Să creștem copii
sănătoși
Cum să contribuim la dezvoltareacopiilor
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●Subiect 4: Sugestii:cepot face părinții pentru
a contribui la dezvoltarea copiilor

1.
Stadii de
dezvoltare
ale copiilor

●Praguri fundamentale în dezvoltareafizică,
emoțională, cognitivăși socială a copiilor
●Pragurile sunt atinse de majoritatea copiilor,
DARfiecare copil este diferit și poate atinge un
anumit prag sau stadiu mai devreme sau mai târziu
decât alțicopii
●Variabilitate crescută întrecopii

Picture 1: Retrieved from https://pixabay.com/de/photos/baby-teddyb%C3%A4r-spielen-spielzeug-623417/ ; Picture 2: Retrieved from
https://pixabay.com/de/photos/
kind-seifenblasen-kinder-spa%C3%9F-1241817/ ; Picture 3: Retrieved from https://pixabay.com/de/photos/kinder-farben-nepal-indien- finger3194977/ ; Picture 4: Retrieved fromhttps://pixy.org/4802167/.

Department of Social Development and UNICEF. (2008). Parental/Primary caregiver capacity building
training package. Available at: https://www.unicef.org/southafrica/SAF_resources_parentals.pdf
(Accessed: 16 March2020).

Relațional Atașat
depărinți și
frați/surori
Se joacă cualți
copii

2 ani
Emoțional
Solicităpermanent
atenție
Nu are control
emoțional Cride
de furiela
frustrare
Picture 1: Retrieved from https://pixabay.com/de/photos/kinderjunge-see-wasser-spielen-1440526/ ; Picture 2: Retrieved from
https://pixabay.com/de/photos/kind-seifenblasen-kinderspa%C3%9F-1241817/

Social
Încearcă să îșicâștige
independența
Nu împarte lucruri cu
ceilalți
Imită limbajul și
comportamentul
adulților apropiațiși
Cognitiv
de încredereÎnțelege noțiunea detimp
Urmează instrucțiuni
simple
Își poate asumaroluri
imaginare în timpul jocului
Folosește propoziții
compuse din 2 cuvinte

Fizic
Aleargă, urcătrepte
Construiește unturn
din 4-6cărămizi
Mănâncă hrană
solidă

American Psychological Association. ACT Factsheets and Handouts. Available at https://www.apa.org/act/resources/fact-sheets/. Bornstein, M. H.; Lamb, M. E. Developmental Psychology (1999). An
Advanced Textbook. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 4th ed. Department of Social Development and UNICEF. (2008). Parental/Primary caregiver capacity building training package.
Available at: https://www.unicef.org/southafrica/SAF_resources_parentals.pdf (Accessed: 16 March 2020).; US Department of Health and HumanServices. Centersfor Disease ControlandPrevention.
CDC‘sdevelopmental milestones. https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html.

3ani

Relațional
Continuă să fie atașat
de părinți, frați/surori
Dezvoltă relații cualți
copii și persoanede
îngrijire
Folosește obiectede
tranziție

Emoțional
Încearcă să își
controlezeemoțiile
Dezvoltă abilitateade
reglare emoționalăcu
ajutorul părintelui

Picture 1: Retrieved from
https://pixabay.com/de/photos/m%C3%A4dchen-kinder-tulpenniederlande-739071/ ; Picture 2: Retrieved from
https://pixabay.com/de/photos/kinder-dreirad-spielzeug-1217246/

Social
Încearcă săimite
adulții
Joacă jocuri
imaginare
Se implică înjocul
cu alți copii

Cognitiv
Crează scenarii și
prieteni imaginari
Gândire concretă,
procesează informația
prin simțuri
Fizic
Leagă propoziții
Prinde obiecte
Ține creionul în mână, întregi, adresează
multe întrebări
deseneazăfețe
Își controleazăpuțin
funcțiile corporale
Mănâncă utilizând
lingura șifurculița

American Psychological Association. ACT Factsheets and Handouts. Available at https://www.apa.org/act/resources/fact-sheets/. Bornstein, M. H.; Lamb, M. E. Developmental Psychology (1999).
An Advanced Textbook. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 4th ed. Department of Social Development and UNICEF. (2008). Parental/Primary caregiver capacity building training
package. Available at: https://www.unicef.org/southafrica/SAF_resources_parentals.pdf (Accessed: 16 March 2020).; US Department of Health and HumanServices. Centersfor Disease Controland
Prevention.CDC‘sdevelopmentalmilestones. https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html.

Relațional
Mai independentde
părinți
Începe să dezvolterelații,
ex. Recunoaște semenii ca
fiind prieteni

4-5 ani
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Emoțional
Își alină semenii supărați
Necesită mai puțincontact
fizic
În continuare îșiexprimă
emoțiile fizic,însăare un
nivel mai ridicat deautocontrol

Social
Socializează cu ceide
aceeașivârstă
Se joacă cu alți copii
Cognitiv
Învață prin joc
Curios cuprivire la sineși
împrejurimi
Înțelege ce e binesau rău
Fizic
Capabil de a urma reguli
simple
Are echilibru,își leagă
șiretul lapantofi
Închide/deschide
nasturi
Se cațără, sare
Dezvoltă rezistențăîn
fața microbilor

American Psychological Association. ACT Factsheets and Handouts. Available at https://www.apa.org/act/resources/fact-sheets/. Bornstein, M. H.; Lamb, M. E. Developmental Psychology (1999). An
Advanced Textbook. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 4th ed. Department of Social Development and UNICEF. (2008). Parental/Primary caregiver capacity building training package.
Available at: https://www.unicef.org/southafrica/SAF_resources_parentals.pdf (Accessed: 16 March 2020).; US Department of Health and HumanServices. Centersfor Disease ControlandPrevention.
CDC‘sdevelopmental milestones. https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html.

Relațional
Relații apropiate cu
persoane din afara
familiei (prieteni)

Social
Are interacțiunide
durată cu semenii
Auto-control
îmbunătățit

6-9 ani
Emoțional
Dorește maimultă
libertate emoționalădin
partea părinților
Devinemai bun în aîși
controla emoțiile
Își exprimă iubireaprin
împărtășire șicuvinte
Picture 1: Retrieved from https://pixabay.com/de/vectors/jungemädchen-hand-in-hand-kinder-160168/, Picture 2: Retrieved from
https://pixabay.com/de/photos/kinder-mädchen-bleistift- zeichnung1093758/

Fizic
Se dă cubicicleta
Cuvintele scrise sunt
mai mici, respectând
liniile
Încep să îicrească
dinții deadult

Cognitiv
Dezvoltă opinii proprii și
are un concept mai larg
asupra sinelui
Proceseazăconcepte
abstracte
Citește și scriepovești
simple

American Psychological Association. ACT Factsheets and Handouts. Available at https://www.apa.org/act/resources/fact-sheets/. National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities.
Division of Human Development and Disability. (2020a). Middle childhood (6-8 years of age) - Positive parenting tips for healthy child development. Available at:
https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/middle.html (Accessed: 16 March 2020); Bornstein, M. H.; Lamb, M. E. Developmental Psychology (1999). An Advanced Textbook.
Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 4th ed. Department of Social Development and UNICEF. (2008).

● Fiecarecopil este unic și sedezvoltă în propriul săuritm

● Jocul este important pentru dezvoltarea copilului(atât
cupărinții cât și cualți copii)
●A vorbi cu copilul, a îi spune povești, rime și cântece sunt
elemente importante în dezvoltarea limbajului și a
abilităților sale decomunicare

Dezvoltarea
copiilor
ASPECTE
CHEIE
Picture retrieved from https://pixabay.com/de/photos/kindergl%C3%BCcklich-kind-niedlich-476507/

● Alimentația potrivită și exercițiul fizic sunt importante
pentru dezvoltareafizică
●Conștientizarea și monitorizarea pragurilor de
dezvoltare poate ajuta la identificarea unor posibile
întârzieri îndezvoltare și căutarea de suport cât mai
timpuriu

Department of Social Development and UNICEF. (2008). Parental/Primary caregiver capacity building training package. Available at:
https://www.unicef.org/southafrica/SAF_resources_parentals.pdf (Accessed: 16 March2020).
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Care sunt factorii de risc
pentru dezvoltarea
problemelor de natură
emoțională și
comportamentală?

Probleme de
sănătate
mintală ale
copiilor

Picture retrieved from https://pixabay.com/de/photos/personwenig-junge-kind-kinder-731165/

●Este normal ca uneori copiiisă se comporte
inadecvat
●Dacă problemele emoționale și comportamentale
ale copiilor afectează calitatea vieții acestuia șia
familiei lui: căutarea ajutorului ar putea fi
benefică,înainte caaceste probleme să se
înrăutățească
BMA Boardof Science (2013). Growing up in the UK – Ensuring a healthy future for our children. Chapter 7: Emotional and behavior problems. Available at:
http://bmaopac.hosted.exlibrisgroup.com/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/
5BHGI2CPEIGNRJXM8TV5AR58BGD252.pdf (Accessed: 16 March 2020).

Potențiali
factori derisc

Picture 1: Retrieved from https://pixabay.com/de/photos/schreikinder-m%C3%A4dchen-menschen-1819736/ Picture 2: Retrieved
from https://www.piqsels.com/de/public-domain- photo-ffymz

●Abilitățilecognitive ale copilului
●Trăsături de personalitate,temperament

BMA Boardof Science (2013). Growing up in the UK – Ensuring a healthy future for our children. Chapter 7: Emotional and behavior problems. Available at:
http://bmaopac.hosted.exlibrisgroup.com/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/
5BHGI2CPEIGNRJXM8TV5AR58BGD252.pdf (Accessed: 16 March 2020); Campbell, S.B. (2006). Behavior problems in preschool children – Clinical and developmental issues. New York: The
Guilford Press. Frantz & Heinrichs (2014) Umgebungsgebundene Förderung: Eltern als Zielgruppe. In: Entwicklungsförderung imKindesalter.

Potențiali
factori derisc
●Lipsa somnului

Picture 1:https://pixabay.com/de/photos/baby-mädchenschlafen-kinder-1151348/. Picture 2:
https://pixabay.com/de/photos/kind-essen-maisgesundheit-bengel-559415/

●Alimentație
necorespunzătoare

World Health Organization (2009). Infant and young child feeding. Available at:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44117/9789241597494_eng.pdf;jsessionid=8A0D898CF6498CF95BD63D0EBF37B1BD?sequence=1 (Accessed: 16 March 2020); World
Health Organization. Regional Office for Europe. European Centre for Environment and Health (2004). WHO technical meeting on sleep and health. Available at:
http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0008/114101/E84683.pdf (Accessed: 16 March2020).

Potențiali
factori de risc
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●Sărăcie,Lipsa unui loc de muncă,
Condiții de locuitprecare
●Lipsa suportului social
●Divorț, afi părinte singur

BMA Board of Science (2013). Growingup in the UK – Ensuring a healthy future for our children. Chapter 7: Emotionaland behavior problems. Available at:
http://bmaopac.hosted.exlibrisgroup.com/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/
5BHGI2CPEIGNRJXM8TV5AR58BGD252.pdf Frantz & Heinrichs (2014) UmgebungsgebundeneFörderung: Eltern als Zielgruppe. In: Entwicklungsförderung im Kindesalter.

Potențiali
factori de risc

Picture 1: Retrieved from
https://pixabay.com/de/illustrations/streit-mann-frau-kinder4661515/ Picture 2: Retrieved from
https://pixabay.com/de/photos/depression-psychischegesundheit-824998/

●Consum de substanțe înfamilie
●Boli cronice saumintale aleunui părinte
●Conflicte întrepărinți
●Stres crescut alpărinților
●Încarcerarea unui membru al familiei
BMA Boardof Science (2013). Growing up in the UK – Ensuring a healthy future for our children. Chapter 7: Emotional and behavior problems. Available at:
http://bmaopac.hosted.exlibrisgroup.com/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/
5BHGI2CPEIGNRJXM8TV5AR58BGD252.pdf Frantz & Heinrichs (2014) Umgebungsgebundene Förderung: Eltern als Zielgruppe. In: Entwicklungsförderung im Kindesalter.
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Potențiali
factori derisc

●Relația părinte-copil: lipsasuportului
emoțional/ atașamentului
●Comportament parental inconsistent
●Aplicarea pedepselor severe(ex.
Pedeapsafizică)
●Comunicarea și conflicteledin
interiorul familiei
●Abuz sexual
●Atașament insecurizant
BMA Boardof Science (2013). Growing up in the UK – Ensuring a healthy future for our children. Chapter 7: Emotional and behavior problems. Available at:
http://bmaopac.hosted.exlibrisgroup.com/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/
5BHGI2CPEIGNRJXM8TV5AR58BGD252.pdf Frantz & Heinrichs (2014) UmgebungsgebundeneFörderung: Eltern als Zielgruppe. In: Entwicklungsförderung im Kindesalter.

Potențiale resurse și
factori de protecție

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No 779318. This presentation represents the author’s views only
and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Potențiale
resurse și
factori de
protecție

●Relațiepozitivă cucelpuțin un părinte
(sau persoană deîngrijire)
●Coeziunea familiei
●Stil parental autoritativ
●Căldură, acceptare
●Reguli și limiteclare
●Structură și rutine zilniceclare

Picture retrieved from
https://pixabay.com/de/photos/m%C3%A4dchenmutter-tochter-menschen-2480361/

BMA Boardof Science (2013). Growing up in the UK – Ensuring a healthy future for our children. Chapter 7: Emotional and behavior problems. Available at:
http://bmaopac.hosted.exlibrisgroup.com/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/
5BHGI2CPEIGNRJXM8TV5AR58BGD252.pdf Frantz & Heinrichs (2014) UmgebungsgebundeneFörderung: Eltern als Zielgruppe. In: Entwicklungsförderung im Kindesalter.

Biologici

Pe scurt: Care
sunt factorii
ce
influențează
dezvoltarea
copilului

Sănătate fizică
Abilități cognitive
Sensibilitate
Temperament

Alimentație
Răspuns larecompense
Stil deviață
Emoții
Somn
Sănătate
Sociali & de Mediu
Mintală
Stil parental
Psihologici
Sănătatea părintelui
Stimă desine
Relații
Sărăcie, lipsaunui loc de muncă
Atitudini
Traume
Lipsa suportului social
Trăsături de
Starea familiei
personalitate
Grupul de covârstnici,școala
Abilitățide coping &
sociale
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Sugestii: ce
pot face
părinții
pentru a
contribui la
dezvoltarea
copiilor
THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD: https://www.unicef.org/media/60981/file/convention-rights-child-text-child-friendly- version.pdf; German
Insitute for human rights.https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/en/project-childrens-rights-in-development/faqs/which-childrens-rights- are-addressed-in-the-crc/

Asigurați-vă
că se poate
bucura de
drepturile
sale!

THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE
CHILD: https://www.unicef.org/media/60981/file/convention-rightschild-text-child-friendly-version.pdf;

●Dreptul la dezvoltare și îngrijire
●Copiii audreptul la calitateavieții, îngrijire medicală,
asistență socială șieducație

Asigurați-vă
că se poate
bucura de
drepturile
sale!

●Dreptul la protecție
●Copiii audreptul deafi protejați de violență fizică și
psihică, neglijare, exploatare șiabuz
●Copiii audreptul la protecție specialăîn cazul
conflictelor armate, în situația de afi refugiați sauîn
timpul unor dezastre naturale
●Dreptul la participare
●Copiii își pot exprima liber opiniile
●Copiii audreptul laafi ascultați și luați în considerare
●Copiiii audreptul la relaxare șila participare în activități
culturale șiartistice
THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD: https://www.unicef.org/media/60981/file/convention-rights-child-text-child-friendly- version.pdf; German
Insitute for human rights.https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/en/project-childrens-rights-in-development/faqs/which-childrens-rights- are-addressed-in-the-crc/

Cum pot
contribui
părinții?

Picture retrieved from
https://pixabay.com/de/photos/m%C3%A4dchenvater-portr%C3%A4t-augen-1641215/

●Alocați atenție pozitivă fiecăruicopil
pentru o perioadă scurtă de timp
●Jucați-vă cucopilul: lăsați copilul să
ghideze activitatea
●Vorbiți cu copilul (ex. Despre ziuasa,
activități, sentimente)

Department of Social Development and UNICEF. (2008). Parental/Primary caregiver capacity
building training package. Available at:
https://www.unicef.org/southafrica/SAF_resources_parentals.pdf (Accessed: 16 March 2020);
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2016. Parenting Matters: Supporting
Parents of Children Ages 0-8. Washington, DC: The National Academies Press.
https://doi.org/10.17226/21868.

Cum pot
contribui
părinții?

Picture retrieved from
https://pixabay.com/de/photos/m%C3%A4dchenmutter-tochter-menschen-2480361/

●Întăriri pozitive
●Lăudați copilul astfel încât să
încurajați comportamentulpozitiv
●Utilizați recompense pentru
efectuarea comportamentelor careîi
ridică dificultăți

Department of Social Development and UNICEF. (2008). Parental/Primary caregiver capacity building training package. Available at:
https://www.unicef.org/southafrica/SAF_resources_parentals.pdf (Accessed: 16 March2020).
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2016. Parenting Matters: Supporting Parents of Children Ages 0-8. Washington, DC: The National
Academies Press. https://doi.org/10.17226/21868.

Boule!

Știi foarte bine că nu vreau să aud
cuvântul ăsta de rahat în casa noastră!

Cartoon: Von Schlippe, A. & Von Schlippe, B. (2012). ParadoxerAlltag: Ganz
normale Verrücktheiten. Stuttgart: Klett-Kotta.

●Stabilirea limitelor
●Oferirea unorinstrucțiuni
eficiente
●Stabilirea unor reguli șirutine
clare, consistente
●Amintiți-vă că suntețiun
model pentru copilul dvs!

Department of Social Development and UNICEF. (2008). Parental/Primary caregiver capacity building training package. Available at:
https://www.unicef.org/southafrica/SAF_resources_parentals.pdf (Accessed: 16 March2020).
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2016. Parenting Matters: Supporting Parents of Children Ages 0-8. Washington, DC: The National
Academies Press. https://doi.org/10.17226/21868.

De câte ori ți-am spus să nu mai
lovești persoane care sunt mai mici
decât tine!?
Cartoon: Von Schlippe, A.& Von Schlippe, B. (2012). Paradoxer Alltag: Ganz
normale Verrücktheiten. Stuttgart: Klett-Kotta.

●Gestionarea comportamentelor
dificile
●Redirecționarea comportamentelor
negative înspre unele pozitive
●Utilizați ignorarea pentru
comportamentele de revendicare și
cele de căutare aatenției
●Utilizați consecințepentru noncomplianță
●Rezolvarea conflictelor
●Repetăm: dvs sunteți unmodel
Department of Social Development and UNICEF. (2008). Parental/Primary caregiver capacity building training package. Available at:
https://www.unicef.org/southafrica/SAF_resources_parentals.pdf (Accessed: 16 March2020).
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2016. Parenting Matters: Supporting Parents of Children Ages 0-8. Washington, DC: The National
Academies Press. https://doi.org/10.17226/21868.

Vă mulțumim pentru
atenție!
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