
Cum comunic eficient cu copilul meu?

Comunicarea părinte copil  este adesea ineficienta datorită unor erori  sistematice pe
care părintele le face atunci cand doreşte să transmită anumite mesaje.

Ce greşim cand comunicăm? 

Uneori este ironic să observi cum unii adulţi îşi tratează prietenii mai blând decât pe
proprii copii. Dacă un copil îşi varsă bautura, putem auzi: “Ce se întâmplă cu tine? Nu
poţi fi  mai atent? Treci imediat şi  curăţă mizeria! “ În schimb, dacă un prieten de-al
aceluiaşi părinte varsă bautura, ne putem aştepta să auzim: Oh, dar nu e nimic! Se
curaţă într-un moment! (Jaffe M, 1991)

Iată  câteva  din  greşelile  mai  frecvent  întâlnite  care  blocheză  sau  scad  eficienţa
comunicării, ducând uneori la apariţia conflictelor:

 Amentinţarea “Dacă nu vii în momentul ăsta la mine, ai încurcat-o! Dacă se mai
întamplă să faci mizerie, nu ştiu ce sunt în stare să-ţi fac! “ Principala preocupare
a copilului va fi să nu greşească şi va fi tot timpul tensionat. 

 Minimalizarea problemei sau negarea ei. “Nu-i aşa grav ce ţi s-a întâmplat! Nu-i
adevărat! Nu fii suparat! “. Astfel, opilul se va simţi neinţeles.

 Etichatarea: “Eşti rau ! Esti prost!.  Astfel de evaluări globale nu sunt realiste, un
om  nu  poate  fi  in  totalitate  rau  sau  bun.  El  are  comportamente  rele  si
comportamente bune.

 Învinuirea “Uite ce ai facut! “

 Reproşul  “Din cauza ta s-a întamplat asta! De ce nu asculţi de mine? “

 Ironia -poate scadea încrederea în forţele proprii şi în părinte



Cum comunicăm eficient? 

 Exprimaţi-vă dorinţele, nevoile şi aşteptările într-un mod clar şi simplu (ex: “Dă-
mi foarfeca. Este prea ascuţită şi ai putea să te tai! Îţi aduc una din plastic. “) 

 Evitaţi formulările vagi şi interogaţiile. Ex: “Incearcă să fii
cuminte, încearcă să-ţi strângi jucăriile. Nu vrei să vii la
masă, te rog? “

 Adaptaţi-vă  limbajul  nonverbal  la  situaţia  impusa  de
mesaj. Dacă mesajele nonverbale sunt obişnuite, neutre ,

copilul poate foarte uşor să decidă să nu fie compliant. Dacă gesturile sunt prea
intruzive  (vă  încruntaţi,  ii  luaţi  foarfeca  din  mâna)  copilul  poate  să  opună
rezistenţă şi mai mare. Când există o concordanţă între comunicarea verbală şi
cea  nonverbală,  îi  transmiteţi  copilului  că  vorbiţi  serios.  Înainte  de  a  deveni
compliant,  acesta  vă  va  citi  expresia  facială,  tonul  vocii,  gesturile.  Creşteţi
şansele  de  a  face  copilul  compliant  dacă  va  arataţi  încrezător  şi  stăpân  pe
situaţie şi dacă folosiţi o gestică adecvată.

 Înaintea transmiterii mesajului, fiţi sigur că aveţi atenţia copilului îndreptată către
dumneavoastră. Aceasta poate fi o adevarată provocare,  dar iată câteva trucuri!
Unul  dintre  aceste  este  proximitatea-  staţi  aproape  de  copilul  dumneavoatră
atunci  când  vreţi  să-i  comunicaţi  ceva  si  stabiliti  contact  vizual  cu  el.  Când
copilul vă priveşte spuneţi numele copilului, sau atingeţi uşor copilul pe umăr sau
pe spate, spuneţi ce aveţi de spus, laudaţi atunci când copilul devine compliant.

 Daţi  copilului  posibilitatea de a alege numai  atunci  cînd este cazul!  Ex:  “Eşti
pregătit să mergi la culcare? “Această întrebare sugerează posibilitatea  copilului
de a alege între a fi  sau a nu fi  gata de culcare. Dacă spuneţi:  Este ora de
culcare. Haide în pat să te odihneşti! În felul  acesta nu lăsaţi  copilului  o altă
opţiune şi atunci complianţa va fi mai redusa.

 Daţi  instrucţiuni  care  să  conţină  informaţii  cît  mai  clare  şi  practice.  Evitaţi
întrebările retorice şi conceptele cu caracter general! Ex. “Nu vrei să fii cuminte?
“Amintiţi-vă  de  fiecare  dată  că  folosind  concepte  precum  bunătate,  răutate,
cuminte, politicos, nu faceţi decît să-l derutaţi şi mai mult pe copil.

 Conştientizaţi-vă emoţiile şi exprimaţi-le într-un mod adecvat. “Mă simt furioasă
când mă întrerupi! “  Şi nu “Uite ce mi-ai facut! “

  Fiţi empatic cu copilul dumneavoastră când este suparat, reflectând ceea ce
vedeţi, auziţi. Nu judecaţi! Descrieţi: “Văd că eşti supărat. “



 Ascultaţi-vă copilul când îşi exprimă emoţiile şi gândurile fără a încerca sa i le
schimbaţi, copilul este capabil de schimare dacă se simte intles si acceptat. Nu
incercati sa  minimalizaţi importanţa trăirii „Nu fi suparat! Las ca trece! Nu-i aşa
grav!”.

 Arătaţi respect copilului dumneavoastră şi întăriţi regulile fără a-l tachina, umili,
hărţui.  Acest  lucru  înseamnă  a  vă  concentra  mai  mult  pe  imbunataţirea
comportamentului  decât  pe  pedepsirea  comportamentelor  neadecvate.  Ex:
„Doare dacă loveşti, nu ar trebui să loveşti! Când cineva te impinge spune stop!
Nu-mi place să fiu împins”. Incercati sa evitati intrebari precum: „ De ce ai lovit?
De ce ai împins? Ţie îţi place să ţi se facă aşa?”

 Nu amânaţi administrarea consecinţelor folosind expresia tipică: “Data viitoare
când faci asta te trimit în camera ta! Apoi cateva minute mai târziu de multe ori
parintii spun astfel: “Te avertizez! Încă o dată şi mergi în camera ta! “. Acţionând
in acest fel, copilul va ințelege că ceea ce spune părintele nu se aplica si pe viitor
nu vă va mai crede.

Cum sa folosim lauda?

 Descrieţi   comportamentele  copilului  pe  care  doriţi  să  le  (ex:  “Bravo!  Sunt
mulţumită că ţi-ai strâns jucăriile la timp“).  Formulările generale ( bravo ) nu sunt
suficiente,  deoarece  ele  nu  fac  referire  la  comportamentul  pentru  care  se
primeste lauda.

 Lăudaţi  comportamentul  şi  nu persoana (evitaţi  etichetele:  “  Eşti  deştept,  eşti
cuminte“). O stategie pe termen lung este sa va acceptati copilul asa cum este,
pentru  ca  fiecare  fiinta  umana  este  valoroasa  in  sine.  Bune  sau  rele  sunt
comportamentele, asadar acestea trebuie recompensate sau pedepsite.

 Apelaţi  la mimică şi  gestică pentru a susţine laudele verbale (priviţi  copilul  în
ochi, apropiaţi-vă, zâmbiţi sau oferiţi o îmbraţişare)

 Lăudaţi  copilul  imediat  după  manifestarea  comportamentului-  cu  cat  intarirea
apare mai aproape de manifestarea comportamentului, cu atat este mai eficienta

 Ar fi ideal ca laudele să provină de la ambii părinţi, sau de la mai multe persoane.

 Nu combinaţi  laudele  cu  criticile  (Bravo!  Ai  strâns  jucăriile,  dar  ai  uitat  să-ţi
aranjezi hainele.)

 Lăudaţi  comportamentele  adecvate  pentru  a-I  motiva  să  facă  altele
asemănătoare şi nu vă păstraţi laudele numai pentru comporatmentele ieşite din
comun.



Cum este indicat sa formulati o critica?

 Se critică un anumit comportament şi nu persoana (ex: “Nu a fost frumos din
partea ta sa-ţi jigneşti sora ca nu se joacă cu tine !, in detrimentul a  “Eşti rău că-
ţi jigneşti sora ! Eşti egoist ! “)

 Se menţionează efectul pe care îl are comportamentul respectiv “Sora ta este
supărată acum şi plânge. “

 Se oferă o variantă pozitivă de comportament. “Ai putea să vorbeşti frumos cu
ea şi în felul acesta ai avea o şansă să se joace cu tine. “
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