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 Ei bine, eu aş începe prin a 

spune că nu există copii răi. 

Există copii cu relaţii sociale 

anormale deoarece au o senzaţie 

exacerbată de pericol şi privesc 

lumea drept ostilă. Aceştia dau 

dovadă de agresivitate şi cruzime 

din cauza mediului instabil care 

le-a modelat reacţiile pentru a 

putea face faţă greutăţilor şi 

pentru a supravieţui.  



   De cele mai multe ori stilul parental 

reprezintă un risc pentru  dezvoltarea 

comportamentelor agresive. Părinţii 

trebuie să identifice în primul rând ce 

stil au. Sunt oare permisivi, autoritari, 

nepăsători sau antrenori?   



 Toţi părinţii fac ceea ce 

cred ei că este mai bine 

pentru copiii lor. Uneori 

însă nu realizează faptul 

că lucrurile de care au cea 

mai mare nevoie sunt 

limitele, acceptarea şi 

conectarea. 



 Părinţii aduc mereu critici, jigniri sau acuze la adresa copilului? 

 Îl hiperprotejează? 

 Îşi exprimă afecţiunea sau o fac foarte rar, mergând pe ideea că 

doar în somn se pupă copilul? 

Minimizează opiniile copilului sau pun preţ pe ce anume acesta din 

urmă îşi doreşte? 

 Îi dă voie copilului să interacţioneze cu alte persoane de vârsta lui 

provenite din alte medii sau pături sociale? 

 Impun reguli pe baza unor explicaţii anterioare sau nu lasă loc de 

negocieri? 

 



 A pupa de 100 de ori pe zi nu echivaleaza cu a nu avea limite. 

 Înlocuiţi “M-am supărat pe tine!” cu “Mă supără comportamentul tău!” 
(ceea ce deranjează de fapt este comportamentul, nu copilul) 

 Spuneţi-i că îl iubiţi şi luaţi-l în braţe oricând simţiţi. 

 Bătaia nu creşte respectul, ci frica şi nici nu ar trebui adusă în discuţie 
într-o relaţie sănătoasă. Pe copii nu îi batem nici mici, nici mari, nici 
niciodată. 

 Opriţi pedepsele şi ameninţările. Copiii funcţionează pe cooperare, nu 
pe obedienţă.  

 Limitele se pun cu blândeţe şi folosind o comunicare asertivă. 

 Evitaţi comparaţiile. Fiecare copil e diferit, aşa cum fiecare părinte e 
diferit. 



 Copilul trebuie oprit din comportamentele negative cu ajutorul unei 

comunicări asertive. Trebuie oprit cu căldură şi fermitate. Îi punem 

limite cu blândeţe, la timp fără a aştepta să se acumeleze frustrări. În 

această manieră şi copilul învaţă să pună limitele la timp. Înăbuşind încă 

din faşă coportamentele agresive şi el va şti la rândul lui să pună limite 

la momentul potrivit cu respect şi iubire.  



 Cu cât pedepsiţi mai mult în 
copilărie va trebui să pedepsiţi 
şi mai mult când va fi mai 
mare. Mulţi părinţi au 
convingerea că după ce 
copilul va creşte nu vor mai 
trebui să pedepsească. Din  
păcate, astfel, el va învăţa că 
trebuie să se oprească doar 
atunci când va fi pedepsit şi 
nu atunci când este rugat. 



„Părinţii sunt modelele de baza pentru 

copii. Fiecare cuvânt, mişcare şi 

acţiune au un efect.”  

Bob Keeshan 
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