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MODELE DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ A PĂRINȚILOR 

COPIILOR CU DIZABILITĂȚI 

Adriana CIOBANU, dr., conf.univ. 

 

Summary 
This article describes the role, purpose and essential aspects 

of psychological counseling for parents of children with disabilities. 

The same applies to models of psychological counseling for parents 

of children with disabilities, depending on the parental style, which 

refers to all the behaviors and emotions that parents have towards 

their children and how the parent approaches the relationship with 

their child. There are suggestions for parents to have a positive 

attitude towards the child. 

 

Consilierea este acţiunea de ajutor în viaţa şi dezvoltarea 

omului, alături de psihoterapie şi educaţie. Consilierea ca o relaţie de 

colaborare în care o persoană specializată asistă clientul în 

ameliorarea problemelor cu care se prezintă şi în îmbunătăţirea 

abilităţilor de rezolvare de probleme şi luare a deciziilor. 

Rolul consilierii este ceea ce înseamnă că ea încearcă 

prevenirea situaţiiilor de criză personală şi educaţională şi, mai mult, 

urmăreşte dezvoltarea personală, educaţională şi socială a copilului.  
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Munteanu Anca (2003) remarcă că scopul consilierii 

psihologice a părinților copiilor cu dizabilități, este optimizarea 

relaţiilor intrafamiliale prin acceptarea de către părinţi a rolurilor 

adecvate în atitudinea faţă de copil şi unul faţă de altul, formarea la 

părinţi a abilităţilor de comunicare cu copilul şi de educare în 

corespundere cu normele sociale de comportament. Tipurile relaţiilor 

părinţi-copii se dezvoltă, în mod diferit, în funcţie de personalitatea 

părinţilor, precum şi de particularităţile copilului. „Capacitatea de 

adaptare a părinţilor la apariţia unui copil în viaţa lor este 

multcondiţionată de calitatea relaţiilor existente între ei, în perioada 

premergătoare evenimentului” [3, pag. 63]. 

Consilierea părinţilor urmărește, în principal două aspecte 

esenţiale: 

1. Învăţarea unor comportamente adecvate care să-i ajute să fie 

eficienţi în procesul de educare a copiilor. 

2. Depăşirea de către aceştia a dificultăţilor de natură 

psihologică pe care le presupune existenţa în viaţa lor a unui copil cu 

dizabilități. 

Consilierea psihologică a familiilor copiilor cu dizabilităţi 

poate avea următoarea structură: 

1. Analiza plângerilor părinţilor şi a relaţiilor intrafamiliale; 

2. Evaluarea psihologică complexă a copilului pentru 

formularea diagnosticului şi stabilirea structurii psihologice a 

defectului. 

3.Consilierea psihologică a părinților. 

Formarea personalității copiilor cu dizabilități este determinată 

de tipul de atitudine a părinților sau stilul parental, de relațiile din 

familie.  

Stilul parental se referă la ansamblul comportamentelor şi 

emoţiilor pe care părinţii le au faţă de copiii lor şi la modul în care 

părintele abordează relaţia cu copilul său. 

Stilurile parentale sunt definite în funcţie de două elemente 

principale şi anume gradul de căldură emoţională (capacitatea 
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părintelui de a fi apropiat afectiv de copil, de a fi atent la nevoile şi 

emoţiile sale) şi gradul de control exercitat asupra copilului (prin 

stabilirea şi respectarea regulilor, setarea limitelor). Aceste două 

elemente determină cinci stiluri parentale principale: autoritar, 

permisiv, neimplicat, supraprotectiv şi democratic. 

Se întâlnesc părinţi care trăiesc un profund sentiment de 

culpabilitate faţă de copil, se simt, fără să ştie, într-un mod foarte 

desluşit, răspunzători că au dat naştere unui copil cu dizabilitate şi 

faţă de situaţia lui. Sunt cazuri în care în relaţia dintre părinţi 

planează o suspiciune, o tensiune, fiecare considerând că în familia 

celuilalt a existat o situaţie a cărei efect a apărut la copil. 

Roşca Mariana (1967) atestă că ,,o altă atitudine a părinţilor 

este reliefată în cazurile când părinţii mai au copii care sunt normal 

dezvoltaţi din punct de vedere psihic şi fizic. Pot apărea situaţii în 

care copiii tipici să nu se simtă suficient de mult valorizaţi deoarece 

polul atenţiei părinţilor este îndreptat spre copilul cu dizabilităţi. 

Mariana Roşca, mergând pe aceaşi linie, a sesizat un aspect în 

relaţiile intrafamiliale care merită să fie menţionat: „Nu sunt 

excepţionale nici cazurile când părinţii nu ştiu să formeze la ceilalţi 

copii o atitudine adecvată faţă de fratele lor anormal. Arătâdu-i 

acestuia o atenţie deosebită, pot crea la ceilalţi copii un sentiment de 

gelozie” [4, pag. 258]. 

Pe parcursul consilierii trebuie să fie depăşite orientările şi 

părerile greşite ale părinţilor privind educarea copilului cu 

dizabilităţi. 

Unii părinţi văd numai aspectul de infirmitate şi, în consecinţă, 

alintă copilul în mod excesiv. Rezultatul unei astfel de atitudini nu 

întârzie să se vadă: la copil apare un şir de trăsături negative de 

personalitate. Se arată părinţilor că o astfel de atitudine împiedică 

educarea unor trăsături pozitive de caracter. ,,Răsfăţul” şi 

,,infantilizarea” şi mai mare a copilului constituie obsatcole 

importante în munca de educare [1]. 
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Trebuie să se sugereze permanent familiei că în munca ei 

educativă trebuie să se urmărească scopuri concrete: copilul să 

meargă în picioare, să mănânce singur, să se îmbrace, să vorbească şi 

să se comporte corect în societate şi nu trebuie să urmărească 

şcolarizarea cu orice sacrificiu. 

Se explică părinţilor că nu trebuie să vizeze prea sus, nu 

trebuie să ceară prea mult de la copilul cu dizabilităţi. Riscul unor 

exigenţe mai mari este oboseala, reacţia de demisie, descurajarea şi 

instalarea unor complexe de inferioritate. Părinţilor trebuie să li se 

indice permanent o serie de scopuri precise, operaţionale, care să le 

vectorizeze munca cu copilul. 

Deoarece situaţia în care se află aceste familii este destul de 

delicată, intervenţia psihopedagogului trebuie făcută cu atenţie. 

Psihopedagogul trebuie să se încadreze în câteva principii generale 

care să guverneze relaţia cu părinţii, dar pe care le considerăm 

specifice acestui tip de relaţii [2]: 

1.Trebuie să manifeste o atitudine empatică sau chiar 

binevoitoare faţă de familie, tocmai datorită faptului că pentru părinţi 

situaţia este foarte delicată şi lasă urme adânci în viaţa lor şi pentru 

că aceştia se simt neînţeleşi, deşi nu doresc compasiunea oamenilor. 

2.Trebuie să dea dovadă de mult tact şi de mult bun simţ. 

Nu de puţine ori, părinţii, din cauza sentimentului de 

vinovăţie, se simt oarecum „vânaţi” şi cred că sunt acuzaţi de cei din 

jur. De aceea nu se simt foarte confortabil în discuţiile cu specialiştii. 

3. Perseverenţă şi devotement. 

Unii părinţi nu sunt mulţumiţi de condiţiile de educaţie şi de 

modul în care sunt trataţi copiii într-o instituţie specială. Pe lângă 

acest fapt, tendinţa de demisie, de renunţare intervine şi ea, ca un 

factor asupra căruia psihopedagogul va lucra. 

4. Evitarea criticii aduse familiei. 

Chiar dacă în unele situaţii familia apare criticabilă, acest 

lucru trebuie evitat şi, cu înţelepciune, trebuie oferite soluţii. Critica 

sau reproşurile asupra familiei nu sunt menite să aducă un surplus 
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motivaţional sau de susţinere şi, de regulă, au efecte dăunătoare. 

Critica poate duce la accentuarea stării de neputinţă şi demisie, la 

autoculpabilizare, complexe de inferioritate, care nu au cum să ajute 

demersului comun al psihopedagogului şi al familiei de a oferi cât 

mai multe şanse copilului cu dizabilităţi pentru ameliorarea 

consecinţelor dizabilității. 

Educația corectă a unui copil cu dizabilitate în familie este 

influienţată de climatul psihologic al familiei. Rezultate pozitive în 

consilierea familiilor cu copii cu dizabilităţi se vor remarca în măsura 

în care starea copilului se va îmbunătăţi prin aportul pe care părinţii 

îl aduc dezvoltării copilului. 

Vrasmaș E. (2008) remarcă orice program de educație a 

părinților, are în vedere anumite variabile care intervin și pe care le 

fixează ca obiective și repere de cunoaștere și acțiune. Printre acestea 

putem enumera [5, p. 124]: 

- Experiența personală de viață și experiența propriei familii. 

- Motivația părinților și gradul lor de implicare. 

- Caracteristicile personale ale copiilor. 

- Timpul acordat. 

- Condițiile sociale și economice. 

- Modelele socioculturale pe care fiecare părinte le-a primit 

prin experiență proprie. 

- Abilitatea părinților de a face față stresului. 

- Relațiile cu cei din afara sferei familiale. 

- Sensibilitatea părinților în a identifica nevoile reale ale 

copiilor lor. 

- Dorința de schimbare. 

- Flexibilitatea în concepții și atitudini. 

Sugestii de formare şi menţinere a atitudinii pozitive faţă de 

copil: 

- Poartă-te cu copiii aşa cum ţi-ai dori să se poarte alţii cu tine! 
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- Ţinem foarte mult ca oamenii să ne respecte, să ne vorbească 

cu amabilitate şi consideraţie şi să nu ne facă rău. Acest principiu 

trebuie să-l aplicăm şi in lucrul cu copiii! 

- Înainte de a încerca să cunoşti copilul, cunoaşte-te pe tine 

însuţi! 

- Priveşte lucrurile din perspectiva copiilor! 

- Controlează-ţi propriile impulsuri, pentru a fi apt să 

determini comportament pozitiv la copil! 

- Lucrează cu propriile emoţii şi cu emoţiile copiilor in mod 

inteligent, constructiv, pozitiv şi creativ, respectând realităţile 

biologice şi rolul sentimentelor în natura omenească. 

- Este important să dezvoltăm, să încurajăm ce are copilul, şi 

să nu punem accent pe ce-i lipseşte. 

- Pune-ţi accent pe calităţile, abilităţile sale şi mai puţin pe 

defecte, lipsuri. 

- Fii generos cu aprecierile, incurajările şi „zgârcit” cu critica! 

- Nu uita că şi tu ai fost copil, ştii deja cum este, il poţi 

inţelege mai bine pe copil prin această experienţă; el nu a fost adult, 

nu poate să te înţeleagă bine; aşadar fii mai empatic, îngăduitor cu 

copilul. Fii un model pentru copil. 

- Transformă comunicarea/interacţiunea cu copilul in joc şi va 

fi mai uşor! 

- Stimulează-i imaginea pozitivă de sine şi autoaprecierea. 

- Stilul de comunicare cu copilul este important şi trebuie 

respectat. 
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Summary 

The intelligibility of the communication is affected by the 

disturbance of the intonation, rhythm and flow of speech on which 

the language of the vocabulary puts its mark and the poverty of the 

voice in deaf or demutised children. Uncertainty in expression is also 

due to changes in flexible words, topical, syntactical and semantic 

variations. The Appropriation of the grammatical structure of the 

tongue by deaf children is not made on the path of simple automation 

by itself, but implies a permanent intervention of thought in order to 

carry out analyses and summaries of the linguistic material 

presented.  

The overload Elements of speech such as intonation, intensity, 

frequency, duration, pause, rhythm, emphasis are essential in the 

process of communication.  

They play an important role in the process of speech 

understanding as they provide the listener with information about the 

communication intentions of the one who speaks such as 

differentiating between an affirmative statement and an interrogative 

or imperative, differentiation Between two parts of speech. 

 

Realizarea studiului dat am pornit-o de la realizarea 

comunicării la copiii cu deficiențe de auz. Important este că acest 

sistem complex, comunicarea, este percepută şi tratată ca element 

fundamental al existenţei umane («La început a fost cuvântul…»). 

Elemente concrete de teorie a comunicării apar încă de la Platon şi 

Aristotel, care au introdus-o ca disciplină de studiu (alături de 

filosofie, matematică), sub forma retoricii.  


