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Comportamentul copilului. Ingredientele unei bune disciplinări.

Prof. psihopedagog, Buzatu Florenta Manuela
Plecând de la ideea conform căreia relaţia părinte-copil se aseamnănă cu cea dintre un
maestru şi discipol, ajungem la concluzia că între cei doi accentul se pune pe învăţare, care se
desfăşoară dea lungul unui proces şi care se bazează pe o relaţie specială între cele două părţi.
Succesul părintelui nu este asigurat doar prin alegerea metodei potrivite de disciplinare ci
şi din felul în care reuşeşte să fie o sursă de învăţare şi un model pentru copil. Pentru a fi un
model pentru copilul sau părintele trebuie să aibă anumite calităţi precum: răbdare (capacitatea
de a rămâne calm în situaţii solicitante), perseverenţă (continuarea utilizării unei anumite metode
de disciplinare, în pofida obstacolelor întâmpinate), creativitatea (spre exemplu atunci când
există tensiune emoţională şi aceasta trebuie detensionată) etc.

Cu siguranţă metodele trebuie

personalizate şi adaptate în funcţie de copil şi familie şi desigur că pot exista situaţii în care nu se
obţin rezultatele dorite şi atunci este necesară asistenţa acordată de către un specialist.
Ce a însemnat până acum disciplinarea?
Până nu demult la noi educaţia se baza pe dominare, frică şi culpabilizare, inducând
copilului teama de a nu pierde iubirea părintelui sau anumite privilegii, iar dacă nu funcţiona
atunci urma pedeapsa care ducea la supunerea copiilor prin teama şi frica de a nu fi pedepsiţi mai
aspru. Deseori disciplinarea era confundată cu pedeapsa. Prin pedeapsă se înţelege exercitarea
unui control exterior, prin forţă asupra copiilor cu scopul de a le modifica comportamentul
problematic. Putem aminti aici:


Provocarea durerii prin pălmuire, lovire;



Suferinţa impusă prin reţinerea mâncării, închiderea într-o cameră întunecată (pivniţă,
baie etc.);



Penalizări care nu au nicio legătură cu comportamentul inacceptabil (de exemplu, copilul
nu are nevoie să iasă la joacă toată săptămâna, pentru că a spart o farfurie sau a stricat o
jucărie);
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Atacuri personnale cum ar fi pronunţarea numelui copilului cu tonalităţi negative,
poreclire, ridiculizare, insulte.
Chiar si acum mulţi părinţi încă mai consideră că “bătaia este ruptă din rai” sau că un

copil “înţelege doar de frică”, astfel încât copilul este sancţionat în urma comportamentului
problematic.

Care sunt urmările disciplinării negative la copii?


Copiii se simt veşnic nemulţumiţi de felul lor de a fi.



Evită să se implice în sarcini noi, nu au încredere în ei.



Sunt uşor de influenţat de către ceilalţi.



Nu îşi asumă responsabiliăţi, au un comportament pasiv.



Sunt mai receptivi la factorii de risc (alcool/tutun/droguri).



Au un comportament opozant, provocator.



Au relaţii conflictuale în grupul de prieteni.



Se pot izola de ceilalti, trăind un sentiment acut de singurătate.
Ameniţările

adresate

copiilor,

pedepsele

nejustificate,

critica,

devalorizarea,

nerecunoaşterea nevoilor şi lipsa de afecţiune au urmări deosebit de grave asupra dezvoltării
personalităţii copilului aflat încă în formare, consecinţe ce vor determina comportamentul
viitorului adult.
Ce înseamnă de fapt disciplinarea?
Disciplinarea presupune învăţarea comportamentului dorit, în paralel cu eliminarrea
comportamentului inadecvat, prin metode specifice.
Succesul în realizarea obiectivelor cu ajutorul acestor metode este dat de urmatoarele
caracteristici:
a) Metodele constitue o bază pentru adaptarea copilului la cerinţele ulterioare ale vieţii de adult
fiind orientate spre învăţarea asumării responsabilităţii. Acest lucru presupune ca părinţii să
acţioneze într-un mod în care să nu afecteze negativ formarea îmaginii de sine.
b) Presupune implicarea activă a copilului în procesul de învăţare a unor comportamente. În
acest sens părintele îl poate implica în stabilirea regulilor (în a stabili ce este permis si ce nu este
permis să facă), în identificarea consecintelor comportamentului său. Copilul poate el însuşi de la
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o anumită vârsta sa noteze situaţiile în care nu a respectat anumite reguluzi sau, dimpotrivă, când
a reuşit să le respecte.
c) Copilul să interiorizeze regulile, fără să-i fie impuse prin constrângeri exterioare sau să fie
nevoie să i le aminteasca cineva de fiecare dată.
Ţinând cont de aceste aspecte, dar şi de faptul că disciplinarea nu are de a face doar cu
comportamente problematice, ci şi cu învăţarea unor comportamente noi, dezirabile se impune a
se folosi termenul de disciplinare pozitivă, aşa cum îl putem găsi şi în literatura de specialitate
din ultimii ani. Astfel, prin disciplinare pozitivă, pe lângă faptul că vor creşte considerabil
şansele unei schimbări pozitive, copilul va avea sentimentul valorii propriei persoane, va primi
acea “hrana emoţională” atât de necesară pentru evoluţia sa prezentă şi ulterioară.
Iată cateva sugestii pe care atunci când le veţi pune în practică, veţi observa schimbări
remarcabile în comportamentul copilului:
1. Arată-i afecţiune. Orice copil are nevoie de dragoste din partea părinţilor. Arată-i
copilului tău afecţiune prin îmbrăţişări, mângâieri, zâmbete, cuvinte de laudă şi
încurajări.
2. Respectă copilul. Doar în acest fel vei fi respectat la rândul tău de copil. Lasă-l să facă
propriile alegeri atunci când este cazul, il poţi ajuta dându-i alternative şi prezentându-i
eventualele consecinţe şi beneficii.
3. Fii onest. Fii sincer cu el, doar aşa va avea încredere în tine şi îşi va dezvolta
încrederea în el însuşi şi în ceilalţi oameni.
4. Înţelege-l. Copilul are nevoie să se simta înţeles, ascultă-l şi nu îl întrerupe atunci când
vorbeşte, acordă-i atenţie.
5. Acceptă-l aşa cum este. Acceptarea copilului chiar şi atunci când acesta greşeşte este
foarte importantă. Cum facem asta? Il ajutam să înţeleagă că ceea ce respingem este
comportamentul şi nu el ca persoană.
6.Fii tu un exemplu. Copilul va face în primul rând ceea ce vede la tine prin mecanismul
imitării comportamentului.

Cum învaţă copilul un nou comportament?
Atunci când dorim să-l învăţăm pe copil un nou comportament, este important să
respectăm următoarele etape:
– Definiţi clar comportamentul pe care doriţi să-l înveţe copilul.
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– Descompuneţi în paşi mici comportamentul.
– Stabiliţi împreună cu copilul un set de reguli care să conţină recompense şi sancţiuni.
– Folositi îndrumarea.
– Recompensaţi fiecare fază de învăţare a comportamentului.

Ce facem atunci când copilul nu respectă regulile?
Mesajul pe care trebuie să-l trasmitem copilului atunci când un comportament ne deranjează
trebuie să cuprindă urmatoarele elemente:
Cand…(descrieti comportamentul)
Ma simt…(descrieti sentimentul)
Din cauza ca…(descrieti consecintele)
Abia după ce am formulat un mesaj de acest gen, putem să recurgem la sancţiune. Copilul va
înţelege că ceea ce a întreprins este greşit, el simtindu-se în continuare respectat. În acest fel,
comportamentul nedorit va scădea in intesitate până va disparea. Un exemplu în acest sens poate
fi: “Când îţi laşi papucii în mijlocul camerei, mă deranjează, pentru că mă impiedic de ei”.

Care sunt beneficiile disciplinării pozitive?
Studiile au arătat că acei copii care beneficiază de un stil de disciplinare pozitivă:


Au mai multă încredere in ei.



Obţin performanţe academice crescute.



Sunt complianţi la reguli.



Se implică cu interes în activităţi şi sarcini noi.



Relaţionează pozitiv cu ceilalţi



Sunt apreciaţi în grupul de prieteni şi la şcoală.



Sunt sociabili şi expresivi emoţional.
Pentru ca succesul să fie deplin copilul trebuie încurajat în condiţiile comportării

adecvate. Prin urmare, dacă un comportament adecvat este important pentru un părinte sau
pentru un profesor, copilul trebuie să ştie acest lucru. El va înţelege care este comportamentul
dezirabil, dacă este recompensat şi încurajat atunci când obţine rezultate în direcţia dorită. Este
necesar să existe un echilibru între menţionarea comportamentelor indezirabile şi a celor
dezirabile.
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