
.

Dacă trăiesc cu această senzație, copiii nu vor putea să 
desfășoare activitățile normale deoarece se simt în pericol și 

vor reacționa instinctiv prin a se apăra sau a fugi. 
Cum ajutăm copilul să modereze stresul și să facă față 

mai bine situațiilor dificile pe care le întâlnește?

ÎN FAȚA SITUAȚIILOR DIFICILE, IMPREVIZIBILE
SAU PERICULOASE COPIII SIMT TEAMĂ.
ATUNCI SE POATE ACTIVA REACȚIA DE

AUTOAPĂRAREA.

1.) PĂRINȚII EDUCĂ CU BLÂNDEȚE ȘI
ÎȘI MANIFESTĂ ACTIV IUBIREA FAȚĂ
DE COPIL 

Părinții dau un exemplu de calmitate copilului.
Acesta se simte iubit și acceptat necondiționat.  
Dovezile de iubire nu sunt legate doar de un
comportament pozitiv al celui mic. 
Copilul va avea un sentimente de apartenență la
familie, va accepta mai ușor sfaturile părinților
simțind siguranță și iubire, nu teama de a le
pierde.

3.) PĂRINȚII AU GRIJĂ CA COPILUL  
SĂ AIBĂ UN PROGRAM ADECVAT
VÂRSTEI, CU OBICEIURI SĂNĂTOASE
ȘI ACTIVITĂȚI PREVIZIBILE 

Copiii au nevoie somn suficient și de un regim
alimentar echilibrat pentru a funcționa propice.
Un copil odihnit este un copil fericit. 
Copiii își găsesc liniștea într-un program
previzibil. Le putem povesti despre ce vor face
peste zi pentru a le permite să se obișnuiască cu
ideea și să minimizeze stresul.

4.) PĂRINȚII OFERĂ OPORTUNITĂȚI
PENTRU CA CEL MIC SĂ ÎȘI
EXERSEZE ABILITĂȚILE ȘI
DEPRINDERILE, ÎNCURAJÂNDU-I
INDEPENDENȚA

Părinții oferă oportunități pentru ca cel mic să
desfășoare activități independent, într-un cadru
sigur.  
Copilul este încurajat să exploreze conform
intereselor proprii și să ia decizii.

w w w . S a p t e A n i D e A c a s a . r o

Cum ajutăm copiii  
să își îmbunătățească
reacția atunci când
întâlnesc situații  
care îi stresează? 

COPIII SE DEZVOLTĂ 
ECHILIBRAT ȘI 
AU REZULTATE 
ACADEMICE BUNE

dacă
PĂRINȚII OFERĂ  

SUPORT EMOȚIONAL, 
IMPLICARE AFECTIVĂ 

ȘI UN MEDIU STABIL 
ȘI LINIȘTIT.


