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PRINCIPII DE PARENTING ADLERIAN 

  
GHID DE CONSILIERE PENTRU PĂRINŢI ŞI EDUCATORI 

ALFRED ADLER (7 februarie 1870 - 28 mai 1937)  
Medic austriac, psihoterapeut și fondator al 

școlii de psihologie individuală 



 
Dragi părinţi, 

  
 

         Ştim că fiecare zi este o nouă provocare cu viaţa, cu voi, cu ceilalţi. Pentru 
această perioadă, vă propunem să exersăm o serie de principii de parenting, 
inspirate din psihoterapia adleriană, ce ne vor ghida în relaţia cu copilul şi vor 
constitui, desigur, repere în crearea unei atmosfere plăcute, confortabile, în 
interiorul familiei.  

•        Ȋn acest ghid de consiliere parentală , dorim să discutăm deschis, sincer, 
despre modul în care relaţionăm cu copilul, pentru a vedea ce facem bine, dar 
şi unde greşim, pentru a repara eventualele „goluri”.  Parcurgȃndu-l, ne 
propunem să descoperim împreună, din perspectivă adleriană, cȃteva lucruri 
foarte importante, privind nevoile primordiale şi dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii copilului.  
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• UN COPIL NEASCULTĂTOR ESTE UN COPIL 
DESCURAJAT… 

(Alfred Adler) 



Să începem cu un exerciţiu de 
reflecţie... 
• Aşezaţi-vă confortabil pe scaun şi 

respiraţi încet, adânc de câteva ori. […] 
Acum gândiţi-vă la o întâmplare din 
viaţa dvs. în care v-aţi simţit încurajat(ă) 
– orice înseamnă încurajare pentru dvs. 
Întâmplarea poate fi recentă sau din 
copilărie. 

• Acum gândiţi-vă la ce s-a întâmplat – 
ceea ce s-a spus sau s-a făcut – şi v-a 
dat un sentiment de încurajare. Ce 
anume a fost încurajator? 

 

 

Discutaţi cu copilul 
despre situaţiile în 
care s-a simţit 
încurajat şi care au 
fost situaţiile în 
care ar fi avut 
nevoie de mai 
multă încurajare.  



TOATE COMPORTAMENTELE AU UN SCOP 

    Cele patru scopuri comune ale comportamentului     

   deviant (indezirabil) al copilului 

•  atenţia (doreşte  să atragă atenţia asupra sa) 

• puterea (doreşte să cȃştige fiecare luptă pentru a-şi 
dovedi existenţa) 

•  răzbunarea (pentru ceea ce am făcut/nu am făcut 
pentru el) 

•  neputinţa (renunţarea la a demonstra lui şi celorlalţi că 
este capabil să reuşească) 

 



 
CEI 4 “C” NU TREBUIE SĂ ȊI LIPSEASCĂ 

COPILULUI 
  • COOPERAREA 

• CONTAREA (A CONTA) 

• CONTRIBUŢIA 

• CURAJUL 

                                          (Alfred Adler) 

Nevoia de apartenenţă 
 

Nevoia de semnificaţie 



 

 

34 de principii de creştere şi educare a copilului în spirit 

adlerian 

 
1. ȊNCURAJAŢI COPILUL 

• Ȋncurajarea este mult mai 
importantă decȃt orice 
aspect al creşterii şi educării 
copilului. Este atȃt de 
importantă încȃt lipsa ei 
poate fi considerată cauza 
principală a 
comportamentului deviant 
(cȃnd copilul se comportă 
urȃt!). 

 

 

 

Dacă noi adulţii am fi 
plasati într-o lume de 
giganţi, am reuşi să ne 
descurcăm la fel de bine 
cum încearcă să se 
descurce copilul?  
 Fiecare copil are nevoie 
de încurajare continuă 
aşa cum o plantă are 
nevoie de apă.  



 
 

• 2. Evitaţi pedeapsa şi 
recompensa (Eşecul  folosirii 
pedepsei şi al recompensei 
ca metoda de educare)  

• Pedeapsa sau ideile de 
autoritate trebuie înlocuite 
cu dezvoltarea simţului 
respectului mutual şi al 
cooperării.  

• Recompensarea copilului 
pentru comportamentul bun 
este la fel de dezastruoasă ca 
sistemul de pedepsire.  

 

Ne confruntăm cu o 
problemă gravă dacă 
copilul nu doreşte să 
coopereze decȃt pe baza 
unei recompense. ,,Da. 
Mie ce-mi iese de la faza 
asta?’’  
Atitudinea negativă şi 
materialismul cresc 
monstruos şi astfel se 
întăreşte o valoare 
negativă, de bine ce 
copilul gȃndeşte: ,,Lumea 
îmi datorează totul”. 



3. Utilizaţi consecinţa logică şi naturală 
 

• De bine ce pedeapsa şi 
răsplata sunt ineficiente, ce 
putem face cȃnd copilul  se 
poartă rău? Ei  bine, ce ar fi ca 
mama să uite prăjitura în 
cuptor? Dacă urmăm logica, 
atunci concluzia poate fi 
aceea că prăjitura se va arde. 
Aceasta este consecinţa 
naturală a neaţentiei sale.  

• Consecinţele naturale 
reprezintă presiunea realităţii 
fără acţiuni specifice din 
partea părintelui şi sunt 
întotdeauna eficiente.  

Evitaţi să intraţi în luptă de 
putere cu copilul. 
Consecinţele naturale sunt 
rezultatul direct al 
comportamentului. 
Consecinţele logice sunt 
stabilite de părinţi şi sunt 
consecinţe directe şi logice – 
iar nu impuse arbitrar- ale 
comportamentului.  



4. Fiţi fermi fără a domina 

• Este dificil uneori de înţeles 
diferenţa dintre fermitate şi 
dominare. Copiii au nevoie de 
fermitate. Le procură limite, 
fără de care se simt 
inconfortabil. Dacă nu există 
limite, copilul încearcă să 
vadă cȃt de departe poate să 
ajungă. Rezultatul obţinut 
este acela că poate atinge 
prin comportamentul său 
punctul în care părintele se 
revoltă.  

Cearta, ameninţarea, 
bătaia nu vor aduce 
rezultate. Copilul poate 
învăţa limitările numai 
cu insistenţa fermă.  



• 5. Respectaţi copilul 

• 6. Induceţi respectul pentru ordine 

• 7. Induceţi respectul pentru drepturile 
celorlalţi 

• 8. Eliminaţi critica şi minimalizati greşelile 

• 9. Menţineţi rutina 

• 10. Oferiţi-vă timp pentru antrenament 
(educare) 

 



• 11. Cȃştigaţi cooperarea 

• 12. Evitaţi să daţi atenţie exagerată evenimentelor 

• 13. Faceţi un pas lateral (înapoi) în lupta pentru putere 
(evitaţi confruntările de putere) 

• 14. Retrageţi-vă din conflict 

• 15. Acţionaţi! Ţineţi-vă gura închisă. 

• 16. “Nu alungaţi muşte’’ (exasperaţi de comportamentele 
deranjante înclinȃm adeseori să încheiem conflictul cu 
comenzi de genul ,,nu fă asta,, opreşte-te,, nu, nu,, 
grăbeşte-te,, fii cuminte,, fii liniştit,,) 

• 17. Aveţi curajul de a refuza, de a spune ,, nu,, 

• 18. Evitaţi primul impuls – faceţi ceea ce este mai puţin 
aşteptat să faceţi. 

• 19. Stăpȃniţi-vă supraprotecţia 

 

 



• 19. Stapaniti-va supraprotectia 

• 20. Stimulaţi independenţa ,,să nu faci niciodată 
ceva pentru copilul tău din ceea ce poate face 
singur,,. 

• 21. Staţi deoparte în timpul certurilor dintre 
copii 

• 22. Nu vă lăsaţi conduşi de frică 

• 23. Vedeţi-vă de treburile dvs (sunt multe 
situaţii în care nu trebuie să interveniţi) 

• 24. Evitaţi capcanele milei 

• 25. Cereţi de la copii acţiuni rezonabile ce 
presupun rezolvare pe o perioadă mai mare de 
timp şi nu ,,acum şi aici”. 



• 26. Ţineţi-vă de cuvȃnt - fiţi consecvenţi 
• 27. Puneţi-i pe toţi în aceeaşi barcă, consideraţi-i egali 

între ei şi priviţi-i ca egali! 
• 28. Ascultaţi!  Dacă ne-am opri şi am asculta pentru o 

clipă atunci am putea evita un răspuns din partea 
copilului care îi va servi acestuia pentru scopurile sale 
gresite. Cȃt de mult avem de cȃştigat dacă doar 
ascultăm! 

• 29. Ţineţi cont de tonul vocii dvs 
• 30. Luaţi-o mai încet sau încetul cu încetul! 
• 31. Nu incurajaţi ,,obiceiuri proaste,, 
• 32. Distraţi-vă împreună 
• 33. Vorbiţi cu ei, nu lor ! 
• 34. Ȋnfiinţaţi un consiliu de familie 

 
 



Un timp definit pentru jocul în familie 
ar trebui să devină rutină zilnică. 

• Ora de joacă poate deveni punctul forte pentru armonia şi 
înţelegerea dintre copii şi părinţi. Jocul acasă poate fi o 
sursă de distracţie mai mult decȃt de competiţie.  

• Dacă părinţii ştiu să asculte şi sunt alerţi, vor descoperi tot 
felul de lucruri ce sunt punct de interes pentru copiii lor, şi 
cu imaginaţie, aceasta se poate transforma într-un proiect 
de familie. Hobby-urile unesc oamenii. Prin jocuri şi 
proiecte comune în care fiecare trăieşte bucuria, oamenii 
pot dezvolta sentimente de solidaritate in grup. 
Solidaritatea este esenţiala pentru egalitatea pe care o 
promoveaza, şi pentru atmosfera relaxată şi armonioasă 
ce poate deveni parte din viaţa familiei.       
 



Exercitiu – joc:  
“Mozaicul calităţilor unui părinte” 

    Organizaţi-vă în perechi (copil-părinte) şi scrieţi pe cȃte un post-it 3 
calităţi specifice unui părinte.  

Prezentaţi-le şi discutaţi apoi despre ele. Vei fi încȃntat de 
maturitatea copilului şi de ceea ce apreciază el la tine.     



...FRUMOS SI ...GREU IN MESERIA DE COPIL/PARINTE 

Organizaţi în diade copil – părinte, completăm 
împreună cu copilul, avȃnd rolurile inversate, 
enunţuri cu început dat : 
Copilul :  
« Este frumos în rolul de părinte ………….. » 
« Este greu în rolul de părinte……………….. » 
Părintele :  
« Este frumos în rolul de copil ………….. » 
« Este greu în rolul de copil……………….. » 
  
  



• Un exerciţiu ce va sublinia stilul vieţii şi modul în care vă raportaţi la „Stilul vieţii”  

Aplicaţie – sarcinile vieţii (pentru parinte si copil) 
 

Scop: abordarea mai eficientă a sarcinilor vieţii 
•   
• Când nu am curaj cu prietenii, 

_____________________________________________________________ 
• Dacă aş avea mai mult curaj cu prietenii, 

____________________________________________________ 
  
• Când nu am curaj la muncă/ şcoală 
_______________________________________________________________ 
• Dacă aş avea mai mult curaj la muncă/ şcoală 
______________________________________________________ 
  
• Când nu am curaj cu partenerul de viaţă/prietenii mei 

____________________________________________________ 
• Dacă aş avea mai mult curaj cu partenerul de viaţă/prietenii mei, 

__________________________________________. 



Bibliografie 

• Adler, A., (1956). The Individual Psychology of Alfred 
Adler. (H. L. Ansbacher & R. R. Ansbacher, Eds.). New 
York: Basic Books. 

• Ansbacher, H. L. (1967). Life style: A historical and 
systematic review. Journal of Individual Psychology, 23, 
191-212. 

• Dreikurs, R. (1967). Psychodynamics, psychotherapy 
and counseling. Chicago: Alfred Adler Institute. 

• Ellenberger, H. F. (1970) The discovery of the 
Unconscious, New York: Basic Books.  

• Mosak, H. H. (1977b). On purpose. Chicago: Alfred 
Adler Institute. 
 



COMPONENTELE STILULUI VIEŢII 

  1.  Constelaţia Familială  
• Părinţii                  Relaţia părinte copil 
   Relaţia părinte-părinte 
• Fratria, ordinea naşterii, părerea copilului despre locul său în familie 
              copil unic, niciodată detronat 
   primul născut,responsabil faţă de ceilalţi 
   al doilea, trebuie să ajungă din urmă 
   mijlociul, poate vedea ambele părţi 
   mezinul, adesea ambiţios,  
• Valorile familiei             valoarea unui singur părinte este valoare a liniei   
                                                directoare a sexului,  
                                                 valoarea ambilor părinţi este o valoare familială. 
• Atmosfera din familie 
• Locul şi rolul copilului în familie, apartenenţa, contarea şi contribuţia 

 



STILUL VIEŢII 
“Ceea ce ne duce la succesele noastre (stilul vieţii – n. n.) ne duce şi la dificultăţile noastre.” – 

Francis X. Walton 
 

• Stilul vieţii individului este regula regulilor.  

• Este un set de atitudini şi convingeri despre 
cum să aparţină. 

• Se dezvoltă prin interacţiunea copiilor cu cei 
apropiaţi lor, semeni şi lume socială, prin 
creştere şi disfuncţii biologice şi cel mai 
important prin percepţiile şi alegerile lor.  

 

  



COMPONENTELE STILULUI VIEŢII  

• 1. Conceptul de sine 

• 2. Idealul de sine 

• 3. Convingerile despre alţii 

• 4. Convingerile etice. 

 



     Dezvoltarea stilului vieţii 

• “Copiii sunt excelenţi observatori şi groaznici 
interpreţi” – Dreikurs) 

• consecinţele duc la crearea de reguli 

• (încercare şi eroare, generalizare, deducţie, 
etc. – în primii ani de viaţă) 

• percepţiile confirmă regulile 

• (ne orientăm după, observăm şi reţinem ceea 
ce vrem, ceea ce ne confirmă crezurile) 

 



ACTIVITATE INDEPENDENTA: 

Cărticica familiei 
poate să conţină 

fotografia preferată 
a copilului şi a 

părintelui, un desen 
realizat împreună şi 
tot cee ce găsiţi că 

«POATE FI ŞI 
ALTFEL ! » 
SUCCES! 


