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Parenting, educația pe bază 
de rețete universale?

Fiecare părinte, din fiecare generație, și-a 
dorit „mai binele“ pentru copiii lui. În felul 
lor, cei care au păstrat inten ția bună, asta au 
și crezut cu tărie că fac. Până la educația prin 
recompense, curentul anilor 2000, vă mai 
amintiți poate de curentul „Copilul se pupă 
doar în somn“. Fiecare generație s-a bazat, 
la un moment dat, pe un curent anume în 
educația copiilor, în ceea ce azi se cheamă 
parenting.

Mereu, voci care au avut rezonanță, au dat 
semnalul parentingului. Calul Bălan pornise 



și el de la o autoritate în domeniu, cu intenția 
de a educa.

Rămâne să îndepărtăm de pe noi povara 
lucrurilor care pe noi ne-au făcut să sufer-
im, să le mulțumim părinților că au făcut așa 
cum au știut ei mai bine, cu informațiile și 
bagajele pe care le-au avut și ei.

Pe ici, pe colo, în toate timpurile, au fost 
și părinți care nu au fost la cursuri, nu au ci-
tit, nu și-au întrebat prietenii despre „cum să 
le bage mințile-n cap“ odraslelor. Unii, mai 
mulți decât cunoaștem, au crescut Oameni, 
au crescut oameni fericiți, sau oameni care 
au știut cum să caute fericirea, liniștea cea 
mult dorită.

Astăzi avem atâtea posibilități de a ne for-
ma, un dram de înțelepciune să discernem 
să avem și un car mare de DORINȚĂ. Să ne 
dorim să învățăm, să nu considerăm că știm 
totul, să avem curajul să întrebăm.

Unele informații se vor potrivi nouă și 
copiilor noștri, altele poate că nu. Pentru că 
nu există rețete perfecte și unice de aplicat, 
așa cum nu există doi copii la fel. Întrebați 



o mamă care are doi copii despre asta! Vă va 
spune că ce mănâncă unul dintre ei, celălalt 
nu poate să privească măcar. Vă va spune că 
unul dintre copii apreciază recompensa, iar 
altul nu acceptă nimic dacă nu i se explică de 
ce e nevoie să facă ceva.

Răbdarea și dragostea – sunt două cu-
vinte. Dar ce e în spatele acestora, de-a lun-
gul fiecărei generații de părinți? 

Cum le spunem copiilor  
despre greșeli

Greșim cu toții, adulți și copii, suntem 
variantele noastre perfecte în fiecare mo-
ment totuși și, dacă ne oferim șansa, din ceea 
ce greșim ne putem da cele mai mari șanse 
de creștere, de învățare, de progres.

Cuvântul „greșeală“ este o etichetă care 
are o conotație „grea“, care nu are cum să nu 
aducă după sine și sentimente de culpabi-
lizare și devalorizare. Așa că, pentru început, 
a reformula din „ce am greșit“ în „ce anume 
este de îmbunătățit“ cu privire la un compor-



tament, o situație, este o modalitate mai mult 
decât bine-venită. Iar atunci când e vorba de 
copii, dar și de noi, adulții, și în această pri-
vință, a felului în care oferim feedback copi-
lului, este de aplicat regula „pune-te o clipă 
în papucii celuilalt“.

Așa că eu, ca părinte, mă gândesc ade-
sea cum aș pre fera să mi se spună ce am de 
îndreptat: brutal, cu formule de genul „ai 
greșit“, „nu e corect cum ai scris“, sau cu 
formule de genul „crezi că ai putea face și 
mai bine acest lucru“, „cum anume ai pu-
tea să faci ca să ajungi la rezultatul X“? Pe 
de o parte, cu siguranță evitarea cuvântului 
„greșeală“ nu va pune copilul în situația de 
a se simți devalorizat, incapabil, pe de altă 
parte, atunci când este întrebat despre cum 
crede el că s-ar putea îmbunătăți ceva, se 
simte și ascultat, simte că și modul său de 
a gândi contează, se simte încurajat să pro-
pună, să găsească singur soluții pe care le va 
și accepta ca mod de acțiune concretă mult 
mai ușor decât atunci când i se impun de 
către altcineva.



A evita să dăm feedback asupra activi-
tăților sau comportamentelor ce au nevoie de 
îmbunătățiri (așadar, nu despre ce greșesc!), 
privează copiii de șansa de a afla din timp ce 
au de făcut. Posibil, din multă dragoste, pen-
tru că întotdeauna copiii noștri sunt pentru 
noi darul perfect ce ni l-a făcut Universul, 
putem avea tendința de a-i feri de senti-
mentele pe care noi credem că ei le-ar putea 
avea dacă le spunem despre „îmbunătățiri“. 
Comunicat însă corect, fără a cădea nici în 
extrema culpabilizării, dar nici în cea a atitu-
dinii de tipul „ținut în globul de sticlă“, feed-
back-ul rămâne o sursă sigură de creștere și 
oferă și șansa de a seta o gândire pozitivă în 
ceea ce privește critica. Astfel, copilul va pri-
mi cu deschidere sugestiile celorlalți, nu va 
interpreta ca fiind „personale“ observațiile 
colegilor, profesorilor, va ști să cântărească și 
să discearnă. 



Cum stabilim obiectivele  
copiilor noștri

Reperele pe care le oferim copiilor noștri 
sunt ca niște faruri după care ei își constru-
iesc încrederea, sentimentul de încredere în 
propria persoană și stima de sine.

Prin repere înțeleg acum țintele pe care 
noi, ca părinți, îi provocăm să le atingă. În 
același timp, ținta se transformă în valoare, 
scop și barem pentru evaluare și autoevalu-
are.

Modul în care le stabilim noi copiilor 
aceste ținte este unul firesc, de la sine înțeles 
în perioada în care aceștia încă își formează 
imaginea despre lumea încojurătoare, mediul 
social și relații. Astfel, inclusiv prin laudele 
pe care le oferim când se înregistrează vic-
toria asupra scutecelor, în conformitate cu 
dezvoltarea suficientă a controlului sfincte-
rian, am stabilit deja copilului un scop, i s-a 
trasat cumva o direcție de urmat.

Deși există posibilitatea ca „accidente“ să 
mai apară, copilul înregistrează deja că „oli-
ța“ este o „țintă“ și, în condițiile în care dez-



voltarea fizică permite, când copi lul nu re-
simte scopul ca fiind unul peste puterile sale, 
se bucură și el de fiecare succes înregistrat, 
capătă încredere în sine. Dacă fixarea acestui 
scop devine însă pentru părinte o țintă prea 
timpurie, impusă înaintea dezvoltării fizice 
corespunzătoare și, mai ales, folosind presi-
uni psi hice precum tonul vocii ridicat, ino-
cularea rușinii sau alte pedepse, sentimentul 
de neputință și neîncredere în sine se va fi 
instalat deja.

În etapele următoare de dezvoltare, le 
pro punem copi ilor noștri scopuri legate 
de performanțe școlare și asta îi ajută mult 
să se orienteze și să se evalueze. Ei se vor 
evalua oricum în comparație cu colegii, fie 
că vrem sau nu, important este să primească 
și de la părinți, și de la educatori repere și 
feedback. Copiii sunt diferiți ca abilități și 
ritm de învățare, ca motivație, de aceea orice 
scop care ține cont de unicitatea sa va fi mai 
ușor de urmat, dar mai ales va declanșa în 
copil dorința de a-l urma. Ceea ce ni se pare 
realizabil ne angajează pe toți cu mai mult 



entuziasm decât ceea ce pare o fantasmă, 
ceea ce credem că nu putem face sau nu ne 
place.

În tot acest context, comparația pe care 
uneori o facem între copii, între rezultatele 
lor, motivează pe ter men foarte scurt, declan-
șează în interiorul copilului un prim impuls 
„O să-ți arăt că și eu pot și pot mai mult“ dar, 
pe termen lung, lucrează în dezinteresul lui, 
copilul simțindu-se incapabil să țină pasul 
cu mereu alte subiecte de comparație și nu se 
va simți apreciat pentru ceea ce este, pentru 
efortul pe care îl depune.

Până la vârsta la care copilul începe să-și 
identifice singur scopurile, părinții și edu-
catorii sunt cei care le arată un drum de ur-
mat, de fiecare dată conform cu valo rile lor 
personale, cu credințele și motivațiile lor. 
Putem considera că ei, copiii, încă nu știu 
să aleagă, nu știu ce își doresc, dar nu strică 
niciodată să-i întrebăm, să le cerem păre-
rea. Am putea fi surprinși de răspunsuri 
mai mature decât credeam, de viziuni crea-
tive asupra vieții și ne-am putea îmbogăți 



și noi, ca adulți, cu perspectiva lor. În plus, 
relația dintre părintele care își întreabă și 
își ascultă copilul (când ei discută în loc să 
hotărască părinții în locul copilului) este 
una menită să cadă mai greu în capcana 
revoltelor și a reprimării și astfel va fi mai 
armonioasă.

Ah, vorbitul!!

Dacă „La început a fost Cuvântul“, atunci 
poate din acest motiv cele mai multe com-
plicații în relațiile noastre apar ca urmare a 
folosirii cuvintelor în moduri interpretabile.

Și observați că nu spun că folosim bine 
sau rău cuvintele, probabil de multe ori avem 
cele mai bune intenții când vorbim cu copiii 
noștri. În relațiile dintre adulți, deși cele de 
mai jos rămân valabile, poate că uneori e 
nevoie să ne analizăm mai mult intenția din 
spatele cuvintelor – am vrut sau nu am vrut 
să-l manipulez, să-l rănesc, să-l... „învăț eu 
minte“, „să-i spun vreo două“...



Plec de la premisa că în relația cu copiii 
părinții nu au intenții ascunse, nu fac jocuri 
manipulative, cel puțin nu conștient. Prac-
tica din cabinet mi-a și demonstrat că toți 
părinții, atunci când au înțeles cum un cu-
vânt, o propoziție, le-ar dăuna lor sau copi-
lului lor, și-au dorit să fi știut mai din timp 
despre asta, și-au dorit să schimbe felul în 
care comunică. 

În parte, câteva dintre lucrurile pe care le 
redau mai jos sunt noțiuni pe care și eu le-am 
învățat în cadrul unor cursuri de rezolvare a 
conflictelor. Cu mare mirare am constatat și 
eu că majoritatea conflictelor s-ar diminua 
dacă ne-am vorbi altfel, iar unele nici nu ar 
exista dacă am atribui cuvântului o impor-
tanță mai mare.

Ne-am complicat existența sau am evoluat 
prin vorbire noi, oamenii, față de maimuțe?

Uneori ar fi mai bine să ne îmbrățișăm 
decât să vorbim, alteori în loc să dăm din 
mâini mai bine am spune ceva. Cred că, 
priviți de undeva de pe o altă planetă părem 
a fi o specie foarte interesantă...



 Copiii ne privesc în copilăria fragedă ca 
pe niște uriași atotștiutori, fără să ne dăm 
seama, întotdeauna, noi, părinții, fie și nu-
mai prin mărimea corpului, că avem ceva 
mai mult în plus față de ei. Iar când ceva 
mult mai mare ca tine pare să știe cum să se 
descurce să te hrănească, să te ducă de mână 
astfel încât să descoperi milioane de  lucruri 
nemaivăzute, cum să nu te uiți la părinte 
ca la un soi de zeitate? Și ce să vezi, zeita-
tea rostește și cuvinte, iar copilul, firesc, le 
atribuie un sens mai profund, cuvintele au 
un impact deosebit asupra sufletului lui. În-
soțite de limbajul paraverbal (ton, atitudine) 
și non-verbal (gesturi, mimică), cuvintele pe 
care le rostim se imprimă într-un mod de-
osebit în conștientul, dar și în inconștientul 
copilului. 

Vă las în compania unor cuvinte care pot 
face minuni, care pot schimba în bine relația 
cu copilul dumneavoastră, dar pe care vă in-
vit să le testați și în discuții cu alți adulți.



TU – cuvântul care poate să sune acuz-
ator în unele situații – evită să-l spui dacă 
poate fi înlocuit, mai ales atunci când vrei să 
vorbești de fapt despre ceva ce pe tine te-a 
supărat, te-a deranjat.

„TU ai desenat pe perete, uite, acum o să 
am de făcut curat o zi întreagă“ – înlocuiește 
cu o propoziție formulată la persoana întâi 
care să facă referire la tine, la cum te simți tu 
în acea situație, ca de exemplu: 

„Când văd cum arată peretele, mă gân-
desc că va trebui azi să curăț toată ziua și asta 
nu mă face să mă simt prea bine.“

Credeți că din asta copilul va înțelege că 
a provocat o neplăcere? Cu siguranță, da. Ce 
ați câștiga? Lipsa  acuzatorului „Tu“ diminu-
ază sentimentul de culpă și crește gradul de 
conștientizare a nevoilor dumneavoastră, al 
disconfortului pe care unele dintre compor-
tamentele copilului le poate pricinui celor 
din jur. Când ne simțim acuzați intrăm de 
obicei într-o stare de apărare, la fel și copi-
ii, vor avea tendința să mintă, să refuze să 



 asculte conștient cum altfel ați fi preferat să 
se poarte. 

Nu cred că un copil care desenează un 
perete planifică să supere pe cineva, el pur 
și simplu se bucură, se joacă. Prin urmare, 
dacă îi vorbim despre cum ne-a făcut pe 
noi să ne simțim un comportament al lor în 
loc să acuzăm, deschidem mai degrabă ușa 
sufletului care conectează la a fi atent și la 
celălalt, nu doar la propria persoană.


