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Situațiile de criză dintre părinți și copii, care apar uneori și la ordinea zilei,  

impun găsirea unor variante de mesaje menite să detensioneze aceste situații. 

Aceste mesaje personalizate pun accentul pe implicarea afectivă a părintelui în 

comunicarea cu copilul.  

Comunicarea este în mod sigur mai eficientă dacă cuvintele ”niciodată” și 

”întotdeauna” sunt evitate și înlocuite cu cuvinte care nu au aceeași conotație 

negativă, de exemplu: în multe situații….., câteodată….., deseori…..etc. 

1. De exprimare – exprimarea deschisă a unor păreri, idei, gânduri,  
sentimente: ”Eu vreau să..............”; Mie mi-ar plăcea să..............” 
Exemple : Mi-ar plăcea să fi mai serios în ceea ce privește școala. 
        Eu vreau să depui un efort mai mare/susținut în pregătirea temelor. 
 

2. De răspuns – răspunsul oferit de părinte copilului este necesar să fie  
clar, precis și argumentat: ”Da,...........deoarece.........”, 
”Nu,...........deoarece...........” 
Exemple : ”Da, poți pleca în excursie deoarece în ultima săptămână ți-ai îndeplinit 
toate sarcinile”. 
  Nu, nu vei mai avea același timp liber azi, deoarece nu ți-ai respectat 
promisiunea de a-ți face ordine în cameră. 
 



3. De prevenire (întâmpinare) = în aceste enunțuri facem cunoscute  
dorințele, nevoile și aștepările pe care le avem de la ceilalți: ”Mi-ar plăcea 
să.........deoarece........”, Aștept de la tine........pentru că........ 
Exemple: Mi-ar plăcea să discuți cu mine ce te supără deoarece aș putea să-ți fiu 
de foarte multe ori de ajutor. 

      Aștept de la tine să mă ajuți să strâng masa pentru că este momentul să 
devii mai responsabil. 

4. De confruntare – mesajul evidențiază emoția declanșată de  
comportamentul altei persoane (comportament → emoție) 
Exemple: Dacă tu mai întârzi la școală ar însemna să mă cheme din nou diriginta, 
ceea ce ar face ca eu ca eu să fiu dezamăgită, nemulțumită. 

5. De apreciere – sunt enunțuri pozitive, complimente, laude pe care le  
oferim celor din jurul nostru. 
Exemple: Ai lucrat foarte bine azi! 

Sunt foarte mulțumită că ți-ai respectat promisiunea și nu ai mai întârziat la 
școală. 
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