un program 
zilnic pe care să-l respecte. Majoritatea încep să-și dea seama că au 
nevoie să-și organizeze timpul, atunci când nu le reușesc pe toate câte 
le au de făcut — să se ocupe nu doar de școală, dar și să meargă la un 
cerc, să ajute la activităţile din gospodărie sau să aibă grijă de fraţii și 
surorile mai mici. 

Îl puteţi ajuta pe copil să găsească timp pentru diferite activităţi, inclu-
siv relaxare și odihnă, și în acest fel, să evite probleme legate de reușita 
școlară sau de supra-oboseală.

Propuneţi-i tânărului să folosească o agendă în care să-și noteze progra-
mul pentru fiecare zi. Ar putea evidenţia lucrurile pe care le crede mai 
importante. După ce trece în agendă tot ce este necesar să facă (teme 
de învăţat, alte obligaţii), trebuie să-i rămână și timp liber — adică cel 
care va fi la dispoziţia lui. El va alege cum să-l petreacă. Este bine și dacă 
nu vrea să facă nimic în acele perioade. Toţi au nevoie de timp pentru a 
visa „cu ochii deschiși”.

Ajutaţi-l pe adolescent să-și planifice activităţile după ce decide care 
dintre ele sunt mai importante și care sunt mai urgente. Mai întâi, pro-
puneţi-i să se gândească la toate lucrurile pe care le are de făcut, nu 
doar cele legate de învăţare, ci și de timpul liber. Poate include în listă 
și planurile de viitor mai îndepărtate. După ce se gândește care lucruri 
sunt importante și care sunt urgente, va obţine câteva tipuri de activităţi: 
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(1) importante și urgente (care nu suportă amânare), (2) importante, dar 
care nu sunt urgente, (3) urgente, dar nu atât de importante la moment, 
(4) activităţi care nu sunt nici urgente, nici cele mai importante. 

Încurajaţi adolescentul să găsească momentul potrivit pentru activita-
tea potrivită. De exemplu, dacă îi este greu să se ocupe de lecţii seara, 
din cauza oboselii, sugeraţi-i să rezerve timp pentru teme atunci când 
vine de la școală. 

Ajutaţi-l să-și planifice activităţile pornind de la data limita când trebuie 
realizate înspre prezent. Stabilind un termen limită pentru fiecare acti-
vitate, va înţelege mai bine de cât timp dispune pentru realizarea ei. De 
exemplu, dacă trebuie să prezinte un referat până vinerea viitoare, ter-
menul limită va fi joi, adică până joi va trebui să termine lucrarea.

Dacă o sarcină este prea complexă, adolescentul o poate împărţi în mai 
multe sarcini simple. Se va ocupa pe rând de pașii pe care îi are de făcut 
și va ști de cât timp are nevoie pentru fiecare.

Mulţi adolescenţi au tendinţa să amâne realizarea unei sarcini. Aţi putea să 
ajutaţi tânărul să depășească această obișnuinţă, propunându-i să alcătu-
iască o listă cu toate lucrurile pe care ar dori să le facă, dar nu a reușit până 
acum pentru că nu a avut timp. Spuneţi-i să aleagă una dintre activităţile 
pe care și-ar dori cel mai mult să o realizeze. Întrebaţi-l cât timp pe săptă-
mână i-ar lua această activitate, dacă se poate realiza în mai multe zile sau 
în una singură. Încurajaţi-l să se gândească cum ar putea să-și facă timpul 
de care are nevoie: ar putea să realizeze în zilele de sâmbătă și duminică 
acea activitate, sau dacă ar termina temele mai repede în fiecare zi, ar 
reuși să programeze acea activitate în zilele „de lucru” ale săptămânii, sau 
dacă ar economisi timp evitând întreruperile și amânările, ar avea suficient 
timp la dispoziţie? Ajutaţi-l să găsească soluţii și sprijiniţi-l să le aplice. 

Atunci când tânărul are dificultăţi, arătaţi înţelegere și disponibilitatea 
de a-l ajuta. Este important să-l încurajaţi și să apreciaţi progresele pe 
care le face.
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 Fiţi îngăduitor cu înfăţișarea sa 
Felul cum arată un adolescent este unul din modurile prin care se 
exprimă. Pe de o parte, copilul vrea să fie în pas cu moda, pe de altă 
parte — să fie original. El este în căutarea stilului personal, de aceea 
experimentează diferite coafuri și haine. Nu daţi multă atenţie lucruri-
lor trecătoare (un breton prea lung, haine prea strâmte sau prea largi 
etc.) și concentraţi-vă la ceea ce este cu adevărat important. Ajutaţi-l să 
aibă o părere bună despre sine, asiguraţi-l că arată bine, este capabil să 
obţină succese și încurajaţi-l să-și dezvolte diferite calităţi. 

 Respectaţi-i viaţa privată și intimitatea 
Pe măsură ce crește, copilul are nevoie să vadă că adulţii îi respectă modul 
de viaţă, prietenii, felul în care își petrece timpul liber și alte alegeri pe 
care le face. Adolescentul va aprecia faptul că îi lăsaţi mai mult spaţiu, pe 
care să și-l organizeze așa cum vrea și unde să se poată retrage când simte 
necesitatea. Nu-l criticaţi dacă stă ore în șir în faţa oglinzii. Aceasta nu este 
o pierdere de timp, ci un mod absolut sănătos de a te adapta la înfăţișarea 
proprie care este în schimbare. Dacă adolescentul are odaia sa, bateţi la 
ușă înainte de a intra. Așa veţi arăta că îi respectaţi intimitatea. Dacă vreţi 
să păstraţi relaţia bună, nu-i ascultaţi convorbirile telefonice cu părinţii sau 
cu prietenii, nu-i citiţi scrisorile 
sau jurnalul personal și nu-i 
verificaţi lucrurile personale. 
Cel mai probabil el își va da 
seama că aţi făcut-o și atunci 
va fi foarte greu să restabiliţi 
încrederea între voi.

 Vorbiţi despre dezvoltarea corpului
Copiii cresc pe zi ce trece. Pe la 9–10 ani, ei trebuie să cunoască destule 
lucruri despre schimbările care apar în timpul dezvoltării corpului lor. 

Respectul pentru viaţa pri-
vată și lucrurile personale, 
neamestecul în spaţiul său 
personal și în corespondenţa 
sa este un drept al copilului.
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Copilul de care îngrijiţi are nevoie de așa informaţii până a trece prin 
aceste schimbări fizice și emoţionale, pentru a fi pregătit de ele. El are 
nevoie să știe la ce să se aștepte și cum să aibă grijă de igiena personală ca 
să fie sănătos. Nu puteţi ști la ce vârstă va începe transformarea copilului 
în adolescent. Dacă va fi printre copiii „grăbiţi” și nu va fi pregătit, se poate 

speria de modificările din cor-
pul său. Și chiar dacă nu vedeţi 
la el / ea semne că începe să se 
dezvolte, în jurul lui vor fi copii 
„grăbiţi”. Este bine să înţeleagă 
ce se întâmplă și despre ce vor-
besc cei de-o seamă cu el.

Dacă vă vine greu să vorbiţi cu copilul despre aceste lucruri, puneţi-i la 
dispoziţie o carte, rugaţi dirigintele sau medicul de familie să discute cu 
el. Este important să vă asiguraţi că informaţia pe care o va primi este 
din surse de încredere.

Cine este, ce simte și cum gândește adolescentul?
 

ÎNTRE 15 ȘI 18 ANI — adolescentul trece printr-o perioadă tumul-
tuoasă, când se poartă ba ca un adult, ba ca un copil. El are o 
dorinţă intensă de a schimba totul și imediat, de „a nu se supune”, 
pentru a demonstra că s-a făcut și el mare. Ba trece prin clipe de 
mari emoţii și așteptări, ba prin sentimente de neîncredere în posibi-
lităţile sale. Pe de o parte, vrea să impresioneze, să facă lucruri care 
să vă scoată din sărite, iar pe de altă parte, are nevoie de bunăvoinţa 
și ocrotirea dvs. 

Acest comportament contradictoriu al copilului este determinat și de 
modul în care este văzut de adulţi. Recunoașteţi că pentru unele lucruri 
adolescentul vi se pare destul de mare, iar pentru altele — încă un copil 
care necesită îndrumare și protecţie. Aveţi dreptate, rolul dvs. este să-l 

Accesul la informaţii cores-
punzătoare, utile pentru 
dezvoltare este un drept al 
copilului.
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încurajaţi să fie independent și să-i oferiţi toată susţinerea atunci când 
are nevoie. Așa o să-l ajutaţi să facă trecerea de la copilul dependent la 
adultul independent. 

Adolescentul trebuie să înveţe cum să trăiască fără sprijinul permanent 
al părinţilor și altor adulţi. Dar asta nu înseamnă să vă îndepărtaţi prea 
tare sau pentru mult timp. Fiţi alături de el. Arătaţi-i că îl veţi sprijini 
când va avea nevoie. Orice om vrea să știe că alături este cineva pe care 
se poate baza când lucrurile îi scapă de sub control.

În adolescenţă se formează viziunea despre lume și viaţă. Este vârsta 
întrebărilor serioase: Cine sunt Eu? Ce este adevărul? Ce este realitatea? 
Deși nu există răspunsuri clare, faptul că pune aceste întrebări îl ajută să 
înţeleagă lumea și modul cum funcţionează ea.

Tânărul se gândește ce fel de persoană vrea să fie. În căutarea felu-
lui propriu de a fi, adolescentul se descoperă și experimentează cu 
înfăţișarea sa, relaţiile, ocupaţiile. Ar putea să-și schimbe stilul radical 
— să se îmbrace altfel, să comunice cu persoane noi, să asculte altă 
muzică, să-și schimbe interesele sau planurile de viitor. Treptat, adoles-
centul își formează comportamentul care îl face unic. 

Păstrând un interes pentru ceea ce face, cunoscându-i prietenii și gus-
turile, ajungeţi să vorbiţi și despre ce are pe suflet. Arătaţi încredere în 
ceea ce face și ţineţi cont de opiniile lui. Apreciaţi-i orice realizare, chiar și 
cea mai puţin însemnată. Chiar dacă tânărul tinde spre o independenţă 
totală, influenţa părinţilor și a altor adulţi importanţi din viaţa sa rămâne 
destul de puternică dacă relaţiile cu ei de până atunci au fost bune.

Adolescenţii au un ritm biologic diferit decât adulţii. De multe ori ei 
se culcă și se trezesc mai târziu ca alţi membri ai familiei. La mijloc nu 
este lenea, ci „ceasul lor intern”. Deseori adolescenţii sunt mai activi în a 
doua parte a zilei, adorm mai târziu, iar dimineaţa se trezesc mai greu. 
Nu puteţi schimba forţat acest ritm biologic. Treptat el va deveni exact 
ca al unui adult. Între timp, îl puteţi ajuta pe adolescent să doarmă 8-9 
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ore pe noapte, convenind la o oră când să deconecteze televizorul sau 
calculatorul și încurajându-l să aibă o activitate fizică în timpul zilei. 

O parte importantă a dezvoltării în adolescenţă sunt relaţiile romantice. 
Atracţia, simpatiile, întâlnirile, comunicarea, activităţile comune din tim-
pul liber ale fetelor și băieţilor îi vor ajuta să stabilească relaţii de cuplu 
în perioada adultă.

Nu cereţi rezultate mari la învăţătură, dacă adolescentul nu are așa sco-
puri. De regulă, tinerii se concentrează asupra obiectelor școlare de care 
își leagă viitoarea profesie.

Cum să vă înţelegeţi mai bine cu adolescentul?
 

Aplicaţi în continuare ideile de mai sus și fiţi atent(ă) la alte nevoi care apar. 
Adolescentul este aproape un adult și trebuie să-i daţi treptat „uneltele” 
necesare pentru a se confrunta cu diferite situaţii din viaţă. Rolul dvs. este 
să-i încurajaţi independenţa și să-i oferiţi suport atunci când are nevoie.

 Încurajaţi-l să gândească independent
La 14 ani adolescentul este capabil să gândească despre lume în felul 
său. El începe să pună la îndoială toate ideile și valorile ce i-au fost 
transmise până atunci și să-și formeze poziţia proprie. Discutaţi despre 
ceea ce crede și simte că este important în viaţa lui, despre neliniștile și 
întrebările sale, despre viitor, despre dorinţele lui și așteptările altor per-
soane faţă de el (de ex., ale părinţilor sau ale dvs.).

Cu cât mai repede învaţă să gândească singur, cu atât va fi mai indepen-
dent și mai responsabil. Având o poziţie proprie asupra diferitor lucruri, 
nu-i va urma orbește pe alţii, inclusiv în activităţi periculoase. 

Puneţi-i întrebări, oferiţi-i ocazii să găsească argumente pașnice, ajutaţi-l să 
cântărească diferite puncte de vedere atunci când își face o părere sau ia o 
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hotărâre. Întrebaţi „De ce crezi 
așa?” și nu contează despre ce 
vorbiţi. Încurajaţi-l să analizeze 
ce efecte poate avea ceea ce 
face asupra sa și asupra altora. 

Daţi-i sfaturi numai atunci când le cere. Prea multe sfaturi scad capacita-
tea de a rezolva singur probleme și îl fac dependent de părerile altora.

Discuţiile în contradictoriu sunt o experienţă utilă pentru dezvoltarea 
tânărului, deoarece îl învaţă să se exprime, să se afirme. Când face asta 
cu dvs., se pregătește să se descurce mai bine în alte situaţii, în relaţiile 
cu alţi oameni. 

Dacă s-a întâmplat ca o decizie luată de tânăr să fie nereușită, nu-l 
certaţi, nu-i faceţi morală. Mai bine puneţi-i întrebări care să-l facă să 
gândească. Întrebaţi dacă a învăţat ceva din experienţă și ce va face 
diferit data viitoare. Discutaţi despre alegerea sa, felul cum ar fi putut 
să o evite și modalitatea în care ar fi bine să procedeze pe viitor. Așa va 
învăţa că orice greșeală are un sâmbure de învăţătură. 

 Vorbiţi-i ca unui egal și respectaţi-i părerile 
Discutaţi cu adolescentul despre viaţa sa și alte lucruri care îl preocupă 
și ţineţi cont de ceea ce crede el. Maturii sunt siguri că știu mai bine 
ce e bine pentru copii. Uneori e adevărat, dar nu întotdeauna. Deseori 
adolescenţii văd lumea altfel decât o văd adulţii. Chiar și atunci când o 
văd la fel, maturii nu se gândesc deloc la asta. Copiii devin „dificili” când 
simt că nu sunt luaţi în seamă și cred că celorlalţi nu le pasă de senti-
mentele și dorinţele lor.

Asiguraţi-vă că îi cunoașteţi punctul de vedere. Dacă nu-l cunoașteţi, 
întrebaţi. Copiii sunt plini de idei și aţi putea descoperi lucruri care altfel 
nu v-ar fi venit în cap. 

Libertatea de expresie, de 
gândire, conștiinţă și religie 
este un drept al copilului.
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Este firesc că aveţi uneori păreri diferite. Vă contrazice pentru că are și el 
părerea sa, nu pentru că vrea să vă supere. Este important să nu vă impu-
neţi poziţia, altfel va avea de suferit relaţia voastră. Insistaţi doar dacă 
este vorba despre securitatea tânărului. Încercaţi să nu faceţi morală, 
asta îi irită pe toţi adolescenţii și îi face să procedeze invers decât le spun 
maturii. Vorbiţi despre diferite neînţelegeri, dar nu cu scopul de a mustra, 
ci pentru ca să-și clarifice ce s-a întâmplat și cum văd alţi oameni situaţia. 

 Învăţaţi-l să se descurce cu banii
Administrarea banilor este încă un pas spre independenţă. Știţi că 
adolescentul se poate descurca de sine stătător atunci când poate să 
distribuie pentru diferite necesităţi banii pe care îi are, poate să cheltuie 

reieșind din posibilităţi și știe 
cum să facă economie. 

Unii copii și tineri care au 
părinţi plecaţi peste hotare 
decid singuri când și cum să-și 
cheltuie banii, alţii împart 
această responsabilitate cu 

persoana în grija căreia au rămas. În ambele cazuri, adolescenţii au 
nevoie să înveţe cum să facă asta cu cap. 

Poate că aţi face o economie dacă aţi lua dvs. toate hotărârile despre 
cheltuielile tânărului, însă el nu va învăţa nimic din asta. Mult mai bine 
este să-i încredinţaţi, pe măsură ce crește, responsabilitatea gestionării 
unor bani de buzunar. A cheltui bani înseamnă a face alegeri, care une-
ori nu sunt ușoare. Pentru a-l ajuta: 

 discutaţi ce înseamnă să întreţii o casă, cât costă lunar energia elec-
trică pe care o consumaţi, căldura și apa, cât cheltuiţi pentru mân-
care, pentru transport etc.

 calculaţi împreună cât costă hainele lui, cărţile, îngheţata sau sucul 
cu prietenii, o seară la discotecă etc.

Învăţarea abilităţilor care îl 
pregătesc pentru viaţa de 
adult este un drept al copi-
lului.
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 alcătuiţi lista de cumpărături și mergeţi împreună la magazin sau piaţă.
 daţi-i o sumă de bani și lăsaţi-i pentru o săptămână responsabilitatea 

de a cumpăra cele necesare în casă.
 propuneţi-i să înscrie într-un tabel toate cheltuielile pe care le-a făcut 

de-a lungul unei luni. Așa își va da seama pe ce cheltuiește banii și 
câţi din ei se duc pentru lucruri care nu-i sunt neapărat necesare. 
Întrebaţi-l ce ar putea să cumpere cu acești bani dacă ar economisi în 
fiecare lună.

 Ajutaţi-l să aibă un mod de viaţă sănătos
Adolescenţii sunt dornici să încerce senzaţii noi. Uneori asta înseamnă 
lucruri dăunătoare pentru sănătate, cum este consumul de substanţe 
periculoase. Mulţi tineri încep să fumeze, să consume alcool și alte dro-
guri din curiozitate sau pentru a arăta că sunt maturi. Persoanele care 
au puţine informaţii, sunt mânate de curiozitate și nu au ocazia de a-și 
manifesta maturitatea într-un mod potrivit, pot face acţiuni care mai 
devreme sau mai târziu le dăunează. 

Având informaţii corecte despre alcool, fumat, boli / infecţii cu transmi-
tere sexuală și pericolul pe care toate acestea le au pentru viaţa, sănă-
tatea și viitorul său, adolescentul va putea lua decizii bune. Asiguraţi-vă 
că are acces la informaţii veridice. Aţi putea să discutaţi despre aceste 
lucruri sau să-i propuneţi să găsească informaţii în cărţi ori pe Internet. 

Prin interzicere, nu veţi obţine 
nimic. Mai ales dacă în grupul 
de prieteni ai adolescentului 
se fumează sau se bea alcool. 
Este mai bine să vorbiţi cu el 
despre pericolele pe care le 
au aceste substanţe asupra 
organismului tânăr. 

Protecţia faţă de folosirea, 
producerea și distribuirea 
drogurilor, informarea des-
pre consecinţele consumului 
de alcool și tutun este un 
drept al copilului.
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Încurajaţi-l să se gândească la lucrurile pozitive și negative pe care le 
poate face din curiozitate. De asemenea, la toate lucrurile pozitive și 
negative care i s-au întâmplat când s-a lăsat influenţat de prieteni. 
Exersând să aibă părerea sa, el va învăţa să ia decizii proprii și în privinţa 
sănătăţii. Tânărul trebuie să știe că orice grup îi respectă pe cei care iau 
propriile decizii și își menţin principiile. Amintiţi-i că a fi liber să alegi 
presupune și respectarea alegerilor făcute de alţii.

 Stabiliţi reguli, nu impuneri
Adolescentul caută aprobarea dvs., dar el nu se așteaptă să aprobaţi 
orice îi trece prin cap să facă. Lipsa controlului înseamnă pentru unii 
adolescenţi dezinteres și lipsa afecţiunii. Chiar dacă majoritatea nu 
ar recunoaște, libertatea îi sperie. Ei se simt în nesiguranţă din cauza 
alegerilor pe care sunt nevoiţi să le facă. Regulile și limitele pe care le 
stabiliţi sunt o cale de a arăta adolescentului grija pe care i-o purtaţi.

Libertatea de care are nevoie un adolescent trebuie acordată treptat. 
Recunoașteţi și apreciaţi atunci când are un comportament matur, 
responsabil. Adolescenţii vor să fie trataţi ca niște adulţi. Ei însă tre-
buie să înţeleagă că dreptul vine împreună cu responsabilitatea de a 
se purta ca niște adulţi. 

Adolescenţii au nevoie de limite și de disciplină ca să se simtă în sigu-
ranţă. Dar prea multe reguli sunt simţite ca un control asupra vieţii 
lor. Cel mai bine este să stabiliţi reguli (5–7 sunt destule) pentru situ-
aţii în care sănătatea și siguranţa tânărului pot fi în pericol. Lăsaţi-l să 
ia singur decizii în celelalte situaţii. Pentru a stabili reguli, trebuie să 
vă clarificaţi ce așteptaţi de la adolescent și ce comportamente consi-
deraţi inacceptabile. 
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Exemple de reguli pe care să le stabiliţi împreună cu adolescentul: 

 Face o dată pe săptămână ordine în camera sa / în lucrurile sale 
(ziua o alege el).

 Păstrează ordine pe masa de lucru.
 Poartă la școală haine potrivite (în timpul liber îmbracă ce vrea: 

blugi rupţi, fustă scurtă, pantaloni pentru sport, bluză strâmtă etc.).
 Se întoarce de la întâlnirea cu prietenii / discotecă la ora pe care 

aţi stabilit-o împreună.
 Vă anunţă de fiecare dată când întârzie.
 Participă, ca și ceilalţi oameni din casă, la întreţinerea gospodăriei 

(sarcinile le alege el sau le puteţi discuta în fiecare săptămână).
 Stă în faţa televizorului maxim 2 ore zilnic.
 Se joacă la calculator doar după ce își face temele pentru a doua 

zi ș.a.

Pentru ca adolescentul să înţeleagă ce anume așteptaţi să facă, trebuie 
să discutaţi cu el regulile. Când iau parte la așa discuţii, copiii și tinerii 
sunt mult mai dispuși să respecte înţelegerea la care s-a ajuns. Pentru 
că aţi ajuns împreună la ea și nu le impuneţi nimic. Cu cât încercaţi mai 
mult să-i impuneţi ceva, cu atât este mai încăpăţânat (amintiţi-vă cum 
vă simţiţi dvs. când cineva vă „învaţă” ce să faceţi). Dimpotrivă, când 
negociaţi, îl ajutaţi să simtă că are un anumit control asupra vieţii pro-
prii, că opinia lui este importantă.

Așa veţi ajuta adolescentul să nu simtă nevoia de a merge împotriva 
regulilor în privinţa lucrurilor mai importante. Atunci când îi veţi inter-
zice ceva, va accepta și va înţelege că-i vorba despre siguranţa sa și nu 
sunteţi într-o „luptă a puterilor”, în care trebuie să opună rezistenţă și 
să-și dovedească forţa. 

Aţi vrea să protejaţi adolescentul de orice experienţă neplăcută. Dar 
dacă nu-l lăsaţi să facă propriile greșeli și să înveţe propriile lecţii de 
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viaţă, nu va fi pregătit să ia decizii bune, se va descurca cu greu de sine 
stătător. Daţi-i voie să încerce lucruri noi, să iasă cu prietenii, să meargă 
în drumeţii sau să participe la orice altă activitate care îl ajută să se dez-
volte și să capete experienţă. 

Încrederea nu exclude controlul. Controlaţi echilibrat activităţile copi-
lului, fără a limita nevoia sa de cunoaștere și exprimare și așa ca să vă 
simţiţi liniștit(ă) și dvs. Lăsaţi tânărul să capete experienţă și fiţi gata să 
interveniţi când are îndoieli sau dificultăţi. Asta înseamnă inclusiv să 
simtă consecinţele luării unor decizii greșite. 

Majoritatea adolescenţilor știu unde au greșit și discuţiile nesfârșite 
de după fiecare lucru care v-a supărat doar îl vor sâcâi. Nu-l certaţi 
și nu-l jigniţi. O dată ce i-aţi spus că este rău, obraznic, egoist, leneș, 
prost, neatent sau orice altceva, i-aţi pus o etichetă. Și dacă el ia de 
bună eticheta, va începe să se comporte ca atare. Își va spune: „Nu 
are rost să fac eforturi, așa sunt eu, leneș.” Sau „Ce am de pierdut? Ori-
cum mă crede obraznic.” 

 Încurajaţi-l să-și planifice viitorul
În adolescenţă se iau deciziile despre viitoarea profesie. Discutaţi cu 
adolescentul despre cum își vede viitorul, profesiile care i se par intere-
sante, cu ce i-ar plăcea să se ocupe. Ajutaţi-l să înţeleagă ce vrea de la 
viaţă. Încurajaţi-l să aibă încredere în punctele sale tari. Propuneţi-i să 
afle mai multe lucruri despre ce înseamnă de fapt să ai profesia la care 
se gândește, care este munca de zi cu zi a unui medic, contabil, jurist, 
actor, profesor, model, dansator, politician, frizer etc. De ce studii are 
nevoie și unde le poate obţine? Gândiţi-vă împreună care ar fi apoi posi-
bilităţile sale de angajare. 

Ţineţi minte că unii tineri se gândesc mai degrabă la o meserie care să 
le aducă independenţă decât la continuarea studiilor.
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Propuneţi-i tânărului să reflecteze asupra întrebărilor:

„Ce este important pentru mine în viaţă?”

„Ce vreau să realizez?” 

„Ce ocupaţie m-ar face fericit?” 

„Ce vreau sa fac pentru cei dragi?” 

„Care ar fi cel mai frumos / util lucru pe care aș putea  
să-l realizez în viaţa mea?”

Discutaţi despre lucrurile care fac ca o profesie să fie potrivită pentru o 
persoană — corespunde cu interesele ei, îi pune în valoare capacităţile 
și talentele, este cerută de societate și aduce un venit bun. 

Școala are obligaţia de a ajuta tinerii să descopere ce profesii li se potri-
vesc. Aflaţi de la adolescent și de la dirigintele clasei ce activităţi sunt 
organizate pentru a orienta copiii în lumea profesiilor.

O parte din copiii migranţilor vor să plece, după absolvire, la părinţii lor 
peste hotare. Încurajaţi tânărul să discute cât mai mult cu părinţii săi 
la această temă, să afle ce înseamnă migraţia legală și ilegală, un con-
tract de muncă, care sunt drepturile unui migrant, să înveţe limba ţării 
respective ș.a.
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Când și de la cine să cereţi ajutor? 

Nu este ușor să îngrijești un copil. Aţi putea să vă ușuraţi sarcina discu-
tând cu oameni de încredere, alţi îngrijitori, educatoarea de la grădiniţă, 
dirigintele clasei în care învaţă copilul, părinţi ai colegilor sau prietenilor 
lui, psihologul din școală sau preotul din comunitate. 

Fiţi atent(ă) la schimbările din comportamentul sau felul cum arată copi-
lul. Acestea ar putea fi semne că are o problemă cu care nu se poate 
descurca singur. Copilul sau tânărul are nevoie de susţinerea dvs. sau 
ajutorul unor specialiști (medic sau psiholog) pentru a o rezolva. Anun-
ţaţi neapărat părinţii copilului despre îngrijorarea pe care o aveţi.

Câteva semne care vă arată că un copil nu face faţă problemelor: 
 Nu se poate concentra 
 Abandonează lecţiile și alte activităţi obișnuite până atunci
 Are idei fixe, neliniști sau frici
 Are coșmaruri
 Udă patul
 Este impulsiv, iritabil, furios, tensionat
 Plânge mult
 Se închide în sine, nu mai comunică cu familia, cu prietenii
 Își schimbă brusc cercul de prieteni
 Îi scad succesele școlare
 Lipsește de la lecţii
 Este trist, abătut sau mai puţin activ
 Mănâncă mai puţin sau mai mult ca de obicei
 Are dureri de cap, de stomac, slăbiciune fizică sau ameţeli fără vreun 

motiv cunoscut
 Consumă alcool sau alte droguri
 Pare obosit 
 Este violent, folosește insulte ș.a.
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Aţi putea vedea la copil unul sau mai multe dintre aceste semne, care să 
fie abia observabile sau evidente. În orice caz, este important să vorbiţi 
despre aceasta cu un specialist. Faceţi-vă o listă de adrese și numere de 
telefon ale persoanelor care pot să vă ajute.

Educatoarea  

Dirigintele  

Specialistul în asistenţă socială de la Direcţia raională de asistenţă  
socială și protecţie a familiei 

 

Medicul de familie  

Spitalul din localitate sau din raion  

Psihologul din școală sau localitate  

Poliţistul de sector  

Pentru a afla mai multe despre drepturile copilului, vă puteţi adresa  
la următoarele organizaţii:

Telefonul Copilului — linia fierbinte  116111

Centrul pentru Drepturile Omului
Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului  234800
Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile
Copilului din Moldova (CIDDC)  716598
Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC)  748378
Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)  220034
Centrul Internaţional pentru Protecţia și Promovarea
Drepturilor Femeii „La Strada”  234906
Linia fierbinte privind plecarea peste hotare
și asistenţa în caz de trafic  0 800 77777 
(apel din străinătate)  +373 22 233309 
(în Transnistria)  0800 88888
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•  COPII SINGURI ACASĂCând și de la cine să cereţi ajutor?

Nu puteţi înlocui părinţii unui copil, nici nu trebuie să încercaţi. Ceea 
ce-i puteţi da, pe lângă casă, mâncare și supraveghere este sentimentul 
că are zilnic alături pe cineva căruia chiar îi pasă de el. Pentru asta — 
comunicaţi cât mai mult. 

Ce aveţi de câștigat dacă ascultaţi ce are de spus un copil?

 Posibilitatea de a-i fi de ajutor la timp, până ca problema să se 
agraveze — veţi înţelege mai bine care sunt nevoile copilului în 
diferite situaţii, cum vede el lucrurile, ce îl preocupă.

 O relaţie de încredere — copilul va simţi că poate să se bazeze 
pe dvs. când are vreo dificultate și va veni la dvs. pentru ajutor.

 Respect și autoritate — dacă îi arătaţi că îl stimaţi — și el vă va stima, 
dacă știţi să-l ascultaţi — și el va asculta sfaturile pe care i le daţi. 

 Dezvoltarea copilului — a exprima idei și emoţii și a fi ascultat 
sunt nevoile și drepturile lui.

Luaţi în serios urmările plecării părinţilor peste hotare asupra vieţii lui. 
Nu consideraţi neînsemnate îngrijorările sau tristeţea pe care le trăiește. 
Un copil care trece prin situaţii grele se comportă altfel decât un adult. 
El reacţionează reieșind din ceea ce înţelege că se întâmplă, ceea ce 
poate face la vârsta pe care o are și susţinerea pe care o primește. 

Viaţa departe de părinţi îl va schimba. Dacă este pregătit pentru plecarea 
părinţilor și rămâne cu o persoană care îi oferă sprijinul de care are nevoie, 
plecarea părinţilor la muncă peste hotare va aduce și schimbări pozitive — 
copilul va deveni mai independent, mai puternic, mai înţelegător. 
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Resurse consultate:
 

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului.

Codul Familiei, nr. 1316–XIV din 26.10.2000.

Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc și a copiilor separaţi 
de părinţi, nr. 140 din 14.06.2013

Impactul migraţiei asupra copiilor și persoanelor în etate din gospodăriile cu multe 
generaţii, HelpAge International în Moldova, UNICEF Moldova, 2010.

Copilul meu e singur acasă. ALC 2010.

Să înţelegem comportamentul copiilor. Dr. Dinah Jayson. București 2008.

Introduction to Basic Counselling and Communication Skills. IOM Training Manual For 
Migrant Community Leaders and Community Workers. International Organization for 
Migration 2009.

Copilul meu (aproape) adolescent. Evi Crotii, Alberto Magni. București 2009.

1001 родительская мудрость или как воспитать ребенка. Эсме Флойд. Москва 2009.

Cele 100 de reguli ale educării copilului. Richard Templar. București 2008.

Educaţia sexuală pentru copii și adolescenţi. Meg Hickling. București 2008.

Situaţia copiilor rămași fără îngrijire părintească în urma migraţiei.  
Raport de studiu / Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile  
Copilului, Chișinău, 2006.

Deprinderi de viaţă: manualul elevului cl. 5–7. Iosif Moldovanu, Claudia Coadă. Chișinău 
2005.

Psihologia copilului. Mihaela Găișteanu. „Salvaţi Copiii” România.

Listening to children: A guide for parents and carers. www.nspcc.org.uk

Timpul și copilul tău. Învaţă-l ce înseamnă timpul și cum să îl gestioneze eficient. www.suntpa-
rinte.ro

Ghidul banilor. Tot ce trebuie să îl înveţi pe copil despre bani, din copilărie până la adoles-
cenţă. www.suntparinte.ro

www.desprecopii.ro

www.proeducation.md




