
Modalităţi de abordare a copiilor 

care răspund la frustrare prin violenţă

Copiii nu se nasc cu abilitatea de a tolera
neplăcerile ... aceasta se învaţă în timp. 

Pe măsură  ce  ei  cresc,  au  din ce în  ce mai  multe  oportunităţi  de  a-şi  dezvolta
toleranţa la frustrare.

De multe ori, copiii răspund la frustrare prin agresivitate. Se enervează, ţipă sau
încep să se îmbrâncească, să muşte, să lovească, supăraţi fiind că nu ies toate lucrurile aşa
cum ar dori ei. Loviturile sau muşcăturile sunt normale până la o limită pentru toţi copiii.
Însă, aceasta nu înseamnă că le putem ignora; dimpotrivă, îl putem ajuta pe copil să-şi
exprime  emoţiile  într-un  mod  diferit.  Felul  în  care  copilul  este  învăţat  să  suporte
frustrarea, determină apariţia sau atenuarea acestor stări de furie. 

Fără corectarea necesară, singurul lucru care va fi depăşit va fi doar ţipătul, lovitul
şi trântitul pe jos. Atitudinea din spatele ieşirii temperamentale rămâne. Nu este depăşită;
dimpotrivă, ea va apărea din nou şi din nou atâta vreme cât vom trata doar simptomul şi
nu cauza comportamentului indezirabil. Ţipătul şi lovitul sub formă de protest, mai târziu
se vor dezvolta în forme şi mai violente de agresivităţi fizice şi verbale.

Iată câteva modalităţi prin care putem veni în sprijinul copiilor:

 Oferiţi propriul exemplu. Copiii îi observă cu multă atenţie pe adulţi şi încearcă să
le  imite  comportamentul.  Prin  urmare,  păstraţi-vă  calmul!  Modul  în  care
dumneavoastră reuşiţi să vă controlaţi temperamentul constituie un pas important
în formarea copilului.

Reacţionaţi calm, dar ferm atunci când copilul este nervos. Astfel, îi oferiţi un bun
model despre cum să facă faţă frustrării şi veţi creşte probabilitatea ca acesta să se
calmeze în scurt timp.

 Procedaţi treptat. Toleranţa la frustrare a copiilor va creşte odată cu vârsta, prin
practică  şi  experienţă.  Ei  trebuie  să  se  confrunte  în  mod  gradual  cu  cerinţele
adaptării la situaţii neplăcute. Astfel, acceptarea prezenţei unor frustrări mai mici
şi  raportarea  corectă  la  acestea,  îi  va  ajuta  pe  copii  să-şi  crească  toleranţa  la
frustrare.
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Eliminaţi  frustrările  inutile;  copiii  se  pot  uşor  simţi  copleşiţi  de  prea  multă
frustrare.

 Înarmaţi-vă  cu  răbdare. Copiii  vor  învăţa  doar  în  timp  să  nu  răspundă  prin
agresivitate  atunci  când  se  confruntă  cu  o  situaţie  frustrantă.  Acest  lucru  va
necesita mult efort din partea dumneavoastră. Nu vă pierdeţi răbdarea. Rezultatele
pe care le veţi obţine pe termen lung, vor fi pe măsura aşteptărilor.

 Ajutaţi-i să accepte realitatea. Copiii trebuie învăţaţi să accepte că lucrurile nu se
pot întâmpla de fiecare dată aşa cum îşi doresc ei. Prin urmare, supărarea şi furia
sunt  inutile  în  asemenea  cazuri.  Puteţi  face  faţă  sentimentelor  de  frustrare
ajutându-i pe copii să înţeleagă că nu trebuie să aibă tot ceea ce îşi doresc.

 Recompensaţi-i! Apreciaţi  chiar  şi  cel  mai  mic  efort  pe  care-l  observaţi  în
încercarea copilului de a face faţă frustrării.  Dacă va primi un răspuns pozitiv,
copilul se va strădui să repete comportamentul dezirabil.

 Ignoraţi unele atitudini. De multe ori, comportamentele ignorate tind să scadă din
frecvenţă. Când copilul dumneavoastră dă dovadă de toleranţă scăzută la frustrare,
ignoraţi-i manifestările nedorite (dacă acest lucru este posibil şi nu are consecinţe
prea grave).

 Lăsaţi-i pe copii să se descurce şi singuri!  Când se află într-o situaţie frustrantă,
copilul dumneavoastră trebuie să încerce să se descurce singur. Pentru un copil de
3 ani, solicitarea sprijinului din partea adulţilor, înseamnă de multe ori rezolvarea
problemei!  Dacă  sunteţi  tentat  să-i  răspundeţi  copilului  înainte  ca  el  să  vi  se
adreseze, să-l ajutaţi să se îmbrace, să-şi aranjeze jucăriile… fără să aveţi răbdare
să  vedeţi  cum  reacţionează  singur  în  situaţia  respectivă,  nu  faceţi  decât  să-i
încetiniţi creşterea toleranţei la frustrare.

 Motivaţi-l  pe  copil  să  renunţe  la  agresivitate! Evidenţiaţi  de  fiecare  dată
consecinţele pozitive ale comportamentului copilului. Când reuşeşte să facă faţă



unei  situaţii  frustrante  fără  să recurgă la  violenţă,  lăudaţi-l.  Prietenii  lui  îl  vor
aprecia, iar pentru el este important acest lucru.

Lauda şi atenţia venită din partea dumneavoastră sunt modalităţi pline de efect pe
care le puteţi folosi pentru a modela comportamentul copilului în direcţia dorită;
acordaţi o atenţie minimă crizelor de furie şi atenţie maximă răspunsurilor calme
la frustrare.

 Uneori este înţelept să lăsăm copiii foarte mici să îşi exprime toată furia pentru a
se linişti; chiar şi în cazul copiilor mai mari, este greu să te înţelegi cu ei când sunt
în mijlocul unei crize de furie. În asemenea cazuri,  îi  puteţi  sugera eventual o
activitate  alternativă  pentru  a-l  ajuta  să  se  liniştească.  Aşteptaţi  până  când
enervarea copilului a scăzut înainte de a-l ajuta să înveţe cum să facă faţă mai
bine situaţiei data viitoare.

„Copilul are o psihologie specială. Exact la fel cum, în timpul perioadei embrionare,
corpul lui este parte a trupului mamei, tot astfel, mintea sa
este pentru mulţi ani parte a atmosferei mentale parentale.”

(C.G.Jung)

Iată de ce este atât de important modul în care adultul
se raportează la nemulţumirea copilului.  Acesta va căuta în
părinte  sau  în  educator  un  sprijin  pentru  a  putea  face  faţă
situaţiei stresante; prin intermediul lui, va încerca să înţeleagă
de ce lucrurile nu decurg întotdeauna aşa cum îşi imaginează
el.
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