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                Problemele emoționale ale copiilor vin în diferite forme și le afectează 

diferit viața. Există  probleme superficiale, care sunt depășite cu ușurință pe 

masură ce copiii cresc și învață  să recunoască  și să controleze emoțiile, dar și 

probleme de natură emoțională care devin cronice și se transformă  în boli mentale 

dacă nu sunt tratate prompt.  

Copiii sunt extrem de impresionabili. Modul în care sunt trataţi determinã 

comportamentul lor. În mare măsură, comportamentul copilului la vârsta şcolară 

mică, felul în care copilul se comportă este puternic influenţat de ceea ce simte, 

vede şi aude în propriul cămin. 

         Copiii care provin din familii unite şi afectuoase sunt de obicei mult mai apţi 

sã tolereze, sã-i accepte pe cei din jur, sã se bucure, să dăruiască. Experienţa lor 

pozitivă îi determină să creadă că lumea este, în general, un loc agreabil şi că te 

poţi încrede în ceilalţi. 

         Pe de altă parte, copiii care vin din medii în care sunt frecvent pedepsiţi şi în 

care se simt nefericiţi, pot manifesta prudenţă şi suspiciune în ceea ce priveşte 

situaţia în care se aflã - cea de elev. 

La vârsta şcolarã micã se remarcã o structurare a trebuinţelor, intereselor, 

preferinţelor şi apoi a aptitudinilor ca urmare a descoperirii de către copil a 

importanţei lor pentru obţinerea de rezultate cât mai bune în activitate. 

         Un rol deosebit de important pentru evoluţia copilului îl au, pe de o parte, 

dezvoltarea interrelaţiilor sociale şi caracteristicile acestora, iar pe de altã parte, 



recepţionarea rezonanţelor în structura personalitãţii a noii experienţe şi 

îmbogãţirea cunoştinţelor. 

         Formele relaţiilor din familie au efecte şi în ceea ce priveşte formarea 

conştiinţei de sine a copilului, ca element semnificativ în autoechilibrul persoanei. 

Situaţiile de tensiune şi autoritarism excesiv şi brutal îi fac pe copii sã se simtă 

inferiori şi au dificultăţi în a primi şi a oferi afecţiune altora, se simt izolaţi şi 

nefericiţi, vinovaţi şi depresivi, au reacţii de apărare. În situaţiile de acceptanţă şi 

căldură, copiii manifestă o estimaţie înaltă de sine, încredere, echilibru şi adaptare.  

         Ca orice altă relaţie, relaţia părinte-copil este una complexă, care începe să se 

construiască încă din primele zile de viaţă ale copilului şi care impune foarte multe 

condiţii: răbdare, dăruire, înţelegere, atenţie, dragoste, comunicare.  

         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;  

 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. 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.  

 dragostea: un copil are nevoie de dragostea părinţilor săi tot timpul,  atât 

în momentele fericite, cât şi în cele triste. Părintele îşi poate exprima 

dragostea faţă de copil atât verbal, cât şi nonverbal – îmbrăţişări, 

strângeri de mână, mângâieri etc. Alternarea comportamentelor de 

manifestare a dragostei cu cele de neglijare, de indiferenţă cu cele 

agresive, îl pot face pe copil să nu mai aibă încredere în părinţii săi, să-i 

evite, să-i mintă ori, mai rău, să-i respingă;  

 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 pentru  copii să cunoască regulile iar, o 

dată ce acestea au fost stabilite (în colaborare cu copiii), 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. 



Copiii sunt ca nişte seismografe sensibile care înregistrezã şi trăiesc intens 

chiar şi cele mai mici neînţelegeri dintre pãrinţi. 

         Răspunzând la întrebarea “Atmosfera din familie contribuie în a ajuta copilul 

să facã fată cerinţelor impuse de adaptarea la şcolaritate?”, putem conchide cã 

părinţii, alături de cadrele didactice trebuie sã-l ajute pe copil sã-şi dezvolte o 

imagine de sine pozitivã. O relaţie caracterizată prin îmbrăţişări, zâmbete, strângeri 

de mână, încurajări, săruturi are foarte multe şanse de a persista în timp şi de a se 

dezvolta decât o relaţie care se caracterizează prin critici, ţipete, jigniri, lipsa 

atingerilor fizice sau a încurajărilor. Nu este vorba de a-ţi răsfăţa copilul ci că în 

cadrul relaţiei părinte-copil este foarte importantă comunicarea. Pentru o 

comunicare eficientă părinte-copil sunt necesare mai multe lucruri din partea 

părinţilor, mai ales: de efort, răbdare, mesaje clare şi concise, atenţie, afecţiune, 

timp, respect şi încredere. 

         Atitudinea pãrinţilor influenţeazã imaginea de sine a copilului. Rolul imaginii 

de sine este major în alegerea valorilor, scopurilor, în integrarea şi organizarea 

vieţii psihice. Desenele copiilor nu sunt doar un act de creaţie, ci mesaje care 

transmit tot ceea ce copilul nu poate exprima verbal. Ele constituie o cale foarte 

potrivitã de evaluare a personalitãţii în formare a copilului şi a problemelor sale 

emoţionale, precum şi a relaţiilor cu familia, a nivelului de anxietate existenţialã, a 

capacitãţilor şi a dificultãţilor sale de a se adapta la mediul social. 
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