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Factorii sociali, politici, economici și/sau naturali determină 
multe persoane să își schimbe locul de trai și de muncă.

 Plecarea la muncă peste hotare se asociază în mare parte cu 
aspirația adulților de a-și satisface necesitățile legate de casă, 
familie, sănătate, creșterea și dezvoltarea copiilor. 



 Decizia de a pleca peste hotare este una provocatoare 
și uneori riscantă, implică cheltuieli și beneficii, 
necunoaștere și schimbare. 

În majoritatea cazurilor, părinții nu au posibilitatea să 
plece peste hotare împreună cu copiii de la bun 
început sau nu își doresc acest lucru, pentru că 
intenționează să revină acasă. Astfel, copiii rămân în 
grija bunicilor, a rudelor apropiate sau a altor 
persoane.





Migrația este un fenomen 
ce produce schimbare, iar 
schimbarea solicită eforturi 
de adaptare, copiii și familia 
confruntandu-se cu efectele 
negative ale acestui fenomen.



CARE SUNT NECESITĂȚILE COPIILOR RĂMAȘI 
ACASĂ?

 Oriunde s-ar afla părinții, prezenți sau plecați la muncă în străinătate, 
toți copiii au aceleași necesități, satisfacerea cărora contribuie la 
dezvoltarea sănătoasă a acestora. 

 În cazul copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, 
unele nevoi sunt mai accentuate – nevoia de afecțiune, aprobare, 
acceptare, siguranță, protecție. 

 Absența contactului fizic, precum și sentimentele de singurătate, dor și 
tristețe, accentuează aceste nevoi.



•Nevoia de siguranță și protecție 
•Nevoia de dragoste și afecțiune  
•Nevoia de atașament. 
•Nevoia de comunicare
•Nevoia de aprobare și acceptare
•Nevoia de încurajare,
stimulare și apreciere.
•Nevoia de a avea o familie.



Atunci când una din nevoile copilului nu este satisfăcută, el se află în 
dezechilibru psiho-emoțional și comportamental. 

Copilul nu este capabil să înțeleagă ce se întâmplă cu el în plan emoțional 
din cauza nevoilor nesatisfăcute, el nu a

re dezvoltate abilitățile de a face față 

stărilor emoționale negative. 

Acestea se transformă în reacții 

sau comportamente nepotrivite 

orientate spre sine sau ceilalți.



Consecinţe negative asupra copiilor cu părinţii plecaţi in 
strainatate:

 Sentimente de abandon, de nesiguranţă, tristeţe, anxietate, stări 
depresive, toate ca urmare a dorului de părinţi, a nevoii de afecţiune 
părintească, de apreciere 

din partea părinţilor şi pe

fondul dezvoltării unor 

distorsiuni cognitive.



 Atitudine de indiferenţă, încăpăţânare care poate merge uneori 

până la comportament agresiv ca rezultat al frustrării şi al nevoii de 
atenţie. În momentele dificile cu care se confruntă copilul 
interpretează absenţa părinţilor ca o manifestare a indiferenţei acestora 
faţă de el şi nevoile lui.

 Tulburări de atenţie (scăderea capacităţii de concentrare pentru 
realizarea sarcinilor şi „evadarea din realitate”). Obiectul principal al 
gândurilor copiilor sunt părinţii plecaţi, situaţia lor, momentele când 
vor comunica cu ei, când vor primi pachete etc.



Deteriorarea conduitei şcolare (scăderea performanţelor 
şcolare, absenteism, risc de abandon şcolar, conflicte cu 
profesorii şi colegii) pe fondul lipsei autorităţii părinţilor şi 
ca o consecinţă a lipsei de aspiraţii pe termen lung;

Absenţa aspiraţiilor pe termen lung (nu se pot proiecta 
în viitor) sau prezenţa unor aspiraţii nerealiste 
determinate de distorsiuni cognitive de genul: „Ca să ai bani 
nu trebuie să înveţi.”, „Când voi fi mai mare o să plec şi eu să 
muncesc în străinătate şi pentru asta nu trebuie să ai carte.” 
etc



Stresul legat de şcoală. Pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la 
muncă în străinătate, şcoala reprezintă un factor important de stres. 
Majoritatea convorbirilor telefonice dintre copiii şi părinţi au ca prim 
subiect aspecte legate de şcoală, apoi rudele în grija cărora rămân şi 
modul în care îşi petrec timpul liber.

Comportamente (pre)delincvente (aderarea acestora la grupuri 
delincvente, comportament agresiv, abuz de substanţe, implicarea în 
comiterea de infracţiuni, frecventarea de localuri, săli de jocuri etc.) 
este o modalitate de a suplini nevoile de apreciere, de atenţie şi 
afecţiune nesatisfăcute.



 Tulburări ale stimei de sine: supraapreciere faţă de alţi copii care nu au la

fel de mulţi bani sau aceeaşi vestimentaţie sau accesorii pe care ei le primesc din 
străinătate, sau subapreciere

în relaţie cu egalii lor ai căror părinţi 

sunt prezenţi la evenimentele 

importante din viaţa lor (serbări 

şcolare, şedinţe cu părinţii, aniversări,

sărbători etc.)



 Dificultăţi de adaptare. După plecarea părinţilor copiii traversează o 
perioadă de adaptare la noua situaţie, la schimbările apărute în viaţa lor. În 
lipsa unei pregătiri adecvate a copiilor din partea părinţilor sau a unei consilieri 
psihologice, copiii pot dezvolta în această perioadă de adaptare reacţie acută la 
stres sau reacţie de adaptare.

 Dificultăţi de comunicare  atât în relațiile cu cei de aceeași vârstă cât și în 
relațiile cu adulții. Statisticile arată că plecarea unuia dintre părinţi determină 
deteriorarea relaţiei copilului cu părintele rămas acasă.



Pentru o înțelegere mai bună a copiilor rămași acasă și a experienței trăite 
de ei, trebuie să ținem cont de următoarele aspecte:

 Copilul mic sau mare, nu poartă nici o vină pentru condițiile existențiale, care 
au determinat părinții să plece la muncă

 Copiii nu sunt responsabili pentru decizia luată de părinți.

 Fiecare copil suferă în felul său din cauza 

lipsei părinților. Unii ajung să fie triști și 

retrași sau sunt supărați, iritați, agitați, iar 

alții se revoltă împotriva celor din jur.



• Copiii nu au competențele psiho-sociale suficient de dezvoltate, pentru a face 
față valului de emoții asociate cu plecarea părinților, pentru a-și gestiona viața 
de zi cu zi, pentru a-și asuma responsabilități ce depășesc potențialul fizic și 
psihic. De aceea, deseori, copii dezvoltă reacții psiho-traumatizante sau reacții 
dezadaptative la stres, cum ar fi: abandon școlar, izolare socială, comportament 
agresiv sau excentric etc.

Mulți copii manifestă sentimente 
ambivalente față de părinții 
plecați. Pe de o parte dorul și 
tristețea îi inundă pe perioada 
despărțirii, se bucură enorm la 
venirea părinților acasă, iar după
ce aceștia vin, copiii așteaptă ca
ei să plece cât mai repede. 
Deseori, părinții sunt percepuți 
ca o sursă de disconfort, de 
control.



Un copil ale căror nevoi sunt satisfăcute va deveni un 
adult echilibrat, încrezător, responsabil, respectuos și 
competent, care-și poate realiza eficient funcțiile și 
rolurile asumate.



Vă mulțumim!


