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„Copiii sunt persoane şi au sentimente, gânduri şi dorinţe, la fel ca şi adulţii. Toate acestea 
pot fi recunoscute dacă ne întrebăm: 
„Dacă aş fi copilul meu, cum m-aş simţi în această situaţie?” sau „Dacă aş fi în situaţia 
copilului mei, ce mi-aş dori?” 
 

Astfel, dar şi în alte moduri, putem începe să ne înţelegem copilul mai bine. Şi dacă reuşim 
acest lucru, interacţiunile de calitate vor apărarea spontan şi natural, în cadrul unei relaţii 
interumane bazate pe sensibilitate între adult şi copil.  
 

Ceea ce sperăm să obţinem este o relaţie plină de dragoste şi înţelegere între adulţi şi 
copiii pe care îi au în îngrijire, astfel încât aceşti copiii să se dezvolte în adulţi sensibili şi 
umani, care, la rândul lor vor contribui la procesul de umanizare a societăţii în care trăim.” 
 
Karsten Hundeide  
14 aprilie 1997 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
CUM AŢI VREA SĂ VĂ VEDEŢI COPILUL CRESCÂND?  
 

Părinţii din întreaga lume îşi doresc ca proprii copii să se dezvolte în cel mai bun mod cu putinţă, fără însă a fi 

întotdeauna pe deplin conştienţi de rolul pe care îl au în acest proces.  

 
Pornind de la cercetări psihologice, programul ICDP defineşte „8 linii de îndrumare pentru o bună interacţiune” ca şi 

aspecte importante, din punctul de vedere al dezvoltării, ale comunicării între adulţi şi copii acestora. Liniile de 

îndrumare sunt mesaje simple şi universale, prezente în mod natural în comunicarea persoană de îngrijire-copil în 

orice cultură, în ciuda diferenţelor importante între culturi în ceea ce priveşte modul în care cele 8 linii de îndrumare 

sunt exprimate şi puse în practică. Am transpus aceste linii de îndrumare în întrebări pentru reflecţie personală ... 

spre exemplu: Cum comunică copilul dumneavoastră cu dumneavoastră? Cum vă exprimaţi dragostea? Cum lăudaţi, 

recompensaţi? Cum explicaţi copilului diferite lucruri? 

 
Puteţi să vă gândiţi la aceste linii de îndrumare ca şi teme de reflecţie şi le puteţi adopta ca şi cadru de referinţă 

pentru explorarea interacţiunilor zilnice cu copilul dumneavoastră. Vă vor ajuta să înţelegeţi caracteristicile 

personale, interesele, nevoile şi dorinţele copilului dumneavoastră, precum şi modul în care răspundeţi la ele. Alături 

de ceilalţi, veţi avea posibilitatea de a vă împărtăşi experienţele zilnice, când spălaţi şi îmbrăcaţi copilul, când luaţi 

masa împreună, faceţi o plimbare, vă jucaţi sau faceţi alte activităţi împreună. Puteţi descoperi modul în care toate 

aceste momente se pot transforma în oportunităţi minunate de a ghida şi extinde modul în care copilul 

dumneavoastră înţelege lumea şi de a consolida legătură emoţională dintre dumneavoastră şi copil.  

 
Scopul este să deveniţi mai încrezători în importanţa rolului pe care îl jucaţi ca şi persoane de îngrijire şi să fiţi 

încurajaţi să vă urmaţi propria capacitate de empatie, adică acea stare de care copilul are cea mai mare nevoie de la 

dumneavoastră. 
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IInntteerrnnaattiioonnaall CChhiilldd DDeevveellooppmmeenntt PPrrooggrraammmmeess 

 
 

 
 

 
 

COMUNICAREA EMOŢIONALĂ ŞI MEDIEREA  

 
I Comunicarea emoţională  

În etapele incipiente ale interacţiunii dintre dumneavoastră şi bebeluşul dumneavoastră, vă implicaţi într-un proces 

de comunicare expresivă emoţională care ia forma interacţiunilor faţă-în-faţă sau contactului fizic, schimbului de 

surâsuri, gesturi sau atingeri – ca şi condiţie preliminară pentru dezvoltarea încrederii şi ataşamentului copilului 

dumneavoastră. Primele 4 linii de îndrumare ale programului ICDP se referă la acest tip de comunicare; vom analiza 

în continuare aceste linii de îndrumare care reprezintă ceea ce noi numim în cadrul ICDP „dialog emoţional”. 

  
CCOOMMUUNNIICCAARREEAA  EEMMOOŢŢIIOONNAALLĂĂ  ŞŞII  MMEEDDIIEERREEAA:: 

33  ttiippuurrii  ddee  ddiiaalloogg,,  88  lliinniiii  ddee  îînnddrruummaarree  ppeennttrruu  oo  bbuunnăă  iinntteerraaccţţiiuunnee 

 
 

  Către lume      Către lume 
 

 

 
  Sine Altul 

 

 
MMeeddiieerree:: 

DDiiaalloogg  ddee  îînnţţeelleeggeerree  ––  lliinniiiillee  ddee  îînnddrruummaarree  55,,66  &&  77  

DDiiaalloogg  ddee  rreegglleemmeennttaarree  ––  lliinniiiillee  ddee  îînnddrruummaarree  88aa  &&  88bb.. 

 

 

 
 
 Sine  Altul 

 
 
Comunicare emoţională: Dialog expresiv emoţional – liniile de îndrumare 1,2,3 & 4 
 

 

II Medierea  

Dialogul emoţional pare să domine interacţiunea dintre persoanele de întreţinere şi bebeluşi în primele luni de viaţă. 

Pe măsură ce bebeluşul dumneavoastră creşte, vă veţi asuma din ce în ce mai mult rolul de îndrumare, oferind 

explicaţii şi acţionând ca şi mediator între copilul dumneavoastră şi lumea înconjurătoare. Acest tip de comunicare 

este cunoscut sub denumirea de mediere şi se remarca după circa 9 luni pentru că după acest interval de timp copiii 

încep să dezvolte aşa-numita „conştientizare cooperantă” care le permite să caute în mod intenţionat implicarea 

persoanelor de îngrijire în propriile acţiuni ce vizează obiectele din lumea înconjurătoare. Vom explora acest proces 

de mediere care se traduce în practică prin intermediul a două tipuri de dialog: un dialog prin care dumneavoastră 

oferiţi sensuri copilului, pe care îl numim „dialog de înţelegere” şi un dialog prin care reglementaţi comportamentul 

copilului dumneavoastră, pe care îl numim „dialog de reglementare”.  

Ori de câte ori împărtăşiţi, descrieţi şi explicaţi cu entuziasm ce face şi ce trăieşte copilul dumneavoastră, în fapt daţi 

sens şi utilizaţi „dialogul de înţelegere”. Liniile de îndrumare 5, 6 şi 7 reprezintă „dialogul de înţelegere”.  

Ori de câte ori reglementaţi comportamentul copilului dumneavoastră prin stabilirea de norme, valori sau limite cu 

privire la ceea ce este permis sau nu este permis, avem de-a face cu un dialog de reglementare între dumneavoastră 

şi copil, iar acesta este exprimat în linia de îndrumare 8a. Mai există un alt aspect al reglementării, care se manifestă 

atunci când participaţi la activităţile copilului dumneavoastră şi faceţi planuri cu privire la ceea ce urmează să faceţi 

împreună şi oferiţi îndrumare astfel încât copilul dumneavoastră să poată să îşi ducă la îndeplinire proiectele şi să 

atingă scopurile vizate – aspecte abordate în linia de îndrumare 8b. Pe aceste două coordonate, linia de îndrumare 8 

reprezintă „dialogul de reglementare.” 

Utilizând dialogul de înţelegere şi pe cel de reglementare, realizaţi de fapt „mediere” pentru copilul dumneavoastră. 

Cercetările au arătat că, în urma procesului de mediere, copiii dezvoltă treptat competenţe culturale şi sociale, 

precum şi agilitatea de a se adapta la exigenţele complexe ale comunităţilor în care cresc.  
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Dialogul emoţional: liniile de îndrumare 1, 2, 3, 4 
 

 

1. CUM ARĂTAŢI SENTIMENTE POZITIVE – FAPTUL CĂ VĂ IUBIŢI COPILUL? 
 
Chiar şi ca bebeluş, copilul dumneavoastră înţelege sentimentele, trăirile. Copilul înţelege expresiile emoţionale ale 

iubirii şi respingerii, bucuriei şi tristeţii. Atunci când îl mângâiaţi, îmbrăţişaţi, strângeţi la piept şi îi vorbiţi cu 

blândeţe şi veselie, copilul dumneavoastră se simte iubit. Se creează astfel pentru copil un sentiment de siguranţă şi 

încredere. Din acest motiv, este important să îi arătaţi copilului că îl iubiţi.  

 

 

ARĂTAŢI-I COPILULUI CĂ ÎL 
IUBIŢI 
 

Am nevoie de dragostea ta 
 

 

 

 

Cum arătaţi copilului că îl iubiţi? Daţi exemple. 

 
Auto-evaluare: În ce măsură consideraţi că arătaţi că vă iubiţi copilul?  

 
 1----------------------2---------------------3-------------------4------------------5     ? 

* * * * *  
într-o foarte mică 

măsură 
într-o mică măsură mediu 

într-o mare 

măsură 

într-o foarte 

mare măsură 
nu ştiu 

 

 

Reflecţie: Cum vor fi copiii afectaţi dacă cei apropriaţi lor îi întâmpină cu indiferenţă şi sentimente negative? Care 

au fost cele mai pozitive experienţe pe care vi le amintiţi din relaţia şi interacţiunea cu proprii părinţi pe vremea 

când eraţi copil? Pe baza propriilor experienţe din copilărie, ce tip de stil de îngrijire aţi recomanda?  

  

Observaţi-vă copilul 
Priviţi fotografiile copilului dumneavoastră când era bebeluş. Vă amintiţi căldura pe care o simţeaţi când îl ţineaţi pe 

micuţ în braţe? Vă amintiţi ce iubeaţi mai mult la copilaşul dumneavoastră?  

Ce calităţi apreciaţi cel mai mult la copilul dumneavoastră acum?  

Care sunt lucrurile pe care copilul dumneavoastră îi place să le facă şi pe care le face bine? Ce nu îi place? Ce îl 

întristează pe copilul dumneavoastră? Ce îi provoacă teamă? Dar mânie? Ce îl face fericit pe copilul 

dumneavoastră?  

Copilul vă apreciază şi vă acceptă mângâierile? Cum vedeţi asta?  
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2. CUM CONTINUŢI ŞI REACŢIONAŢI LA INIŢIATIVELE COPILULUI 
DUMNEAVOASTRĂ? 

 

Copiii învaţă explorând, căutând şi descoperind lucruri noi. Din acest motiv nu se recomandă să forţăm mereu 

copilul să facă ce dorim noi. Pentru dezvoltarea copilului este foarte important să i se permită să facă ceea ce îl 

interesează. De multe ori nu îi permitem copilului să facă ce îşi doreşte fără niciun motiv real. Înainte de a spune 

„nu”, întrebaţi-vă „Ce nu e bine în ceea ce face?”. Urmăriţi ce face copilul dumneavoastră şi intraţi în jocul acestuia. 

Încercaţi să interpretaţi şi să înţelegeţi ce doreşte copilul să facă şi reacţionaţi la aceste dorinţe.  

Ori de câte ori manifestaţi interes şi acordaţi atenţie dorinţelor, intenţiilor şi limbajului corporal al copilului 

dumneavoastră, încercaţi să vă adaptaţi şi să urmăriţi ce face copilul sau de ce anume este interesat, astfel copilul va 

avea sentimentul valorii personale. Astfel, vă veţi ajuta copilul să îşi dezvolte spiritul de iniţiativă. 
 

 

 

LĂSAŢI COPILUL 
SĂ VĂ CONDUCĂ 
 

Mă simt bine când te 
araţi interesată de ce fac 
 

 

 

Daţi exemple de cum faceţi acest lucru în practică. 
 
Auto-evaluare: În ce măsură acordaţi atenţie dorinţelor şi intenţiilor copilului? 

 

 1----------------------2-------------------- -3------------------4-----------------5 ? 

* * * * *  
într-o foarte mică 

măsură 
într-o mică măsură mediu 

 
într-o mare 

măsură 

într-o foarte 

mare măsură 

nu ştiu 

 

Observaţi-vă copilul: Cum reacţionează copilul dumneavoastră atunci când încercaţi să vă adaptaţi şi să urmăriţi 

ceea ce face sau ce îl interesează? 

 
Reflecţie: Cum se va comporta un copil care nu primeşte niciodată un răspuns la iniţiativele proprii?  

Ce îl interesează pe copilul dumneavoastră? Îi permiteţi copilului să îşi urmeze interesele? Ce îi place copilului 

dumneavoastră să facă? Cum sprijiniţi iniţiativele copilului dumneavoastră? Puteţi citi starea, trăirile şi intenţiile 

copilului dumneavoastră din observarea limbajului corporal al acestuia? 
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3 CUM MENŢINEŢI UN SCHIMB PERSONAL PLIN DE CĂLDURĂ CU COPILUL 
DUMNEAVOASTRĂ, CU SAU FĂRĂ CUVINTE? 

 
Copiii adoră să le vorbim, chiar înainte ca ei înşişi să poată să vorbească.  

Puteţi comunica cu copilul dumneavoastră chiar de la naşterea acestuia prin contact vizual, schimburi de surâsuri, 

gesturi, sunete şi manifestări ale plăcerii. Adresaţi-vă cu drăgălăşenie bebeluşului dumneavoastră cu privire la ce 

faceţi sau la ce face sau la ce se uită acesta. Veţi vedea că bebeluşul „răspunde” cu sunete sau gesturi de veselie. 

Apoi răspundeţi la expresiile bebeluşului dumneavoastră. Este important să faceţi acest lucru alternativ, astfel încât 

să se nască o „conversaţie”. Acesta este modul în care copiii învaţă să formeze cuvinte şi să îi iubească pe cei din 

jurul lor.  

Din acest motiv este important să vorbiţi cu bebeluşul dumneavoastră, iar acesta va înţelege.  

Copiii mai mari au de asemenea nevoie de un contact apropriat pentru a se exprima cu încredere prin intermediul 

conversaţiilor personale şi private cu adulţii care îi îngrijesc. 

 

 

 
VORBIŢI CU COPILUL; ÎNCEPEŢI 
CONVERSAŢIA PRIN EXPRESII 
EMOŢIONALE, GESTURI ŞI 
SUNETE. 
 

Când suntem aproape unul de 
altul, pot să exprim ce simt 
 

 

 

Daţi exemple de cum faceţi acest lucru în practică. 
 
Auto-evaluare: Cât de des încercaţi să aveţi un contact pozitiv sau să demaraţi o „conversaţie”, să faceţi schimb de 

manifestări emoţionale, contact vizual, surâsuri şi sunete care să vă facă plăcere amândurora? 

 

       1----------------------2-------------------- -3------------------4-----------------5 ? 

* * * * *  
într-o foarte mică 

măsură 
într-o mică măsură mediu 

într-o mare 

măsură 

într-o foarte 

mare măsură 
nu ştiu 

 

 

Observaţi reacţiile copilului faţă de dumneavoastră 
Cum pătrundeţi în universul intim al copilului dumneavoastră?  

Cum reacţionează copilul când comunicaţi într-o manieră sensibilă cu acesta? 

Cum reacţionează copilul dumneavoastră când stabiliţi contactul vizual cu el, îi vorbiţi pe un ton prietenos, îl 

atingeţi sau îl sărutaţi uşor? Cum reacţionează acesta când dumneavoastră nu reacţionaţi?  

Cum vorbiţi cu copilul dumneavoastră cu şi fără cuvinte? Cum vă consolaţi copilul, ce anume îl consolează pe 

copilul dumneavoastră cel mai bine?  

 
Reflecţie: Care sunt caracteristicile unei bune comunicări emoţionale şi cum se realizează aceasta cu copiii mai 

mari, de vârstă preşcolară, de vârstă şcolară şi adolescenţii? Cum puteţi să alocaţi mai mult timp din viaţa 

dumneavoastră aglomerată pentru un dialog emoţional apropiat cu copilul sau copiii dumneavoastră?   
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4. CUM LĂUDAŢI ŞI APROBAŢI CE FACE COPILUL DUMNEAVOASTRĂ? 
 

Recunoaşteţi ce a făcut bine copilul dumneavoastră şi explicaţi de ce este bine?  

Toţi copiii se simt fericiţi atunci când adulţii le arată că îi apreciază şi că pun preţ pe ceea ce fac. Din acest motiv 

copiii dezvoltă un sentiment de valoare ca persoane şi senzaţia că sunt capabili de a face lucrurile bine. Acest lucru îi 

încurajează pe copii să continue să îşi dezvolte abilităţile.  

Din acest motiv este important să vă lăudaţi copilul pentru ce a realizat, dar în egală măsură şi pentru încercările 

de a realiza lucruri.  

 

 

 
LĂUDAŢI ŞI APRECIAŢI 
CE REUŞEŞTE COPILUL 
SĂ FACĂ  
 

 
Când apreciezi ce fac, mă 
simt fericit  

 

 

 

Daţi exemple de cum faceţi acest lucru în practică. 

 
Auto-evaluare: În ce măsură vă lăudaţi copilul?  

       1----------------------2-------------------- -3------------------4-----------------5 ? 

* * * * *  
într-o foarte mică 

măsură 
într-o mică măsură mediu 

într-o mare 

măsură 

într-o foarte 

mare măsură 
nu ştiu 

 

 

Observaţi-vă copilul: Cum reacţionează copilul dumneavoastră atunci când este lăudat pentru ceva ce a făcut 

bine? 
 

 

Reflecţie: De ce este important să lăudaţi nu doar realizările, ci şi încercările copilului de a face ceva? Cum se va 

comporta un copil care nu este lăudat niciodată de părinţii săi? Credeţi că se poate să lăudaţi prea mult sau să lăudaţi 

într-o manieră necorespunzătoare?  

 



1
0 

 

Dialogul de înţelegere: liniile de îndrumare 5, 6, 7 
 

 

5. CUM VĂ ÎMPĂRTĂŞIŢI UNUL ALTUIA EXPERIENŢELE? CONCENTRAŢI 
ATENŢIA COPILUL ÎMPREUNĂ CU ATENŢIA DUMNEAVOASTRĂ? 

 

 

Bebeluşii şi copiii mici au nevoie de ajutor pentru a-şi canaliza atenţia. Puteţi direcţiona atenţia copilului 

dumneavoastră spre un lucru din mediul înconjurător spunând „Uite, uite aici ... uită-te la asta” şi arătând. Astfel, 

copilul se va concentra pe respectivul lucru şi va asculta. Căutaţi un obiect, o persoană, un animal, un lucru de 

interes pentru a vorbi cu copilul. Sau puteţi să îi atrageţi atenţia cu privire la sunete, mirosuri, diferite senzaţii tactile, 

cum ar fi rece sau umed, spre exemplu. Un alt mod de a face acest lucru este să observaţi la ce anume se uită copilul 

şi să îi urmăriţi privirea. Apoi manifestaţi la rândul dumneavoastră interes şi vorbiţi despre asta.  

Este important ca dumneavoastră şi copilul dumneavoastră să vă concentraţi pe acelaşi lucru în acelaşi timp.  

 

 

 

 
AJUTĂ-ŢI COPILUL SĂ ÎŞI 
CANALIZEZE ATENŢIA ŞI SĂ 
ÎŞI ÎMPĂRTĂŞEASCĂ 
EXPERIENŢELE 
 

 
Sunt interesat când îmi arăţi 
lucruri 
 

 

Daţi exemple de cum faceţi acest lucru în practică. 

 
Auto-evaluare: În ce măsură vă ajutaţi copilul să îşi canalizeze atenţia astfel încât să experimentaţi lucruri din 

mediul înconjurător împreună? 
 

       1----------------------2-------------------- -3------------------4-----------------5 ? 

* * * * *  
într-o foarte mică 

măsură 
într-o mică măsură mediu 

într-o mare 

măsură 

într-o foarte 

mare măsură 
nu ştiu 

 
 

Observaţi-vă copilul: Cum reacţionează copilul dumneavoastră atunci când vă concentraţi alături de el? Cum 

reacţionează copilul dumneavoastră atunci când îi atrageţi atenţia asupra unui lucru într-o manieră entuziastă? 
 

 

Reflecţie:  
Copilul dumneavoastră va pierde ceva dacă îi oferiţi doar rareori ajutor pentru a-şi canaliza atenţia? Aveţi suficiente 

astfel de momente în rutina zilnică? Credeţi că, copiii pot fi bombardaţi cu prea mulţi stimuli în acelaşi timp?  



1
1 

 

6. CUM DESCRIEŢI ŞI EXPLICAŢI SENSUL EXPERIENŢELOR COPILULUI 
DUMNEAVOASTRĂ? CUM VĂ MANIFESTAŢI ENTUZIASMUL FAŢĂ DE 
ACESTEA? 

 

Un copil mic nu înţelege în mod direct lumea înconjurătoare. Copilul învaţă prin conversaţii şi din reacţiile adulţilor. 

Astfel copilul ajunge să se simtă mai mult în siguranţă. Este bine să îi descrieţi copilului dumneavoastră ce faceţi, 

spre exemplu „Uite, acum îţi scoatem scutecul ca să facem baie”. Numiţi lucrurile şi repetaţi de mai multe orice, 

vorbiţi despre formă, culoare şi dimensiune, spre exemplu  - veţi contribui astfel la dezvoltarea limbajului. Este, de 

asemenea important, să împărtăşiţi experienţele cu pasiune şi entuziasm. Drept urmare, experienţele vor căpăta mai 

mult sens şi vor fi reţinute de copilul dumneavoastră.  

Din acest motiv nu este suficient doar să arătaţi lucruri copilului dumneavoastră. Trebuie în plus să îi oferiţi 

explicaţii cu privire şi la ce sunt aceste lucruri şi cum sunt.  

 

 

AJUTAŢI COPILUL SĂ ÎŞI 
ÎNŢELEAGĂ LUMEA  
 

 
Vreau să descopăr cum sunt 
lucrurile 

 

 

Daţi exemple de cum faceţi acest lucru în practică. 

 
Auto-evaluare: În ce măsură descrieţi ce trăiţi împreună cu copilul dumneavoastră, manifestând entuziasm şi 

bucurie? 

 

       1----------------------2-------------------- -3------------------4-----------------5 ? 

* * * * *  
într-o foarte mică 

măsură 
într-o mică măsură mediu 

într-o mare 

măsură 

într-o foarte 

mare măsură 
nu ştiu 

 

 
Observaţi-vă copilul: Şi-a exprimat copilul dumneavoastră curiozitatea de a afla mai multe lucruri despre ceva 

recent? Cum reacţionează acesta când explicaţi sensul activităţilor pe care le faceţi împreună sau al lucrurilor din 

jur? Puteţi să vă amintiţi când aţi vorbit prea mult şi aţi pierdut atenţia şi interesul copilului? 

 
Reflecţie: Cum se va dezvolta un copil căruia nimeni nu i-a explicat sensul experienţelor prin care a trecut? Gândiţi-

vă la cum aţi putea explica sensul diferitelor lucruri unor copii de vârste diferite.  
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7. CUM ÎMBOGĂŢIŢI, EXTINDEŢI ŞI CORELAŢI EXPERIENŢELE COPILULUI 
DUMNEAVOASTRĂ? 

 
7a. Este important să petreceţi timp vorbind cu copilul, lărgind şi corelând experienţele pe care le trăiţi împreună. O 

modalitate simplă de extindere poate fi să întrebaţi: „Ai mai văzut asta înainte?”. „Câte sunt?”. Comparaţi situaţia 

prezentă cu ceva ce copilul a mai trăit înainte. „Îţi aminteşti când am fost în vizită la bunicul ... acolo am văzut un 

taur ca cel de pe acest câmp...?”. În funcţie de vârsta copilului, puteţi să îi îndreptaţi atenţia spre asemănări şi 

deosebiri, „Taurul pe care l-am văzut era mai mare...”. De asemenea, legătură poate fi făcută şi cu ceva ce urmează 

să se întâmple în viitor.  

 
7b. O altă modalitate de a extinde sensul este prin fantezie, corelând experienţa curentă prin relatarea unei poveşti 

sau inventarea uneia, cântând un cântec despre subiect sau desenându-l. Experienţa poate fi extinsă şi prin jocuri de 

rol, dans sau alte mijloace artistice de exprimare. Dacă aveţi o abordare creativă cu copilul dumneavoastră, copilul 

va deveni la rândul său mai creativ.  

Toate acestea sunt importante pentru dezvoltarea intelectuală a copilului.  

 

 

 

AJUTAŢI-VĂ COPILUL SĂ ÎŞI 
LĂRGEASCĂ EXPERIENŢELE  
 

Vreau să aflu cum funcţionează 
lucrurile şi cum se leagă unele de 
altele 
 

 

Daţi exemple de cum faceţi acest lucru în practică. 

 
Auto-evaluare: În ce măsură lărgiţi şi îmbogăţiţi experienţele copilului dumneavoastră cu privire la mediul 

înconjurător făcând corelaţii cu alte experienţe, explicând şi spunând poveşti? 

 

       1----------------------2-------------------- -3------------------4-----------------5 ? 

* * * * *  
într-o foarte mică 

măsură 
într-o mică măsură mediu 

într-o mare 

măsură 

într-o foarte 

mare măsură 
nu ştiu 

 

Observaţi-vă copilul: Cum reacţionează copilul dumneavoastră atunci când încercaţi să vorbiţi despre lucruri mai 

în detaliu? Cât de mult alternaţi în cadrul unui dialog? Exista numeroase modalităţi de elaborare şi corelare a 

subiectelor – adresând întrebări, făcând comparaţii, spunând o poveste, desenând, cântând, etc. Observaţi pe care 

dintre acestea le preferă în mod aparte copilul dumneavoastră. Cum puteţi să vă daţi seama când copilului i-a fost de 

ajuns? 
 

 

Reflecţie: De ce credeţi că este important să vă faceţi timp pentru a conversa şi vorbi mai pe larg despre lucruri cu 

copilul dumneavoastră? Cum puteţi să îmbogăţiţi experienţele unui copil  cu privire la mediul înconjurător? Cum se 

va dezvolta un copil dacă lucrurile îi sunt explicate doar rareori?  
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Dialogul de reglementare: liniile de îndrumare 8a şi 8b 
 

 

8. CUM REGLEMENTAŢI COMPORTAMENTUL COPILULUI 
DUMNEAVOASTRĂ? 

8a. Este important să se traseze delimitări şi limite clare cu privire la ce înseamnă un comportament acceptabil şi ce 

înseamnă un comportament inacceptabil. Atunci când o activitate nu este permisă, oferiţi copilului o alternativă 

pozitivă sugerând o altă activitate. Pe măsură ce copilul creşte, explicaţi de ce anumite lucruri nu sunt permise, în 

loc să spuneţi doar „Nu fă asta!... nu fă aia!”. Este important ca regulile să fie clare şi unitare pentru întreaga familie. 

Copiii vor înţelege astfel ce se aşteaptă de la ei şi de la cei din jurul lor. Astfel, veţi contribui la sentimentul de 

siguranţă al copilului, iar acesta va avea capacitatea de a-şi controla propriul comportament.  

 

8b. Direcţionaţi acţiunile şi proiectele copilului dumneavoastră pas cu pas pentru a atinge un scop şi daţi copilului 

posibilitatea să aibă iniţiativa când mai mult cu putinţă. Atunci când se împotmoleşte, daţi-i indicii cu privire la 

următoarea mişcare, dar nu preluaţi controlul. Astfel, vă veţi ajuta copilul să înveţe o activitate nouă pe care va putea 

ulterior să o desfăşoare fără ajutorul dumneavoastră. Copilul se va simţi astfel independent, capabil şi fericit. 

Îndrumându-vă astfel copilul, acesta îşi va dezvolta capacitatea de a face planuri şi realiza activităţi singur. 
 

 

AJUTAŢI-VĂ COPILUL SĂ 
PLANIFICE ŞI SĂ ÎNVEŢE 
REGULI, LIMITE ŞI VALORI 

Am nevoie să îmi spui de ce 
unele lucruri sunt permise, iar 
altele nu  
Cu puţin ajutor din partea ta, 
pot să fac multe lucruri dificile 

 

Daţi exemple de cum faceţi acest lucru în practică. 
 

Auto-evaluare: În ce măsură vă îndrumaţi copilul într-o manieră pozitivă, prezentând alternative la acţiunile care 

nu sunt permise? Cât de des ghidaţi sarcinile copilului pas cu pas?  

 

       1----------------------2-------------------- -3------------------4-----------------5 ? 

* * * * *  
într-o foarte mică 

măsură 
într-o mică măsură mediu 

într-o mare 

măsură 

într-o foarte 

mare măsură 
nu ştiu 

 

Observaţi-vă copilul: Cum se poartă copilul dumneavoastră atunci când manifestă reacţii negative puternice? 

Încercaţi să simţiţi ce simte în aceste momente dificile – vă amintiţi cum vă simţeaţi când eraţi copil în situaţii 

similare? Cum reacţionează copilul dumneavoastră când folosiţi reguli pozitive?  
 

 

Reflecţie: Cum se va comporta un copil care are nişte părinţi care nu „stabilesc limite” şi nu îl îndrumă? Sau cine 

îndrumă copilul doar prin interdicţii negative? Atunci când apar situaţii dificile sau conflictuale, poate părea mai 

uşor să stabiliţi limite strigând şi spunând „nu” – dar nu cumva există modalităţi mai pozitive de a rezolva astfel de 

situaţii? Care poate fi punctul de plecare în transformarea ciclului negativ într-unul cu conotaţii mai pozitive 

împreună cu copilul dumneavoastră? Este important să luaţi în serios opinia copilului dumneavoastră atunci când 

discutaţi despre motivele pentru care un lucru nu este permis? Este consecvenţa comportamentului adultului 

importantă în stabilirea limitelor? 
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HARTA UNEI ZILE OBIŞNUITE DIN VIAŢA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ  
 

 
Completând formularul de mai jos puteţi conştientiza mai bine plaja de activităţi zilnice ale copilului dumneavoastră  

care oferă numeroase oportunităţi pentru o bună interacţiune cu dumneavoastră sau cu alte persoane din mediul 

copilului.  

 

 
 

 

Momentul zilei Unde este copilul meu? Ce face copilul? Cu cine – sau singur? 
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REFLECŢII PRIVIND PROPRIUL MEU COMPORTAMENT INTERACTIV 
 

 

 

Dimineaţa puteţi decide să observaţi modul în care comunicaţi cu copilul dumneavoastră în decursul respectivei zile, 

conştientizând modul în care interacţionaţi în situaţii obişnuite, cum ar fi atunci când luaţi masa împreună, când 

spălaţi copilul, îl îmbrăcaţi, ieşiţi la plimbare, vă jucaţi, citiţi o carte, faceţi un desen, etc. Seara, încercaţi să vă 

amintiţi o situaţie în care credeţi că aţi reuşit să realizaţi o interacţiune de bună calitate şi încercaţi să reflectaţi pe 

marginea acesteia, ajutându-vă de următoarele întrebări:  

 
1. Cum m-am simţit şi cum s-a simţit copilul meu în această situaţie, am comunicat bine, ca şi cum am fi 

„dansat pe acelaşi ritm”? 

2. Am reuşit să avem un dialog plin de sens împreună? Am reuşit să îi lărgesc şi îmbogăţesc experienţa pe 

care am trăit-o?  

3. Am reuşit să ofer suficient spaţiu emoţional copilului meu, astfel încât acesta să se simtă liber să se 

exprime?  

4. Dacă activitatea a avut un scop, am reuşit să îl atingem lucrând împreună?  

5. I-am permis copilului meu să conducă activitatea?  
 

Puteţi realiza un profil interactiv al interacţiunii pe care aţi analizat-o mai sus; notaţi-vă cu note de la 1 la 5 pentru 

fiecare linie de îndrumare în parte, punând un „x” în spaţiul relevant din tabelul de mai jos. Apoi urmăriţi profilul 

unind toate spaţiile în care există un „x”, ca în exemplul de mai jos.  

 

 

 

 

Puncte: 

 

 

 
Repetaţi exerciţiul ocazional.  
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STRATEGIA MEA DE ÎMBUNĂTĂŢIRE 
 
Pentru ziua de azi am ales să conştientizez dialogul....................., pe care voi încerca să îl pun în practică în relaţia 

cu copilul meu în cadrul interacţiunilor zilnice obişnuite.  

Interacţiunile mele zilnice obişnuite sunt: 

 
1. salutul de dimineaţă  

2. îmbrăcarea copilului  

3. spălatul  

4. servitului micului dejun 

5. dusul copilului la grădiniţă 

6. joaca 

7. servirea cinei  

8. activitate în comun:…. 

9. culcatul copilului 

10. ……………. Etc. 

 
Auto-reflecţie la finalul zilei: 

În această dimineaţa am ales să pun în practică dialogul .................. . În ce situaţii l-am pus în aplicare în raport cu 

copilul meu?  

- Cum l-am pus în aplicare?  

- Cum s-a simţit copilul meu? 

- Cum s-ar putut să fie mai bine?  
 

 

ÎNFIINŢAREA UNUI CLUB ICDP 
 
Odată ce aţi participat la cursul ICDP alături de alte persoane de îngrijire, se poate manifesta din partea 

dumneavoastră interesul de a continua să vă întâlniţi cu prietenii pe care vi i-aţi făcut la curs. Aţi explorat activităţile 

de interacţiune cu copilul dumneavoastră dintr-o zi obişnuită şi aţi avut posibilitatea de a împărtăşi aceste experienţe 

cu ceilalţi. Gândiţi-vă la modalităţi de a menţine acest proces de explorare şi schimb de experienţe. O posibilitate 

poate fi reprezentată de înfiinţarea unui club ICDP cu un grup de persoane de îngrijire care trăiesc în aceeaşi 

comunitate.  

 
Câteva sugestii cu privire la cum se poate realiza acest lucru:  

 
1. Este importat să stabiliţi în prealabil cu celelalte persoane de îngrijire obiectivele şi frecvenţa întâlnirilor 

Clubului ICPD.  

2. O persoană poate fi aleasă ca şi coordonator, având sarcina de a le reaminti celorlalţi despre întâlnire.  

3. Fiecare întâlnire poate avea o ordine de zi decisă la începutul întâlnirii, având în vedere aporturile tuturor.  

4. Alocaţi suficient timp explorării experienţelor în lumina celor 3 tipuri de dialog/8 linii de îndrumare 

pentru o bună interacţiune. 

5. Încurajaţi cel puţin o persoană să îşi creioneze profilul şi să relateze despre relaţia pe care o are în prezent 

cu copilul său.  

6. În anumite cazuri trebuie să fie prezenţi şi copiii, dar trebuie să existe disponibilitatea unei persoane din 

grup care să se ocupe de ei, astfel încât comunicarea între adulţi să se poată desfăşura fără întreruperi.  

7. Pe de altă parte, prezenţa copiilor poate fi o oportunitate de a organiza anumite activităţi care să implice 

copiii şi persoanele de îngrijire în egală măsură. La finalul zilei, persoanele de îngrijire pot să îşi exprime 

opiniile cu privire la modul în care au interacţionat în ziua respectivă.  

8. În mod ideal, Clubul ICDP trebuie să păstreze legătura cu un facilitator ICDP care poate să viziteze clubul 

din când în când.  

9. În aceste ocazii, facilitatorul poate ajuta persoanele de îngrijire să discute, să îşi realizeze profilul 

interactiv şi să înceapă să îşi elaboreze propriile strategii de îmbunătăţire viitoare,  



 

Acest spaţiu vă aparţine! 

În fotografiile din următoarele 3 pagini am ilustrat cele 8 linii de îndrumare aşa cum s-au manifestat acestea în mod 

natural în interacţiunile şi comunicarea dintre Abigail şi fiul ei Matthew.  

Poate puteţi ruga pe cineva să facă fotografii ale propriilor dumneavoastră momente de interacţiune, aşa cum a 

făcut Abigail. Astfel, veţi avea propriile simboluri ale fiecărei linii de îndrumare pe care le puteţi lipi mai jos! 

Alternativ, puteţi să decupaţi şi să lipiţi imagini reprezentative pentru aceste linii de indrumare din diferite reviste.  

Sau, poate veţi dori să desenaţi propriile ilustraţii pentru liniile de îndrumare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Puteţi interpreta din aceste fotografii conţinutul dialogurilor dintre Abigail şi Matthew? 

 
DIALOGUL EMOŢIONAL: LINIILE DE ÎNDRUMARE 1, 2, 3 ŞI 4 

 

 

 

 

 
1. Arătând sentimente pozitive şi dragoste  

  
2. Reacţionând şi continuând iniţiativa 

copilului 
 

 
3. Intimitate, cu sau fără cuvinte 

 

 
4. Lăudând şi aprobând eforturile copilului 

 



 

DIALOGUL DE ÎNŢELEGERE : LINIILE DE ÎNDRUMARE 5, 6 ŞI 7 

 

 
5. Concentrând atenţie împreună cu copilul  

 
6. Explicând sensul şi descriind lucruri cu 

entuziasm  

 
7. Elaborând, corelând şi construind, pornind de la experienţa copilului  

 
 



 

DIALOGUL DE REGLEMENTARE : LINIA DE ÎNDRUMARE 8a 

 

 
8a. Stabilind limitele într-o manieră pozitivă, dând explicaţii, manifestând empatie şi oferind alternative la ceea ce 

nu i se permite copilului să facă 

 

 



 

DIALOGUL DE REGLEMENTARE : LINIA DE ÎNDRUMARE 8b 

 

 

 
8b. Cooperând cu copilul şi îndrumându-i activitatea pas cu pas astfel încât scopul să fie atins. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

www.icdp.info  

http://www.icdp.info/

