DISCIPLINAREA POZITIVĂ
SCOPUL
Specialiştii să interacţioneze cu tehnici sau metode eficiente de modificare a comportamentului copilului
din perspectiva disciplinării pozitive, ce presupune: concentrarea pe comportamentele pozitive ale
copilului; stabilirea şi impunerea regulilor în comportamentul copilului; stabilirea limitelor şi
monitorizarea comportamentelor.

OBIECTIVE
-

Participanţii vor face diferenţa dintre disciplină şi pedeapsă;
Participanţii vor însuşi etapele disciplinării;
Participanţii vor învăţa să stabilească reguli, limite şi consecinţe concrete;
Participanţii vor face diferenţa dintre consecințele logice şi cele naturale;
Participanţii vor învăţa să ofere sprijin pozitiv prin acordarea de recompense, laude şi încurajări.

DURATA
240 minute

MATERIALE NECESARE
foi flipchart;
carioci;
foi A4;
prezentare powerpoint.
Notă: acest modul e destinat tuturor profesioniștilor ce lucrează cu copiii, cât şi părinţilor sau
îngrijitorilor.

PAŞI
1.

Exerciţiu: Comportamente constructive şi distructive (90 min.)

-

Participanţii formează perechi. Un participant e A, iar celălalt e B;
Persoanele A trebuie să aleagă o întâmplare din copilărie, în relaţie cu unul din părinţi/adulţi, ce i-a
rănit sau le-a dăunat într-un fel sau altul. Poate fi util să închidă ochii, astfel persoanele A se vor
concentra asupra întâmplării;
Persoanele A sunt rugate să-şi imagineze că B e părintele/adultul ce a cauzat
disconfortul/întâmplarea sau i-a ofensat. Persoanele A sunt invitate să spună lui B în ce mod i-a
jignit. B trebuie să asculte şi să rămână tăcut. A încep cu cuvintele: „M-ai jignit atunci când ...”.
Când au finisat, pot face schimb de roluri;

-
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Notă
Rolul persoanei B în această activitate se poate dovedi a fi unul foarte dificil, deoarece B doar e tăcut
în timp ce A îşi „descarcă” întâmplările ce i-au cauzat durere. Asiguraţi-vă că B înţeleg că de la ei nu se
aşteaptă să-şi asume responsabilitatea pentru comportamentul pe care A îl descrie sau să încerce să
se apere în vreun fel. Rolul lor e să fie buni ascultători.
Uneori amintirile dureroase pot cauză un stres puternic. Fiţi sensibil la necesităţile persoanelor. Oferiţi
timp participanţilor să iasă din rol şi să discute în perechi. Dacă jocul de rol este prea ameninţător
pentru participanţi, perechile pot pur şi simplu discuta despre incidentele pe care şi le amintesc şi
tipurile de comportament ce i-au jignit.
Participanţii sunt rugaţi să încheie discuţiile şi să iasă din rol. Vor discuta în perechi despre cum s-au
simţit în timpul exerciţiului;
Participanții sunt rugaţi să repete exerciţiul, dar de această dată să se gândească la un eveniment
din copilărie în care unul din părinţi i-a încurajat, să crească ca şi personalitate. În jocul de rol, va fi
folosită joncțiunea „M-ai ajutat când ...”;
Participanții sunt rugaţi să încheie discuţiile şi să iasă din rol. Vor discuta în perechi despre cum s-au
simţit în timpul exerciţiului;
Grupul de participanţi se reuneşte pentru a debrifa activitatea. Se acordă timp participanţilor să
comenteze şi să-şi exprime sentimentele referitoare la activitate;
Participanții sunt rugaţi să scrie răspunsurile lor pe foi flipchart în modul următor:

-

-

Exemplu:

Comportamente constructive ale părinţilor
-

Blândeţe/amabilitate
Atenţie
Asculta ce aveam de spus
Mă lăuda
Mă încuraja, îmi spunea că voi reuşi
Etc.

Comportamente distructive ale părinţilor
-

Niciodată nu mă lăsa să explic
Spunea minciuni
Întotdeauna îmi spunea că nu voi reuşi în viaţă
Etc.

Prezentarea şi analiza celor menţionate pe foile flipchart.

Evaluare
Cum vă simţiţi?;
Ce sentimente v-au copleşit când v-aţi transpus în copilărie?;
Care au fost sentimentele voastre când aţi jucat rolul părintelui?;
Vi s-a părut dificil exerciţiul? Ce l-a făcut să fie aşa?;
În ce fel ne ajută exerciţiul să înţelegem disciplinarea pozitivă?;
Cum s-a simţit copilul în ambele situaţii?.
Notă: analizaţi comportamentul vostru în relaţie cu copiii; identificaţi comportamentele ce credeţi că
influenţează negativ respectul de sine a copilului.
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2.

Discuţie. Disciplină versus pedeapsă (30 min.)

Împărtăşirea experienţelor de copil (în baza exerciţiului de mai sus):
Cum te-au disciplinat părinţii?;
Cum te-ai simţit când au folosit acest tip de disciplină?;
Ţi-a îmbunătăţit comportamentul şi pentru cât timp?;
Cum ai vrut să te trateze adulţii?;
Ce aspect al disciplinei a funcţionat sau nu şi de ce?.
Împărtăşirea experienţelor şi ca adult.
Oferă definiţiile disciplinei şi pedepsei.
Exerciţiu: Adevărat sau fals: 1. Adulţii au mereu dreptate; 2. Am fost bătut de multe ori în tinereţe dar
acum sunt o persoană bună. 3. Nu există scuză pentru ca un copil să răspundă obraznic sau să se certe
cu un părinte. 4. Copiii se vor comporta mai bine dacă părinţii şi profesorii îi iubesc, îi tratează cu
fermitate şi le respectă nevoile şi emoţiile. (Fişa resursă A)

3.

Discuţie. Teoria învăţării sociale (30 min.)

Prezentarea Tabelului ABC:
„A” reprezintă antecedentele - lucrurile care duc la comportamentul dificil. De exemplu, unde sunt
oamenii, ce se întâmplă, cine este acolo, cât e ora;
„B” reprezintă comportamentul - ce face de fapt copilul;
„C” reprezintă consecințele - reacţia la comportamentul copilului, consecinţele ce pot încuraja sau
descuraja (dacă a fost sau nu intenţia ta) repetarea comportamentului;
Declanşatori imediaţi: persoana, locul, timpul zilei, situaţia, indicaţia socială, modelarea.
Declanşatori din trecut: amintirile din trecut pot fi declanşate. Acestea pot evoca gânduri şi sentimente
neplăcute, le vor pune în practică.
Vorbirea în sine ca un lansator, copilul lansează părerea negativă despre el însuşi, ce-i poate influenţa
comportamentul.

4.

Prezentare. Discuţii. Etapele disciplinării pozitive (90 min.)

Participanţilor li se prezintă etapele disciplinării pozitive şi se discută pe marginea etapelor în parte:
1. Observarea comportamentului;
2. Evaluarea comportamentului;
3. Analiza motivelor, contextului şi consecinţelor comportamentului;
4. Alegerea metodei de disciplinare;
5. Verbalizarea regulilor după care va fi aplicată metoda de disciplinare;
6. Aplicarea metodei de disciplinare;
7. Oferirea unui model de către părinte;
8. Evaluarea metodei de disciplinare.
Participanţii sunt repartizaţi în grupuri a câte 4 şi rugaţi să stabilească reguli ţinând cont de
recomandările făcute anterior, apoi, pentru fiecare regulă să stabilească consecințe logice. De asemenea
e necesar să identifice modalităţi de întărire a comportamentului pozitiv (recompense, laude, încurajări).
În grup mare, sunt prezentate şi analizate rezultatele. (Fişa resursă B)

FOI RESURSĂ
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FOI RESURSĂ
Fişa resursă A
Disciplină versus pedeapsă
Cuvântul disciplină e înrudit cu cuvântul discipol şi înseamnă a învăţa, prin urmare, disciplinarea
eficientă are ca şi reper central achiziţia unor comportamente sănătoase. Copiii învaţă de mici ce trebuie
să facă pentru a obţine ce îşi doresc şi cum pot controla acţiunile celorlalţi prin observarea efectelor pe
care îl are comportamentul lor (dacă plâng, vine cineva şi mă ia în braţe). Prin urmare, orice
comportament al copilului are o anumită funcţie, adică un motiv ce-i justifică comportamentul. Astfel se
întâmplă deoarece învăţăm să facem lucruri dacă ele ne aduc un beneficiu sau dacă prin acele
comportamente putem evita anumite consecinţe neplăcute. Modul în care se exprimă comportamentul
depinde de abilităţile pe care le are copilul în repertoriul său comportamental. De exemplu, toţi copiii
sunt furioşi din când în când, dar îşi descarcă furia prin mai multe moduri: plâns, trântit, ridicrea vocii, în
funcţie de cum au fost învăţaţi să-şi exprime furia.
Metodele de disciplinare prezentate sunt specifice pentru următoarele
! trei categorii de situaţii:
când copilul învaţă un comportament nou;
când dorim să consolidăm un comportament;
când copilul nu este motivat, deci nu vrea să însuşească un anumit comportament.
Pedeapsa e exercitarea unui control din exterior, prin forţă, asupra copilului cu scopul de a-i modifica
comportamentul problematic. Pedeapsa e, de fapt, un abuz şi anume:
Abuz fizic: provocarea durerii prin pălmuire, lovire, bătăi grave;
Abuz emoţional: atacuri la persoană, cum ar fi: pronunţarea numelui copilului cu tonalităţi
negative, etichetarea, poreclirea, ridiculizarea, insulta, umilirea, intimidarea, adresarea cu voce
ridicată; suferinţa impusă prin pedeapsa cu lipsirea temporară de hrană, cu închiderea într-o
cameră întunecată (de exemplu, în pivniţă sau în baie) etc.; penalizări ce nu au legătură cu
comportamentul inacceptabil (de exemplu, copilul nu are voie să iasă la joacă toată săptămâna,
pentru că a spart o farfurie sau a stricat o jucărie).

De ce pedepsesc părinţii? Deşi adulţii nu doresc să-şi pedepsească copiii, totuşi, de cele mai multe ori,
părinţii aleg astă disciplinare din mai multe motive:
a. Au avut parte şi ei de un astfel de tratament când au fost copii;
b. Nu cunosc o altă metodă prin care să obţină rezultatul aşteptat;
c. Cred în eficienţa pedepsei.
Apariţia imediată a efectului pedepsei poate funcţiona ca o recompensă pentru cel care o foloseşte (în
cazul nostru, părintele) şi, prin urmare, poate duce la utilizarea ei abuzivă. De exemplu, părintele îl
pedepseşte pe copil, punându-l la colţ pentru că se joacă prea gălăgios. În acest caz, beneficiul imediat e
încetarea gălăgiei. Fără să-şi dea seama, părintele nu mai caută alte soluţii la o situaţie nedorită, fiind
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tentat să o rezolve rapid prin pedepsirea copilului. Pedeapsa poate modela comportamentul celui
pedepsit. Studiile demonstrează că copiii ce au fost martorii sau ţinta unor pedepse excesive, tind să
recurgă ei înşişi la pedepsirea oamenilor din jurul lor. Uneori, aplicarea pedepsei poate fi amânată până
când copiii devin ei înşişi adulţi şi intră în rolul de părinţi.

Consecinţele pedepsei asupra părintelui
De multe ori părintele se simte vinovat după ce pedepseşte copilul, mai ales, dacă l-a pedepsit prea
aspru, la mânie. Regretă că a folosit o metodă cu efecte negative asupra copilului şi nu a fost eficientă în
schimbarea comportamentului. De asemenea, relaţia dintre părinte şi copil are de suferit: copilul devine
mai puţin comunicativ cu părintele, caută afecţiune în altă parte, îşi pierde încrederea în părinte,
ascunde de el unele lucruri etc.

Consecinţele pedepsei asupra copilului
Învaţă un model agresiv de disciplinare
Modelul oferit de către părinţi are uneori un impact mai mare asupra copilului decât orice alte metode
folosite în disciplinarea lui. Copilul învaţă cel mai bine imitând, uneori inconştient, exemplul ce îi este
oferit de părinte. Adolescenţii ce au fost loviţi aprobă folosirea pedepsei corporale şi, probabil, o vor
aplica când vor avea copii (Dietz, 2000).
Învaţă un model agresiv de gândire şi relaţionare
Copiii ce sunt agresaţi fizic sau verbal, manifestă comportamente agresive în familie, faţă de fraţi, bunici,
părinţi, precum şi faţă de copiii de aceeaşi vârstă, la grădiniţă sau la şcoală. Cercetările arată că copiii ce
au fost pedepsiţi fizic, întreprind mai multe acţiuni ostile, ca răspuns la comportamentul neclar al
colegilor lor, găsesc mai puţine soluţii pentru soluţionarea problemelor şi aleg variantele mai ostile.
(Dietz, 2000 apud Hart, Ladd & Burleson, 1990; Haskett, 1990; Trickett, 1993; Weiss et al., 1992).
Dezvoltă probleme emoţionale şi comportamentale
Cercetările au demonstrat că abuzul emoţional este mai des asociat cu problemele psihologice, decât
abuzul fizic sever (Clausen şi Crittenden, 1991; Forth şi Chamberland, 1995). Lindahl (1998) arată, în
urma unui studiu, că „ordinele” date de părinţi şi constrângerile asupra copiilor se manifestă în mod
diferit la băieţii cu dereglări de comportament şi la cei fără astfel de probleme. În concluzie, constatăm
că un nivel ridicat al controlului e asociat cu apariţia unui număr crescut de comportamente deviante.
(din Domnica Petrovai ş.a. „Ghid de disciplinare pentru părinţi”)
Sursa: http://parentsmasterclass.ro
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Fişa resursă B
Tehnici de disciplinare pozitivă a copiilor
0 – 2 ANI
Ţinând cont de faptul că copiii mici sunt în mod natural curioşi, cel mai bun mod de disciplinare a lor
este eliminarea tentaţiilor. Mediul trebuie să fie sigur: ascundeţi (plasaţi-le acolo unde nu le poate
descoperi sau vedea) sau ţineţi sub cheie bijuteriile, telecomenzile, medicamentele, substanţele toxice
etc. Când copilul se întinde sau se îndreaptă către un obiect periculos, spuneţi calm „nu” şi
redirecţionaţi-l dacă e nevoie, chiar prin luarea lui din acel loc sau prin captarea atenţiei sale cu altă
activitate.
Time Out-ul (formă de disciplinare ce constă în scoaterea copilului din situaţie pentru o perioadă de
timp) poate fi o modalitate de disciplinare eficientă dacă simpla redirecţionare a atenţiei nu
funcţionează. Unui copil ce a muşcat, lovit, sau a aruncat mâncarea trebuie să i se spună de ce este
inacceptabil acel comportament şi dus într-o arie desemnată Time Out-ului pentru un minut sau două,
pentru a se calma (Time Out-urile mai lungi nu sunt efective pentru copiii mici).
Nu bateţi copilul. Copiii mici nu sunt capabili să facă legătură între comportamentul lor şi pedeapsa
fizică. Vor simţi doar durerea loviturii.
Nu uitaţi că toţi copiii învaţă privindu-vă pe dumneavoastră. Asiguraţi-vă că comportamentul dvs. e un
model bun. Veţi avea un mai mare impact asupra copilului dacă vă vede punându-vă deoparte lucrurile
proprii, decât dacă doar îi spuneţi să îşi ridice jucăriile, în timp ce dvs. vă lăsaţi lucrurile împrăştiate prin
bucătărie.

3 – 5 ANI
Pe măsură ce copilul creşte şi poate înţelege legătura dintre acţiunile sale şi consecinţe, începeţi să
stabiliţi reguli ale casei şi ale familiei. E important să explicaţi copiilor ce anume aşteptaţi de la ei înainte
de a-i pedepsi pentru un anumit comportament. De exemplu, prima dată când copilul de 3 ani îşi
foloseşte creioanele pentru desenarea pereţilor camerelor, discutaţi de ce nu este permis acest lucru şi
ce se va întâmpla dacă o face repetat. Explicaţi-i că va trebui să ajute la curăţarea peretelui şi că nu va
mai avea voie să se joace cu creioanele sale întreaga după-amiază. Dacă, după câteva zile desenează iar
pe pereţi, amintiţi-i că creioanele sunt doar pentru hârtie şi puneţi în aplicare consecinţele.
Părinţii tineri trebuie să impună acest „am fixat regula şi mă aştept să o asculţi sau să accepţi
consecinţele” pentru binele fiecăruia. Deşi e uneori mai uşor pentru părinţi să ignore comportamentele
rele ocazionale sau să nu aplice pedepsele cuvenite, ei riscă astfel să creeze un precedent negativ.
Consistenţa (aplicarea consecinţelor stabilite de fiecare dată când regulile sunt încălcate) e cheia
disciplinei efective. E important ca părinţii să decidă împreună care sunt regulile şi apoi să fie consistenţi
în aplicarea lor.
În acelaşi timp, când vă faceţi clar cu privire la comportamentele pe care le veţi taxa, nu uitaţi să
recompensaţi comportamentele pozitive. Disciplina nu înseamnă numai pedeapsă. Părinţii trebuie să-şi
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amintească să recunoască comportamentele pozitive. De exemplu, aţi putea spune: „Sunt mândru de
tine pentru că îţi împarţi jucăriile cu prietenii tăi”. Această afirmaţie are de obicei mai mult succes decât
pedipsirea copilului pentru comportamentul opus (zgârcenia şi posesivitatea). Când vă lăudaţi copilul,
fiţi specific (explicaţi ce anume v-a plăcut în comportamentul său), nu spuneţi doar „ai procedat bine”.
Dacă copilul prezintă un comportament de neacceptat şi constant, alcătuiţi un tabel unde menţionaţi
(pentru fiecare zi a săptămânii) câte şanse îi oferiţi copilului să arate acel comportament înainte de a-l
pedepsi sau de câte ori trebuie să manifeste comportamentul pozitiv pentru a-l răsplăti. Aveţi grijă ca
tabelul să fie unul atractiv pentru copil (colorat, cu personajele îndrăgite de desene animate etc.). Afişaţi
tabelul undeva la vedere şi ţineţi contabilitatea zilnic. Acest lucru vă va da şi dvs. şi copilului o viziune
concretă asupra a ceea ce face el. Nu uitaţi să recompensaţi copilul pentru că a învăţat să-şi controleze
comportamentul negativ şi să aplicaţi consecinţele atunci când limita comportamentelor negative
admise este depăşită.
Time Out-urile pot lucra bine pentru copiii de această vârstă. Stabiliţi un loc convenabil pentru Time Out,
ferit de factori distractori, astfel încât să forţeze copilul să se gândească la comportamentul său.
Amintiţi-vă că trimisul în cameră a copilului avea sens pe vremurile în care nu existau TV, computer etc.
Nu uitaţi să stabiliţi time out-ului perioada de timp. Experţii spun că ar trebui să fie de 1 minut pentru
fiecare an din vârsta copilului. Alţii susţin că ar trebui să dureze până când copilul se calmează (pentru al învăţa auto-controlul).

6 – 8 ANI
Time Out-urile şi aplicarea consecinţelor sunt strategii de disciplinare efective şi pentru această
categorie de vârstă. Din nou, consistenţa e crucială. Neţinându-vă promisiunile de a aplica consecinţele
explicate, vă subminaţi autoritatea. Copiii trebuie să descopere că sunteţi serioşi în ceea ce spuneţi şi că
vă ţineţi de cuvânt. Asta nu înseamnă că nu puteţi acorda o a doua şansă sau că nu puteţi să permiteţi
copilului o anumită marjă de eroare, dar în cele mai multe cazuri, trebuie să înfăptuiţi cele spuse.
Fiţi atenţi să nu faceţi ameninţări regretabile la mânie („Închide uşa şi n-ai să te mai uiţi niciodată la
TV!”) de vreme ce nu le veţi putea înfăptui. Dacă îi ameninţaţi că întoarceţi maşina şi mergeţi acasă dacă
nu încetează bătaia pe bancheta din spate, faceţi exact ce aţi spus. Ziua de plajă pierdută e mai puţin
importantă decât faptul că copiii dvs. să ia de bun ceea ce spuneţi.
Fiţi atenţi la dimensiunea pedepselor pe care le administraţi. Pedepsele uriaşe vă pot anula puterea de
părinte. Dacă nu îi daţi voie să iasă la joacă timp de o lună, copilul nu se va simţi motivat să se schimbe
deoarece i s-a luat deja totul.

9 – 12 ANI
Copiii de aceasta vârstă, la fel ca şi la celelalte vârste, pot fi disciplinaţi cu ajutorul consecinţelor
naturale. Pe măsură ce se maturizează şi cer mai multă independenţă şi responsabilitate, faptul de a fi
puşi în situaţia să se descurce cu consecinţele propriului comportament e o metodă adecvată şi efectivă
de disciplinare. De exemplu, dacă copilul de clasa a cincea nu şi-a făcut tema înainte de culcare, ar trebui
să staţi treaz sau să-l ajutaţi să o facă? Probabil ca nu, deoarece veţi pierde ocazia să-l învăţaţi ceva
despre viaţă. Dacă nu şi-a făcut tema mai devreme, va merge la şcoală fără ea în ziua următoare şi va
primi nota mică corespunzătoare. E firesc ca părintele să vrea să-şi „salveze” copilul din faţa greşelilor
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sale dar, pe termen lung, i-aţi face o favoare mai mare dacă l-aţi lăsa să eşueze uneori. Va observa care
sunt consecinţele şi este probabil să nu mai greşească. Dacă copilul pare să nu înveţe firesc din
consecinţele, fixaţi dvs. un set de consecinţe pentru a-l ajuta să-şi modifice comportamentul.

13 ANI ŞI MAI MULT
Până acum aţi aşternut bazele. Copilul ştie ce aşteptaţi de la el şi ştie că nu glumiţi când spuneţi ceva
despre consecinţele comportamentului negativ. Nu lăsaţi acum garda jos: disciplina e la fel de
importantă pentru adolescenţi aşa cum e şi pentru copiii mici. Aşa cum copilul de 4 ani are nevoie să îi
fixaţi ora de culcare şi să vă ţineţi de ea, la fel şi adolescentul trebuie să ştie care îi sunt limitele.
Asiguraţi-vă că fixaţi reguli privind temele, vizitele prietenilor, orele de întoarcere acasă, întâlnirile şi
discutaţi-le dinainte cu copiii pentru a nu exista neînţelegeri. Deşi, adolescenţii se vor plânge din când în
când, vor realiza că dvs. deţineţi controlul. Tinerii încă doresc şi au nevoie să li se pună limite care să le
ordoneze viaţa, deşi le dăruiţi mai multă autonomie şi responsabilitate.
Când adolescentul încalcă o regulă (se întoarce mai târziu faţă de ora stabilită), cel mai bun plan de
acţiune pare a fi retragerea privilegiilor. Chiar dacă îi interziceţi să iasă un weekend cu prietenii,
asiguraţi-vă că discutaţi de ce întoarcerea acasă mai târzie cu o oră decât termenul limită e un lucru
inacceptabil şi îngrijorător.
De asemenea e important să oferiţi adolescentului un grad de control asupra vieţii sale. Aceasta va
limita numărul luptelor pentru putere şi îl va ajuta să respecte deciziile pe care dvs. ca părinte trebuie să
le faceţi pentru el. Puteţi să îi permiteţi să facă alegerile proprii privind hainele pe care să le poarte,
coafura, starea camerei sale. Pe măsura ce creşte, universul pe care îl poate controla se poate extinde şi
poate include ocazional şi ora de întoarcere mai flexibilă.
Disciplinarea copilului va fi începută după vârsta de un an şi jumătate, astfel că în momentul în care va
fi încadrat într-o colectivitate de preşcolari, trebuie să posede un minimum de conduite obligatorii.

Cum putem disciplina pozitiv copiii:
1. Unul din principiile de bază urmărit în disciplinarea copilului va fi cel al fermităţii şi consecvenţei (se
are în vedere, dacă noi nu acceptăm copilul să mintă, atunci, ori de câte ori el minte îl atenţionam
asupra faptului acesta şi nu numai în zilele cu indispoziţie sau în cazurile când aceasta ne priveşte pe
noi). E greşit să se alterneze perioadele mai severe cu cele de lejeritate. Pentru aceeaşi vină copilul va fi
admonestat la fel. Fermă – consecinţele ar fi bine să fie clar formulate şi apoi aplicate atunci când un
comportament neadecvat are loc; corectă – consecinţele să corespundă cu comportamentul neadecvat.
În caz de recurenţă a comportamentului neadecvat, consecinţele ar fi bine să fie anunţate în avans,
astfel încât copilul să ştie ce s-ar putea întâmpla; prietenoasă – recurgeţi la un stil de comunicare
prietenos dar ferm, atunci când lăsaţi copilul să ştie că se comportă neadecvat şi-i aduceţi la cunoştinţă
consecinţele posibile. Încurajaţii să reţină ce ar putea face în loc să evite viitoarele consecinţe. Lucraţi
asupra antrenamentului de a fi bun şi lăudaţi-i pentru comportamentul pozitiv;
2. Lauda şi încurajarea sunt de multe ori practici mult mai „sănătoase” şi care au acelaşi efect ca şi
recompensa materială. Legaţi încurajarea de o anume acţiune sau activitate, îl va ajuta pe copil să
aprecieze valoarea exerciţiului (practicii, efortului) său îl va încuraja să-şi continue efortul. Când lăudăm,
vom spune ce a făcut bine şi la ce îi va fi de folos în viitorul apropiat sau mai târziu(pentru copii şcolari);
8

3. Recompensa trebuie să vina ulterior faptei, mai degrabă decât o promisiune motivantă.
Recompensarea frecventă poate duce la comportamentul dorit doar condiţionat. De fiecare dată când
copilul va dori ceva, va „uita” să fie aşa cum cer mama şi tata, doar pentru a forţa mama la o nouă
promisiune de recompensă;
4. Premiile date copilului sunt stimulente în vederea atingerii unui ţel, fie în deprinderea unui obicei
bun sau renunţarea la unul rău. Ele sunt folosite pentru motivarea acţiunilor asociate deprinderilor,
talentelor şi calităţilor fizice înnăscute (naturale), dar nu pentru schimbarea comportamentului. Premiile
pot fi folosite pentru a ajuta copilul să înveţe să meargă cu bicicleta, să coloreze un desen, să obţină o
notă bună;
5. Corectarea comportamentului nedorit se face pe baza răspunsului la întrebarea: „Au fost acţiunile
copilului rezultatul copilăriei, sau ale răutăţii lui?”. Părinţii trebuie să corecteze atât greşelile copilăreşti,
cât şi tendinţele de exprimare a răutăţii copilului faţă de alte persoane sau deteriorare intenţionată a
lucrurilor. Nu orice „greşeală” trebuie corectată în acelaşi mod sau cu acelaşi impact asupra copilului.
Există o serie de factori de care trebuie să se ţină cont atunci când pedeapsa se impune: cât de gravă
este greşeala, vârsta şi capacitatea de înţelegere a copilului, contextul în care a avut loc, purtarea
ulterioară, circumstanţele atenuante sau agravante, repetarea faptei. Doar după ce aceste aspecte au
fost clarificate, părintele trebuie să decidă dacă pedeapsa e cuvenită şi cât de gravă va fi acesta în
balanţă cu gravitatea faptei;
6. Ţipetele sau măsurile extreme, precum ameninţarea că nu-i vom mai iubi şi nu vom mai avea
încredere în ei au un impact devastator asupra copiilor;
7. Acceptaţi faptul că prin greşeli, copiii învaţă şi nu greşesc doar cei ce nu muncesc. Copiii învăţaţi să
identifice greşelile efectuate, învaţă a găsi soluţii, iar cei cărora nu li se acceptă să greşească, devin
temători de a efectua ceva nou şi li se distruge dorinţa de a crea. O cale de a învăţa că greşelile sunt
oportunităţi minunate de a învăţa e şi modelarea dvs. după cei 3 R de recuperare după ce aţi făcut o
greşeală: recunoaşteţi greşeala; reconcilierea: fiţi dispus să spuneţi ,,îmi pare rău, nu-mi place cum am
făcut faţă acestei situaţii’’; rezolvarea: focusaţi-vă pe soluţii decât pe acuze (rezolvarea este eficientă
numai dacă faceţi paşii în ordinea scrisă);
8. Copilul obraznic e copilul descurajat, ce are o idee distorsionată despre cum să-şi atingă scopul
principal, acela de a aparţine. Ideile eronate duc către comportamente deviante;
9. Seara înainte de culcare, în timp ce îl înveliţi, rugaţi-l să împartă cu dvs „momentele de tristeţe” din
timpul zilei şi de asemenea ,,momentele de bucurie’’ din timpul zilei. Apoi faceţi şi dvs acelaşi lucru. Veţi
fi surprins ce veţi învăţa din acest gest;
10. Oferiţi copilului preocupări cu semnificaţie;
11. Luaţi-vă timp pentru antrenament. Fiţi siguri că copilul a înţeles instrucţiunile şi ce înseamnă
,,curăţenia’’ pentru dvs. Pentru ei poate însemna doar să strângă farfuria de la masă şi s-o pună în
chiuvetă. Părinţii: „Ce ai înţeles referitor la ceea ce se aşteaptă de la tine?”;
12. Nu este recomandat să te confrunţi cu situaţia când e ,,caldă’’, emoţiile stau în cale. Învăţaţi-vă
copiii în legătură cu programul de ,,răcorire”. Dvs. sau copilul, puteţi merge într-o cameră separat şi să
faceţi ceva ce să vă relaxeze sau să vă facă să vă simţiţi mai bine, apoi încercaţi să lucraţi cu problema
ţinând cont de respectul reciproc;
13. Scăpaţi de ideea că în scopul de a-l face pe copil să procedeze corect, pentru început trebuie să-l
faceţi să se simtă rău. Dvs. simţiţi că faceţi lucrurile mai bine atunci când sunteţi umilit?;
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14. Pedeapsa poate că va ,,merge’’ dacă tot ceea ce doriţi e să-l faceţi să se oprească pentru moment,
însă reacţiile secundare ar putea fi: resentimentele, rebeliunea, răzbunarea, retragerea;
15. Pedeapsa corporală e inacceptabilă în educaţia copilului deoarece îi învaţă pe copii că doar prin
forţă şi înjosind pe alţii pot obţine ce doresc. Când batem un copil, adulţi fiind, înseamnă ca am încetat
să mai gândim (reflectăm). De ce să nu încercăm să explicăm copilului motivul pentru care la vârsta de 2
ani nu trebuie, nu are voie să facă ce tocmai a făcut? Copilul bătut nu e în stare să înveţe Ce? Când?
Unde? Cum? a greşit cu atât mai mult că nu învaţă cum să procedeze ulterior în situaţii similare;
16. A accepta imperfecţiunea propriilor părinţi şi a conştientiza în acelaşi timp calităţile pentru care îi
iubim şi-i admirăm reprezintă o cale mai uşoară în a deveni părinţi ce „gândesc”, perfect conştienţi de
propriile imperfecţiuni;
17. Fiţi siguri că mesajul de iubire şi de respect ajunge la sufletul lui. Începeţi cu: „Ţin mult la tine, sunt
preocupat de această situaţie. Vrei să lucrăm împreună la găsirea unei soluţii?”;
18. Distraţi-vă! Aduceţi bucuria în casă şi în clasă;
19. Respectaţi personalitatea copilului şi doar aşa vor învăţa să respecte pe ceilalţi;
20. Dacă copilul se înfurie pe Dvs. sau pe consecinţa aplicată acest lucru este mai bun decât dacă nu ar
da nici o însemnătate celor ce spuneţi. Important e de a-l învăţa pe copil să-şi exprime nemulţumirea
într-o modalitate acceptată social;
21. Putem utiliza time-out pentru calmare, dar el nu trebuie să depăşească timpul egal cu vârsta
copilului, plus-minus 1-2 minute. Locul pentru time out trebuie să fie nepericulos, ferit de stimuli,
luminat şi fără accesorii ce dăunează copilului;
22. Înfiinţaţi un consiliu de familie;
23. Pentru a învăţa un comportament nou, utilizaţi paşii de mai jos:
CUM ÎNVĂŢĂM COPILUL UN COMPORTAMENT
1. Definiţi clar comportamentul dorit
copilului

Spălatul pe mâini înainte de masă

2. Stratificaţi în paşi mici comportamentul
respectiv

Ridicarea mânecilor, pornirea robinetului, udarea,
săpunirea, frecarea, limpezirea, ştergerea mâinilor,
aranjarea mânicilor

3. Folosiţi îndrumarea:
- fizică;
- verbală;
- prin modelare.

- luaţi mâinile copilului în mâinile dvs. şi executaţi
mişcările necesare spălării mâinilor;
- observarea la alţii a spălatului pe mâini.

4. Recompensaţi reflecţiile succesive ale
comportamentului dorit

Recompensaţi copilul chiar dacă nu se şterge pe mâini,
ci doar le pune pe prosop

5. Ignoraţi aproximările succesive ale
etapelor anterioare

Dacă copilul ştie deja să se şteargă pe mâini,
recompensaţi-l numai atunci când execută bine etapa

6. Retrageţi treptat îndrumarea

Dacă vedeţi că ştie etapele spălării pe mâini nu-i
reamintiţi mişcările

7. Recompensaţi la intervale neregulate

Recompensaţi periodic spălatul mâinilor

Metoda optimă de disciplinare constă în încurajarea comportamentelor pozitive, cooperare cu copilul,
promovarea comportamentelor acceptate social.
10

