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• Pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii 
copilului şi pentru dezvoltarea unei relaţii 
adecvate şi a unei comunicări eficiente între 
părinte şi copil, pe lângă satisfacerea nevoilor 
de bază ale copilului, foarte importante sunt şi 
nevoile emoţionale ale acestuia şi anume:



• – respectul: chiar dacă este doar un copil, el 
are nevoie de respectul şi de valorizarea 
celorlaţi, ca orice alt individ. 

• Respectarea copilului înseamnă oferirea de 
alternative, explicarea motivelor care impun 
un comportament sau altul, libertatea de 
exprimare şi de a lua decizii şi multe alte 
lucruri.



• – sinceritatea: copiii au nevoie de a cunoaşte 
oamenii şi de a avea încredere în ei, cu atât 
mai mult în părinţii lor. 

• Minciunile sau adevărul spus pe jumătate nu 
fac altceva decât să-i facă să fie confuzi şi să-şi 
dezvolte un stil de comunicare bazat pe 
minciună şi nesinceritate.



• – acceptarea: copilul are nevoie să fie acceptat şi
valorizat de părinţii săi indiferent de succesul sau
insuccesul acţiunilor sale, lucru care se poate realiza
atât prin încurajări verbale cât şi prin încurajări
nonverbale. 

• Din acest punct de vedere, în general, părinţii au mai
mult tendinţa de a valoriza şi recompensa succesul
copilului şi de a critica sau pedepsi eşecul acestuia. În
timp, această atitudine a părinţilor duce la deteriorarea
comunicării dintre cele două generaţii şi nu-l fac pe
copil decât să se ferească de ei şi să-i mintă, pentru a 
nu fi criticat sau a i se aduce din nou reproşuri; 



• – răbdarea: unui copil nu i se poate cere ceva ”aici şi 
acum”, ci are nevoie de timp şi de explicaţii pentru a 
se putea adapta unui comportament sau altul 
solicitat de adult. 

• Cei mai mulţi părinţi se aşteaptă şi doresc ca, o dată 
ce au cerut un anumit lucru copilului lor, acesta să-l 
realizeze fără a lua în considerare faptul că, mai întâi, 
copilul are nevoie să înţeleagă de ce este necesar 
acel lucru.



• – timpul: copilul are nevoie de compania şi 
atenţia părinţilor săi. 

• Nu se poate construi o relaţie între părinte şi 
copil atâta timp cât părintele nu are timp 
pentru copilul său, este la serviciu mai toată 
ziua sau are alte priorităţi atunci când este 
acasă.



• corectitudinea: este important ca toți copiii să 
cunoască regulile iar, o dată ce acestea au fost 
stabilite (în colaborare cu copii), aplicarea lor 
să fie corectă şi constantă.



• înţelegerea: relaţiile, în general, se bazează pe 
înţelegere astfel că şi copilul are nevoie să fie 
ascultat şi înţeles de părinţii săi.



Vă doresc să aveți o relație 
grozavă cu proprii copii!


