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Rolul emoțiilor în parenting și evaluarea acestora cu ajutorul instrumentelor computerizate
Gestionarea emoțiilor copiilor de către părinți

Strategii de coaching emoțional parental – ilustrare modalități program
REThinkParenting

Reglarea emoțională a părinților
Strategii pe baza Terapiei Focalizate pe Scheme Cognitive

Programul REThink Parenting – ilustrare ghidaj si strategii

Obiective:

Structură workshop



52% dintre părinți se declară stresați – nivel
mediu/ridicat
23% dintre părinți suferă de depresie (Sanders, 2005)

Rolul de părinte are o încărcătură emoțională ridicată

Emoții și parenting

-Presiuni, stresori
-Activare vulnerabilităților
-Risc de utilizare a unor strategii disfuncționale de
parenting
-Influență asupra strategiilor de reglare
emoțională utilizate de copii



Programul REThink Parenting
Antrenarea abilităților emoționale



Programul REThink Parenting
Evaluarea ecologică a emoțiilor parentale

Aplicația MoodWheel
 



Programul REThink Parenting
Modul REThink Emotions



Coaching emoțional
Gestionarea emoțiilor copiilor



Despre emoțiile copiilor

a inhiba impulsurile nepotrivite, 
a direcționa în mod constructiv comportamentul
a explora și a se adapta mediilor, oamenilor, obiectelor noi 
a fi mai bine acceptați de către covârstnicii lor

rolul părinților

De ce reglare emoțională?
Posibilitatea de:

Coeficientul de inteligență emoțională poate să prezică mai bine
dezvoltarea copiilor decât coeficientul de inteligență

Cum își reglează copiii emoțiile?

       - propriile expresii emoționale
       - reacții la emoțiile copilului
       - conversații despre emoții



Primii ani de viață
experiențele emoționale apar încă de la naștere
emoțiile de bază apar mai precoce, în timp ce emoțiile mai
complexe (gelozie, mândrie, vinovăție) încep să apară în cel
de-al doilea an de viață
copiii consultă expresiile faciale ale celorlalți oameni pentru
informații emoționale 
încep să facă inferențe relaționate cu emoțiile celorlalți 
încep să își formeze reprezentări cu privire la persoanele de
atașament

Copilăria timpurie

Copilăria de mijloc și târzie Adolescența

Sabatier et al. (2017); Poole et al. (2007) 

3-4 ani = dificultăți semnificative în substituirea
comportamentelor dorite cu cele sugerate de părinți
se descurcă mai bine să aștepte o recompensă, încep să
vadă perspective diferite și să se gândească la experiențele
altor oameni 
devin conștienți de standardele comportamentale 
nevoia din ce în ce mai intensă de independență și control

încep să își mențină stările emoționale pentru durate mai
îndelungate – atât pozitive cât și negative
încep să recunoască prezența mai multor emoții simultane
înțeleg că uneori oamenii nu își arată emoțiile adevărate
dezvoltă înțelegerea emoțiilor autoreferențiale

văzută ca fiind un timp de „furtună și stres” - totuși, 80%
din adolescenți evită extremele și au o trecere în viața
adultă fără probleme semnificative
gândire abstractă - acces la perspectivele celorlalți
diferențe de gen în reglarea emoțională



dificultăți în a se calma 
dezorganizare emoțională 
senzația că își pierd cumpătul
crește probabilitatea de a folosi tehnici de control al emoțiilor negative ale copiilor

Flooding-ul = atunci când o persoană se simte amenințată sau că nu ar exista cale de scăpare dintr-o
situație

Despre emoțiile părinților
Flooding și reacții de distres

The Gottman Institute



Nu observă emoțiile de intensitate scăzută proprii/ale copiilor.
Văd emoțiile negative ca fiind dăunătoare și doresc să își
protejeze copiii de ele.
Vor să poată să modifice emoțiile copiilor rapid.
Au tendința de a pedepsi copiii sau să îi pună în time out atunci
când exprimă furie, chiar dacă nu au comportamente disruptive.
Preferă copii veseli și care se concentrează pe pozitiv.
Cred că introspecția e o pierdere de vreme, chiar poate fi riscantă.
Nu au un vocabular detaliat pentru emoții
Vor ca rațiunea să controleze emoțiile.
Văd emoțiile negative ale copilului ca o reflexie negativă a
părintelui.

Emotion dismissing:

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Emotion coaching vs Emotion dismissing
Caracteristici

The Gottman Institute



Emotion coaching vs Emotion dismissing
Caracteristici

Observă emoțiile de intensitate scăzută ale copiilor.
Văd momentele emoționale ca fiind o oportunitate de conectare
sau învățare, ca parte sănătoasă a dezvoltării copiilor.
Au răbdare cu emoțiile negative ale copiilor.
Respectă emoțiile copiilor.
Ajută copiii să eticheteze verbal emoțiile pe care le simt.
Transmit înțelegere și empatie cu referire la emoțiile copiilor lor,
chiar și atunci când sunt însoțite de comportamente nepotrivite.
Transmit faptul că, în timp ce toate emoțiile și dorințele sunt
acceptabile, nu toate comportamentele sunt.

Emotion coaching:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

The Gottman Institute



Emotion dismissing vs Emotion coaching 
Răspunsuri

modalități în care părinții minimizează
seriozitatea reacțiilor emoționale ale
copiilor lor sau devalorizează problemele
și răspunsurile de distres ale acestora. 

modalități în care părinții folosesc pedepse
verbale sau fizice pentru a controla
expresiile emoțiilor negative ale copiilor.

Reacțiile de minimizare 

Reacțiile punitive

Încurajarea expresivității

Reacții centrare pe emoții 

Răspunsuri centrare pe problemă  

modalități în care părinții acceptă/încurajează
manifestările emoțiilor negative ale copiilor.

părinții răspund prin strategii care au rolul de a
ajuta copiii să se simtă mai bine

care părinții ajută copilul să rezolve problema
care a cauzat emoțiile negative

Cruz et al. (2017)
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Emotion coaching vs Emotion dismissing
Răspunsuri

Cruz et al. (2017)

Diana e deja în întârziere la muncă, în timp ce încearcă să o convingă pe Ana,
care are 3 ani, să își ia haina și să iasă din casă pentru a putea să o ducă la

grădiniță. După un mic dejun pe fugă și o discuție în contradictoriu legată de
hainele pe care să le poarte, Ana e și ea tensionată. Nu îi prea pasă și nici nu

înțelege că mama ei are o întâlnire în jumătate de oră. Ea vrea să stea acasă și să
se joace, lucru pe care i-l comunică și mamei ei. Atunci când Diana îi spune că
acest lucru nu e posibil, aceasta se pune pe jos, simțindu-se tristă și furioasă, și

începe să plângă.



Emotion coaching vs Emotion dismissing
Efecte

Răspunsurile centrate pe problemă ale mamelor - asociate cu un nivel de negativitate mai scăzut al
copiilor de clasa a 3-a la a 6-a
Răspunsurile de minimizare asociate cu un nivel de negativitate mai ridicat
Răspunsurile suportive prezic mai puține probleme probleme comportamentale ale copiilor 3 ani
mai târziu

protejează copiii de alți factori parentali de risc (ex. conflictul marital și divorț)
încurajează sănătatea fizică a copiilor
încurajează performanța academică

Coaching-ul emoțional

Eisenberg et al. (1996); The Gottman Institute 



Evaluarea gestionării emoțiilor negative

Cruz et al. (2017)

Subscala de ignorare
Părintele nu oferă informații
explicite în legătură cu emoțiile
copiilor și așteptările parentale
Mamele care suferă de depresie
instalată timpuriu - mai probabil
să neglijeze expresiile
emoționale ale copiilor
Rezultate inconsistente în
legătură cu ignorarea din partea
mamelor
Ar putea să ducă la creșterea
intensității emoției
Relație bidirecțională



MODELUL CARES
(Girard et al., 2018)

E

S

R

A

C come in

assist child

reassure child

emotion validation

soothe



C - PROXIMITATE
FIZICĂ

îi transmite copilului
că suntem
responsivi,
disponibili

S - ALINARE,
CONFORT

atingeri fizice, voce
calmă

A - ASISTARE /
GHIDAJ

îl ajutăm fără a
rezolva noi
dificultatea 

-* putem finaliza
sarcina dacă nu scade
intensitatea emoțiilor

 

R - REASIGURARE
îi transmitem un

mesaj de prezență
emoțională, grijă

 

E - VALIDARE
EMOȚIONALĂ

eticheta experienței
emoționale



BINE DE ȘTIUT!

Emoțiile negative vs. pozitive ? 

Scopul nu e de a nu simți deloc emoții negative (și de a distrage
copilul de la ele), ci de a resimți emoții negative funcționale

 

Secvența video - emotion coaching (1minut)
emotion coaching clip - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Lh0EE2_Y2io
https://www.youtube.com/watch?v=Lh0EE2_Y2io


Aplicare în program online REThink Emotions

SCOP PARENTAL
SMART 



S

M

A

R

T

Îmi propun să folosesc abilitățile CARES
când copilul meu exprimă emoții

Vreau să utilizez aceste abilități zilnic,
cel puțin 1 /zi

Vreau să utilizez aceste abilități 4 zile
din 7/săptămână

Utilizarea acestor abilități vor face o
mare diferență

Îmi doresc să ating acest scop
săptămânal



Înțelegerea principiilor
CARES

 
 

Practica - gradul de dificultate
crește treptat

recunoașterea elementelor CARES
aplicate

recunoașterea momentelor în care
aplicăm CARES

recunoașterea & exersarea practicilor
adecvate/inadecvate

 

 



Oportunități CARES
!!! FEEDBACK

IMEDIAT

Este weekend și adolescentul dvs. vă informează că vrea să
meargă afară  cu prietenii lui/ei.

Îi ceri copilului tău să oprească tableta pentru că timpul petrecut
pe aceasta s-a încheiat, dar el/ea începe să țipe la dvs.

Sunteți împreună cu copilul dvs. la o petrecere aniversară. El/ea
stă așezat/ă la masă și îi privește pe copii dar nu se implică în

jocul lor și uneori îi refuză.



!!! FEEDBACK IMEDIAT

“Observ că ești anxios/anxioasă și în același
timp entuziasmat/ ă legat de acest examen.

Înțeleg de ce te-ai simți în felul acesta.”

“Întotdeauna ai nevoie de mine
pentru a te calma/conforta”

“Nu ai de ce să îți frică așa
de tare, nu e mare lucru.

“Nu mai suport!Mereu ești
obraznic/ă și leneș/ă!”

 Am un ton iritat 

Vorbesc cu copilul meu despre
emoțiile lui/ei la  distanță 

“Știu că poate fi frustrant să
respecți reguli. Poate fi dificil

uneori; este normal.”



REBUS  CARES



-O analogie utilizată cu părinții
-Le puteți spune părinților:

"Imaginează-ți cum devii un coach/mentor pentru emoții
(folosind modelul CARES) astfel încât să răspunzi nevoilor
emoționale ale copilului".

COACHING  EMOȚIONALCOACH  SPORTIV



Situație 1
 

Copilul dvs. de 5 ani lucrează intens la un
proiect de abilități manuale, complex.

Întâmpină dificultăți în sarcină, iar reacția
sa este una de frustrare pe fondul căreia

respinge activitatea, spunând că nu este bun
de nimic, că nu știe și că nu își mai dorește

să ducă niciun proiect la grădiniță.
 

Coach pentru emoții - model CARES Pași de urmărit*
*nu există condiții privind

ordinea sau nr. de pași
utilizați

 
C - conectare/proximitate
fizică 

A - asistarea copilului

R - reasigurarea copilului

E - emoțiile validate

S - siguranță

Scrieți în chat un răspuns integral cu
elementele/pașii pe care considerati că i-ați utiliza

în aceasta situație.



Situație 2
 

Adolescentul dvs. vine acasă de la școală și este
extrem de nervos, furios datorită atitudinii unuia

dintre profesori. Primul gest la intrarea în casă este
să își trântească ghiozdanul și să spună că își urăște

școala și profesorii. Afirmă că ar dori să
abandoneze școala

 

Pași de urmărit*
*nu există condiții privind

ordinea sau nr. de pași utilizați
 

C - conectare/proximitate fizică 

A - asistarea copilului

R - reasigurarea copilului

E - emoțiile validate

S - siguranță

Coach pentru emoții - model CARES

**În cazul în care lucrăm cu un grup de părinți,
online & interactiv pe care îi învățăm acest model

ne putem juca în platforma mentimeter.



Gestionarea distresului
parental

Adresare vulnerabilități



Adresarea vulnerabilităților
Care sunt mecanismele?



Autonomie
Competență

Identitate

Conectare
Siguranță

Spontaneitate
Joacă

Structură
Limite

Valorizarea 
nevoilor și 
a unicității

Temperament
Scheme cognitive

adaptative 
timpurii

Scheme cognitive
dezadaptative

timpurii

Teoria schemelor cognitive 

Evitare
 

Capitulare
 

Supracompensare

Coping adaptativ

Moduri de copil
Moduri de părinte
Moduri de coping

Modul de 
Adult Sănătos

 Young și colab. (2003)
Lockwood, & Perris (2012)
Louis și colab. (2018)



Autonomie
Competență

Identitate

Eșec

Succes

Încurajare

Independență
Competență

Dependență
Incompetență

 

Autoeficacitate
Ghidaj

Sine 
nedezvoltat

Sine 
dezvoltatIdentitate

Siguranță
Vulnerabilitate

la rău 
și boală

 

Siguranță

Conectare
Siguranță

Apartenență Încredere

Grijă
Empatie 
Ghidaj

Acceptare
necondiționată Stabilitate

Echilibru 
emoțional

Deprivare
emoțională

Neîncredere
Abuz

Încredere

Abandon
Instabilitate

Atașament 
stabil

Deficiență 
Rușine

Acceptare

Conectare

Izolare
socială

 Young și colab. (2003)
Lockwood, & Perris (2012)
Louis și colab. (2018)



Valorizarea 
nevoilor și 
a unicității

Apreciere

Auto-
direcționare

 

Căutarea
aprobării

Libertate de
exprimare

Echilibrul
nevoilor

Grijă față
de sine

Auto-
sacrificiu

Subjugare

Asertivitate

Spontaneitate
Joacă

Pedepsire

Compasiune

Toleranță

OptimismPesimism
 

Standarde
sănătoase

 

Standarde
nerealiste;

Critică

Standarde
realiste

Expectanțe 
realiste

 

Exprimarea
emoțiilor

Inhibiție 
emoțională

 
Autenticitate

Structură
Limite

Limite

Autocontrol

IndisciplinăAutocontrol

Îndreptățire
Considerație

empatică;
Respect

 Young și colab. (2003)
Lockwood, & Perris (2012)
Louis și colab. (2018)



Distresul parental și reziliența - modul de Adult Sănătos 
Implementarea strategiilor parentale sănătoase 

Inhibiția Emoțională se asociază cu toate stilurile parentale (Gibson, 2019)
Emotion coaching sau emotion dismissing?

minimizare și punitivitate versus încurajarea expresivității , răspunsuri centrate pe copil și pe
problemă

Impactul asupra sănătății mentale a copilului
neglijarea emoțională maternă - Deprivare Emoțională (efect mare), Izolare socială (efect mediu) și
Neîncredere/Abuz, Deficiență/Rușine, Eșec, Subjugare, Indisciplină (efect mic) (Pilkington, 2020)

Transmiterea intergenerațională a schemelor
copiii pot dezvolta atât scheme similare (e.g. AB, SI, EN, SB, AS - Gibson, 2019) cât și diferite de ale
părinților (e.g. DS părintelui - ED copilului - Zonnevijlle, 2021)

De ce sunt importante schemele cognitive ale părinților?



Conectare
Siguranță

Caracteristici 
parentale

Cognițiile copilului/
adolescentului Capitulare Evitare Supracompensare

Apartenență

Acceptare
necondiționată

Încredere

Grijă
Empatie 
Ghidaj

Stabilitate
Abandon

Instabilitate

Deficiență 
Rușine

Deprivare
emoțională

Neîncredere
Abuz

Izolare
socială

 Instabilitatea conexiunii;
Schimbări frecvente; 
Grija și suportul sunt oferite inconsistent

- De obicei mă simt singur și neglijat; 
- Nu am prieteni adevărați
- Oamenii vin și pleacă

Își caută prieteni instabili sau nepotriviți
(ex. prea mici sau prea mari)

Respinge, fuge de relațiile
profunde 

Are pretenții mari de la prieteni;
Relațiile sunt prea
apropiate/tumultoase

Separare
Respingere

Umilirea în public
Nerespectarea limitelor copilului
Critica, respingerea, pedepsele
Evaluările globale negative

Lipsa empatiei
Neglijare 
Răceală

Nevoile mele nu sunt importante,;
Nimeni nu-mi va fi alături în momente
dificile (nu voi fi ascultat, înțeles, sprijinit);
Sentimentele mele nu sunt acceptate

Are prieteni distanți emoțional;
Nu le mai cere să țină cont de nevoile lui

Retragere emoțională și
socială;
Visează cu ochii deschiți

Pretenții pe plan emoțional
Tipare relaționale impredictibile
Nu acordă atenție nevoilor
celorlalți

- Mi se pare că sunt o persoană atât de    
 defectă și de rea încât nu merit să fiu iubit
- Sunt inferior față de ceilalți fiindcă fac   
 foarte multe greșeli

Are relații de prietenie în care se simte
adesea rușinat;
Adesea acceptă rolul țapului ispășitor

Are comportamente
introverte, și își ascunde
opiniile și părerile

Manifestă comportamente
narcisice, sau este foarte critic
la adresa celorlalți

Abuz emoțional
Abuz fizic
Abuz sexual 

Este periculos să te apropii prea mult;
Trebuie să fiu atent ca ceilalți să nu profite
de mine

Evită relațiile Caută să se împrietenească cu
orice (nediscriminativ), vrea să
fie prietenul tuturor

Intră în relații de prietenie nepotrivite, toxice,
abuzive, în care se profită de el

Leagă prietenii cu copii care
pot fi dominați, exploatați sau
chiar umiliți

Evită relațiile din teama de
a nu fi exploatat

Familia este mai degrabă izolată social
Și eu și familia mea suntem altfel decât
ceilalți, suntem diferiți;
Nu mă potrivesc nicăieri;
Nimeni nu mă înțelege

Acceptă excluderea;
Îmbrățișează solitudinea.

 Loose și colab.  (2020)



Caracteristici 
parentale

Cognițiile copilului/
adolescentului Capitulare Evitare Supracompensare

Părinți care sunt extrem de precauți și care au
tendințe puternice de a controla experiențele
copilului. Este posibil ca acești părinți să aibă
probleme de anxietate

Sunt slab și neajutorat
Nu mă pot descurca fără ajutorul părinților
sau profesorilor, și îmi este foarte greu să iau
decizii singur

Le cere părinților să se îngrijească ei de
nevoile lui, ex. să îi facă ei temele sau să
creeze ei relații cu copii

Evită provocările și
sarcinile importante
Transferă responsabilitățile
spre alte persoane

Își asumă riscuri mari cu
încredere exagerată în sine
Caută prieteni puternici

Copilul devine dependent de părinții lui
Când copilul face comportamente
nepotrivite, părinții le țin morală  și induc
vinovăție

Părintele nu oferă suport și încurajare în
sarcinile de zi cu zi și cele academice
Devalorizează abilitățile copilului
Greșeli = prostie

Îmi este teamă să nu eșuez (la un test, la un
concurs etc)
Adesea mă simt ca un prost
Ceilalți sunt mai buni decât mine

Selectează sarcinile care sunt sub nivelul și
potențialul lui 
Preferă să nu fie stimulat, provocat

Evită activitățile și
sarcinile care sunt
provocatoare
Refuză sarcini noi

Perfecționism 
Căutarea succesului într-o formă
nesănătoasă (ex. muncesște fără
pauze, nu își dezvoltă alte interese)

Am nevoie de părinții mei și ei au nevoie de
mine
Sunt obligat să le spun părinților absolut tot
despre viața mea și să fac tot ce vor ei să fac

Este ezitant în a renunța la relațiile de prietenie
disfuncționale
Le oferă suport părinților într-o măsură mult prea
mare, preluând rolul de "consilier" al acestora și
ignorându-și propriile nevoi

Evită proximitatea
părinților și relațiile
apropiate (ex. își dorește să
plece în altă țară/oraș)

Manifestă auto-suficiență
Se izolează
Este neresponsiv la nevoile
celorlalți 
Este superficial în relații 

Părinții sunt exagerat de precauți și constant îl
avertizează pe copil cu privire la boli, accidente etc
Supra-protecțite (supra control) 

Trebuie să fiu atent, oriunde m-aș afla
Lumea este un loc periculos
Orice ai vrea să faci, există riscuri mari...

Resimte distres când aude diverse povești cu
conținut mai negativ (mai mult decât alți
copii)
Hipervigilență pentru boală și siguranță fizică
Are tot timpul la el telefonul, "în caz de ceva"

Căutarea de senzații 
Se comportă iresponsabil,
impulsiv, uneori chiar cauzând
diverse accidente 

Evită situațiile cu potențial
periculos, pe care îl
supraestimează 
Poate manifesta și furia
pentru a evita astfel de
situații

 Loose și colab.  (2020)

Dependență
Incompetență

 

Autoeficacitate
Ghidaj

Autonomie
Competență

Identitate

Autonomie și 
Performanță

Deficitare

Sine 
nedezvoltatIdentitate

Vulnerabilitate
la rău 
și boală

 

Siguranță

Incurajare Eșec



Nevoile părintelui versus nevoile copilului

Critică, punitivitate

Conectare

  Joacă

Autonomie, 
competență

         Grijă 
față de propriile 
         nevoi



Primii ani de viață
nevoile părintelui se suprapun peste nevoile copilului

ex. Copilul plânge mult. 
frustrarea nevoii de autonomiei:

pierderea temporară a identității profesionale
dezvoltarea identității parentale

frustrarea nevoii de conectare
ex. tatăl cu schema de Deprivare Emoțională sau
Abandon

Copilăria timpurie

Copilăria de mijloc și târzie Adolescența

Young, 2003;

frustrarea nevoii de conectare
ex. grădinița și anxietatea de separare: nevoia de
stabilitate a părintelui (abandon) versus nevoia de
independență și competență a copilului 

Frustrarea nevoii de autonomie
nevoia de siguranță a părintelui (vulnerabilitate la rău
și boală) versus nevoia de independență a copilului

frustrarea nevoii de spontaneitate și joacă 
schema de Inhibiție Emoțională 

Frustrarea nevoii de conectare
nevoia de stabilitate a părintelui (abandon) versus
nevoia de apartenență la grup a copilului

Frustrarea nevoii de spontaneitate și joacă
schema de Standarde Nerealiste atât la părinte cât și la
copil (Zonnevijlle, 2021)

Loose et al., 2020; Young, 2003; Loose et al., 2020; Young, 2003;

Young, 2003;



Psihoeducație
Înțelegerea și recunoașterea nevoilor emoționale, a schemelor dezadaptative timpurii, 

Conștientizarea prezenței acestora și monitorizarea lor atât la nivel cognitiv cât și la nivel experiențial

Întărirea modului de adult sănătos 
Valori
Auto-compasiune
Mindfulness
Imagerie
Lucrul cu scaunele 

              a stilurilor de coping și a vocii critice

Tehnici și strategii



comportamentele părintelui
stilul de coping pe care obișnuiați să îl folosiți atunci

1) Identificați una sau mai multe scheme dezadaptative timpurii care își au originea în copilăria
dumneavoastră (sau a unui client cu care ați lucrat), pornind de la:

2) Gândiți-vă la cum s-a format schema pe care tocmai ați identificat-o. De multe ori, atunci când
dumneavoastră ați fi avut nevoie de..., părintele dumneavoastră obișnuia să ...., iar dumneavoastră
obișnuiați să răspundeți prin... . Ce schemă credeți că stătea în spatele acelui stil de coping al părintelui
dumneavoastră? (pot fi implicate mai multe scheme și mai multe stiluri de coping)

Exercițiu



Programul REThink Parenting
elemente de inovativitate

Personalizare
Ghidaj
Studii



Ilustrare program online



Exercițiu
Imagerie



Direcții viitoare Platformă integrativă
Online – web+mobile
Evaluare și intervenție ecologică
Preventie și intervnție personalizată

          -Suport parental
          -Suport al copiilor gamificat
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