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,,Învaţă să fii 

părinte! ” 

 

 

 

 

 

 

,,Veniţi la şcoală  

pentru a învăţa  

cum să deveniţi un 

părinte bun.  

Noi vom fi puntea 

 de legătură  

între voi şi copiii dvs !” 

 

Grupa 5 

Managementul clasei.  

Gestionarea situaţiilor de criză 



 

CELE  OPT  PĂCATE 

ALE PĂRINŢILOR 

 

1. A exprima autoritate cu agresivitate. 

2. A pedepsi la furie.  

3. A pune interdicţii fără a da explicaţii. 

4. A ignora/abandona copilul lăsându-l pradă 

televizorului/calculatorului/internetului. 

5. A nu-şi respecta promisiunile  faţă de 

copil. 

6. A nu da un răspuns curiozităţilor sale 

considerând întrebările copilului supărătoare. 

7. A transfera eşecurile părinţilor asupra 

copilului. 

8. A proiecta visurile nerealizate ale 

părinţilor asupra viitorului copilului. 

                                             ,, Învaţă să fii părinte” 

CELE OPT  PORUNCI  

 ALE COPIILOR   

PENTRU PĂRINŢII LOR 

 

1.  Vă rog să– mi acor-

daţi libertatea de a lua  singuri decizii. 

Lăsaţi-mă să fac şi câte o greşeală ca să 

pot învăţa din ea. Numai aşa voi fi în 

stare să iau hotărârile cerute în viaţă. 

2. Sentimentele mele sunt încă  foarte gin-

gaşe, fiţi vă rog sensibili la nevoile 

mele, nu mă cicăliţi toată ziua, trataţi-

mă cum aţi dori să fiţi trataţi. 

3. Eu sunt un dar deosebit din partea lui 

Dumnezeu, vă rog îngrijiţi-mă foarte 

bine, aşa cum ar vrea Dumnezeu să o 

faceţi, trageţi-mă la răspundere pentru 

ceea ce fac, dându-mi îndrumări clare, 

conform cărora să pot trăi, iar dacă este 

necesar pedepsiţi-mă cu dragoste. 

4. Pentru a creşte am nevoie de încuraja-

rea voastră, vă rog să vă abţineţi de la 

critici. Gândiţi-vă: puteţi să-mi criticaţi 

faptele fără să mă criticaţi ca persoană. 

5. De lucru  va fi întodeauna suficient, eu 

nu voi fi pentru multă vreme copil, de 

aceea faceţi-vă timp şi pentru mine, 

explicaţi-mi ce ştiţi despre lumea 

aceasta frumoasă şi faceţi lucrul 

acesta bucuroşi şi plini de dragoste. 

6. Treaba pe care am făcut-o eu, vă rog să nu 

o faceţi încă o dată. Voi simţi că nu am 

făcut faţă aşteptărilor voastre. Nu mă com-

paraţi mereu cu fraţii mei! 

7. Nu vă fie teamă ca, odată, la un sfârşit de 

săptămână, să ne lăsaţi singuri. Copiii au 

nevoie să demonstreze că sunt pregătiţi 

pentru viaţa de adult. 

8. Ochii mei nu au văzut lumea aşa cum aţi 

văzut-o voi, aşa că vă rog lăsaţi-mă să aflu 

totul, fără să mă pedepsiţi pentru curiozi-

tatea mea şi să mă limitaţi inutil. 


