
Consecințele îi învață pe copii despre 
asumarea responsabilității pentru propriul 
comportament. Ele ne permit să disciplinăm 
copiii într-un mod controlat. Acestea sunt mai 
eficiente decât strigatul sau plesnirea copilului.

Luați o PauzăÎncercați să îi redirecționați

Simțiți că vă vine să urlați? Luați o pauză 
de 10 secunde. Inspirați și expirați rar de 

5 ori. Apoi încercați să vă mențineți 
calmul.

Milioane de părinți spun că acest lucru îi 
ajută - MULT.

Recurgeți la consecințe

Oferiți-i copilului oportunitatea de a vă asculta și de 
a urma instrucțiunea înainte de a apela la 
consecințe.

În timpul consecinței, păstrați-vă calmul.

Asigurați-vă că recurgeți la o consecință pe care o 
veți putea aplica. Spre exemplu, este dificil să 
urmăm consecințe precum îndepărtarea telefonului 
unui adolescent timp de o săptămână. În schimb, a 
îl îndepărta pentru o oră este mult mai realist.

Odată ce consecința s-a încheiat, oferiți-i copilului 
oportunitatea de a face un lucru pozitiv, și lăudați-l 
pentru acesta.

Once the consequence is over, give your child a 
chance to do something good, and praise them for it.

Surprindeți cât mai devreme comportamentul 
negativ și redirecționați atenția copilului 
înspre un comportament pozitiv.

Opriți comportamentul înainte ca acesta să 
aibă loc! Când copiii devin agitați, îi puteți 
distrage cu o activitate distractivă: ”Haideți 
să ne jucăm cu jucăria voastră preferată!”

Utilizați în 
continuare 
sugestiile 
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Toți copiii sunt neastâmpărați. Acest lucru este normal când copiii sunt obosiți, înfometați, când le este teamă sau când 
învață să fie independenți. Iar atunci când sunt blocați la domiciliu, ne pot cu certitudine scoate din minți!

Timpul unu la unu, oferirea de laude pentru 
comportamentele pozitive, și crearea unor rutine 
consistente vor reduce comportamentele negative

Oferiți-le copiilor activități simple de făcut. Asigurați-
vă că acestea sunt lucruri pe care copiii sunt capabili 
să le facă. Lăudați-i când fac aceste lucruri!
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Click aici pentru mai multe strategii parentale!

Comportamente Problematice

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



