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Conștientizarea greșelii: 
”Îmi pare rău..”

Analiza și verbalizarea: 
”că am ridicat vocea la tine...”

Arăt empatie:  
”și asta te-a speriat”

Cum aș putea proceda pe viitor?  
”Nu am vrut să te sperii. Am să încerc să 
vorbesc calm”

Dialog pentru a repara situația: 
”Mai ești supărat? Vrei să ne împăcăm?”
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1. Conștientizarea greșelii:  Ups...știu că am făcut ceva greșit. Asta e partea la care ne oprim de 

cele mai multe ori. 

”Îmi pare rău..”. Nu am scris ”Scuze” pentru că îl consider impersonal. 

  

2. Analiza și verbalizarea: Ce am făcut greșit? 

”că am ridicat vocea la tine...” 

3. Arăt empatie (mă pun în locul celuilalt, arăt că înțeleg ceea ce simte): Cum se simte cel care a 

fost ținta greșelii? ”și asta te-a speriat (îngrijorat, enervat)..” 

4. Cum aș putea proceda pe viitor?  

”Nu am vrut să te sperii. Pe viitor am să încerc să vorbesc calm” 

  

5. Gestul reparatoriu: Ce pot face pentru a îndrepta greșeala acum. Aici copilul poate să se 

apropie de celalalt copil, să facă ceva diferit care să îi arate celuilalt că îi pare rău. 

6. Dialog pentru a repara situația: 

”Mai ești supărat? Vrei să ne împăcăm?” 

7. Concluzia: După ceva timp, părintele poate consulta copilul cum ar fi mai bine de procedat pe 

viitor.

În loc de ”Scuze” se poate spune ”Îmi pare rău că am ridicat vocea la tine și asta te-a 

speriat. Nu am vrut să te sperii. Pe viitor am să încerc să vorbesc calm. 

Mai ești supărat? Vrei să ne împăcăm? ”

”Scuzele” implică mai multe nivele de conștientizare a greșelii și de 

rectificare:


