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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 meu, 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 copii 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
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Acest mini ghid pentru părinţi îşi propune să pună accent pe cele 8 linii de îndrumare şi să 
aducă mărturii ale părinţilor beneficiari ai SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi 
Părinţi Bacău care au avut ocazia să înveţe metoda ICDP şi să o pună în practică.

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 copiii acestora. Liniile 
de îndrumare sunt mesaje simple şi universale, prezente în mod natural în 
comunicarea părinte-copil în orice cultură.
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Chiar şi ca bebeluş, copilul tău înţelege 
sentimentele, trăirile. Copilul înţelege 
expresiile emoţionale ale iubirii şi 
respingerii, bucuriei şi tristeţii. Atunci 
când îl mângâi, îmbrăţişezi, strângi la 
piept şi îi vorbeşti cu blândeţe şi veselie, 
copilul tău se simte iubit. Se creează 
astfel pentru copil un sentiment de 
siguranţă şi încredere. Din acest motiv, 
este important să îi arăţi copilului că 
îl iubeşti. 

arată-i coPilUlUi tăU că il iUBeşti

Mă bucur foarte mult ca am participat la acest curs, unde am învaţat că pentru a se 
dezvolta armonios, copilul meu are nevoie de o parte din timpul meu, fi ind foarte 
important să comunicăm, să-l înţeleg şi să îi ofer DRAGOSTE. Rolul părintelui este să-i 
ofere copilului cei 7 ani de acasă. Acum am o relaţie bună cu copiii mei, ne ascultăm 
reciproc şi comunicăm.

,,
Maria Magdalena, 

mamă a doi copii
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Copiii învaţă explorând, căutând 
şi descoperind lucruri noi. Pentru 
dezvoltarea copilului este foarte 
important să i se permită să facă 
ceea ce îl interesează. Înainte de a-i 
spune „nu”, întreabă-te „Ce nu este 
bine în ceea ce face?”. Urmăreşte ce 
face copilul tău şi intră  în jocul lui. 

Ori de câte ori manifeşti interes şi 
acorzi atenţie dorinţelor, intenţiilor 
şi limbajului corporal al copilului 
tău, încearcă să te adaptezi şi să 
urmăreşti ce face şi de ce anume 
este interesat. Astfel copilul va avea 
sentimentul valorii personale şi îşi va 
dezvolta spiritul de iniţiativă.

Urmează iniţiativa coPilUlUi tăU 
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Copiii adoră să le vorbim, chiar înainte ca ei înşişi să poată să vorbească. 

Poţi comunica cu copilul tău chiar de la naştere, prin contact vizual, schimburi de 
surâsuri, gesturi, sunete şi manifestări ale plăcerii. Vei vedea că acesta „răspunde” cu 
sunete sau gesturi de veselie. Apoi răspunde la reacţiile lui. Este important să faci 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 
vorbeşti cu copilul tău, iar acesta va 
înţelege. 

Toţi copiii au nevoie de un contact 
apropriat pentru a se exprima 
cu încredere prin intermediul 
conversaţiilor personale cu adulţii 
care îi îngrijesc.

vorBeşte cU coPilUl tăU 

Eu îmi certam uneori copiii, îi mai pedepseam, poate eram prea severa cu ei, dar le-am 
oferit în permanenţă sentimentul de respect şi apreciere. După acest curs, am început 
să-mi petrec mai mult timp cu ei şi să ascult mai atent ceea ce au de spus, să fi u mai 
receptiv la nevoile lor.

,,
Ionel,

tatăl a doi copii
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Recunoşti ce a făcut bine copilul tău şi îi explici 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-ţi lauzi copilul 
pentru ce a realizat, dar 
în egală măsură şi pentru 
încercările de a realiza 
lucruri.

laUdă şi aPreciază reUşitele coPilUlUi tăU 
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Bebeluşii şi copiii mici au nevoie de ajutor 
pentru a-şi canaliza atenţia. Poţi direcţiona 
atenţia copilului tău 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. Caută un obiect, o persoană, un 
animal, un lucru de interes pentru a vorbi cu 
copilul. Sau poţi să îi atragi atenţia cu privire 
la sunete, mirosuri, diferite senzaţii tactile, 
cum ar fi  rece sau umed. Un alt mod de a 
face acest lucru este să observi la ce anume 
se uită copilul şi să îi urmăreşti privirea. Apoi 
manifestă la rândul tău interes şi vorbiţi 
despre asta. 

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

eXPerimentează îmPreUnă cU coPilUl tăU 
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Un copil mic nu înţelege în mod direct lumea înconjurătoare. Copilul învaţă 
prin conversaţii şi din reacţiile adulţilor. Astfel el ajunge să se simtă mult mai în 
siguranţă. Este bine să îi descrii copilului tău ce faci, spre exemplu „Uite, acum îţi 
scot scutecul să facem baie”. Numeşte lucrurile şi repetă de mai multe ori, vorbeşte 
despre formă, culoare şi dimensiune. Astfel, îl vei ajuta să-şi dezvolte limbajul. De 
asemenea, este important să împărtăşeşti experienţele cu pasiune şi entuziasm. 
Drept urmare, acestea vor căpăta mai mult sens şi vor fi reţinute de copilul tău. 

Din acest motiv nu este suficient 
doar să arăţi lucruri copilului tău. 
Trebuie în plus să îi oferi explicaţii 
cu privire la ce şi cum sunt aceste 
lucruri.

ajUtă-ţi coPilUl să-şi înţeleagă lUmea 

Nu acordam suficientă atenţie solicitărilor sau frământărilor copilului meu, 
considerând că sunt lucruri copilăreşti, neimportante. Acum am înteles că aceste 
lucruri sau provocări sunt majore în universul lui de copil şi are nevoie de sprijinul 
meu pentru a le înţelege şi rezolva.

,,
Ioana, 
mama a unui copil
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Este important să petreci timp vorbind cu copilul, detaliind şi corelând experienţele 
pe care le trăiţi împreună. O modalitate simplă în acest sens poate fi  să întrebaţi: „Ai 
mai văzut asta înainte?”. „Ce este?”. Compară situaţia prezentă cu ceva ce copilul tău 
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, poţi să îi îndrepţi 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. 

O altă modalitate este prin fantezie, 
corelând experienţa curentă prin 
relatarea unei poveşti sau inventarea 
uneia, cântând un cântec despre subiect 
sau desenându-l. Dacă ai o abordare 
creativă cu copilul tău, el va deveni la 
rândul său mai creativ. 

Toate acestea sunt importante pentru 
dezvoltarea intelectuală a copilului. 

ajUtă-ţi coPilUl să-şi îmBogăţească eXPerienţele 

Mă bucur de faptul că părinţii mei m-au învăţat ce înseamnă cei 7 ani de acasă. De 
aceea, pentru copilul meu îmi doresc să-l pot ajuta să înţeleagă mai multe lucruri de 
la viaţă, să-l pot sprijini când are nevoie de mine, să-l ascult şi să înţeleg ce probleme îl 
frământă.

,,
Ancuţa, 

mama a unui copil
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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, oferă-i copilului o alternativă pozitivă sugerând 
o altă activitate. Pe măsură ce copilul creşte, explică-i de ce anumite lucruri nu sunt 
permise, în loc să-i spui 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, vei contribui la sentimentul de siguranţă al copilului, 
iar acesta va avea capacitatea de a-şi controla propriul comportament. 

Direcţionează acţiunile şi proiectele copilului tău pas cu pas pentru a atinge un 
scop şi oferă-i copilului posibilitatea să aibă iniţiativa cât mai mult cu putinţă. Atunci 
când se împotmoleşte, dă-i indicii cu privire la următoarea mişcare, dar nu prelua 
tu controlul. Astfel, îţi vei ajuta copilul să înveţe o activitate nouă pe care va putea 
ulterior să o desfăşoare fără ajutorul tău. Copilul se va simţi independent, capabil 
şi fericit. Îndrumându-ţi astfel copilul, 
acesta îşi va dezvolta capacitatea 
de a face planuri şi realiza activităţi 
singur.

ajUtă-ţi coPilUl să înveţe regUli, limite şi valori 
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