
Comunicarea părinte-copil

Comunicarea dintre părinte şi copil este esenţială în formarea şi dezvoltarea armonioasă a
personalităţii copilului. Ea trebuie să fie una pozitivă şi echilibrată, să atragă fericire, liniște şi
siguranţă.

Este foarte important pentru părinţi să observe copilul, astfel încât să poată stabili o relaţie cu
el, să cunoască atunci când acesta are anumite nevoi, când este timpul să-i ofere ce-i lipseşte, să-l
încurajeze în activităţile pe care le realizează. Înainte de a-i explica de ce nu este bine să facă un
anumit lucru sau de a se înfuria pentru alegerea pe care copilul a făcut-o, într-o anumita situaţie este
important ca părintele să-i arate că-i înţelege emoţiile şi motivele. Acest lucru nu înseamnă, neapărat
că părintele este de acord cu alegerea pe care a făcut-o copilul, însă îi recunoaşte libertatea de a simţi
orice emoţie. Pentru a stabili o relaţie pozitivă între părinte şi copil este nevoie de înţelegere, iubire,
respect şi răbdare. Părintele îi oferă copilului atenţie, acceptare, aprobare şi afecţiune.

Mai jos, sunt prezentate câteva reguli pentru a stabili o comunicare optimă între părinte şi copil.

REGULI PENTRU PĂRINȚI REGULI PENTRU COPIL

-Dedicați zilnic un timp special copilului -Nu lăsa prietenii și școala să-ti acapareze
dumneavoastră, pentru a fi cu adevărat tot timpul; acordă zilnic un timp pentru a-ți

aproape de nevoile și frământările lui;                                                          redescoperi părinții și inve rs, pentru
ca ei să te redescopere pe tine;

-Încercați mai întâi să îl înțelegeți și abia - Fii deschis în idei și trăiri față de păr inți;
apoi să vă faceți înțeles prin sfaturi și îndrumări;                                        nu -i pune în situația de  a „ghici” ce

este în sufletul tău;
-Fiți deschiși față de copilul dvs. și provocați-l pe -Consultă-te cu părinții în problemele tale;
teme diverse ( serioase, amuzante );                                                   Respectă aprecierile și evaluările păr inților

tăi, chiar dacă nu se potrivesc cu ale tale;
- Arătați zilnic afecțiune față de copil, - Ia inițiva de a le aduce aminte părinților

indiferent de dispoziția în care se află;                                               că sunt iubiți și, că la rândul lor, te iubesc;

- Tratați-vă copilul ca pe un tânăr adult, responsabil; - Acceptă constructiv supravegherea
Nu fiți exagerat de posesiv ;                                                                             și grija părinților ;

- Dați exemple de comportare și fiți constanți în -Fii tu însuți un exemplu pentru părinți;
valorile pe care le promovați;                                                            folosește energia pe care o ai în mod

constructiv;
- Desfășurați activități comune cu copilul dvs. - Ia TU inițiativa de a face ceva plăcut

cu părinții TĂI.

Sursa: Exemple de bune practici - ,,Parteneriat şcoală-familie’’
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ACTIVITĂȚI PENTRU IMBUNĂTĂȚIREA COMUNICĂRII PĂRINTE-COPIL

Rolul acestor activităţi este de a îmbunătăţi comunicarea dintre părinte şi copil prin:

- ascultarea copilului;
- înţelegerea emoţiilor copilului;
- încrederea acordată copilului;
- dragostea necondiţionată faţă de copil.

I. ,,Cutia cu emoţii’’

Părintele împreună cu copilul, la sfârşitul fiecărei zile notează pe bileţele, emoţiile pe care le
trăiesc pe parcursul zilei. Aceste emoţii le adaugă într-o cutie, timp de o săptămână. La sfârşitul
săptămânii se deschide cutia şi se discută pe baza emoţiilor simţite atât de copil cât şi de părinte, pe
parcursul săptămânii respective.

II. ,,Ascultând ne cunoaştem’’
Copilul şi părintele notează pe o coală, evenimente plăcute şi evenimente mai puţin plăcute

pe care le-au trăit, unul alături de celălalt. Marcarea acestora se poate face prin semnul (+) sau (-).

Evenimente plăcute (+) Evenimente mai puţin plăcute(-)

Se poartă discuţii referitoare la impactul acestor evenimente asupra fiecăruia, consecinţele,
remedierea lipsurilor şi învăţăturile desprinse.

III. Fișă de lucru

Notează persoanele pe care poţi conta, atunci când te confrunţi cu diverse situaţii.

Situaţia Persoana care mă poate ajuta

Când nu-mi pot face temele

Când mă simt singur

Când sunt bolnav

Când nu am încredere în mine

Când sunt obosit

Când mă cert cu un prieten

Când mi-e teamă

Când sunt nemulţumit

Când mă plictisesc



IV. Completează următorul chestionar, în funcţie de cum ai dori să fie relaţia ta cu
părintele:
1. Ce aștept eu de la părinții mei? .................................................................................

2. Ce cred eu că așteaptă părinții mei de la mine?
…………………………………………………………………………………………
3. Nu-mi place când părintele meu

…………………………………………………………………………………………
4. Ce activități mi-ar plăcea să fac împreună cu părinții/ părintele meu?

………………………………………………………………………………………….


