
 TRANSCRIPT - Ce poti sa faci ca parinte de copil al secolului 21

Adriana: 

Tema acestui episod este, desi simpla, una de maxim impact:

“Copilul secolului 21.” 

Oricat de mult ne-am fi pregatit pentru a fi parinti, oricat de deschisi la minte suntem, oricat de 
multe carti citim, oricat de multe conferinte, online sau live, urmarim, NU suntem pregatiti sa facem 
fata acestei generatii mai informata decat noi, mai desteapta, mai inteligenta si cu un pas inaintea 
noastra.

Deci, Urania, pornind de la un caz concret, ce facem cu copiii nostri atunci cand simt nevoia de 
intimitate desi sunt totusi la o varsta la care responsabilitatea nu este pe primul loc pentru ei?

Cum reactionez eu ca parinte?

Cum reusesc sa-mi stapanesc emotiile negative?

Cum reusesc totusi sa fiu in continuare in sprijinul copilului meu, fara sa-i deranjez viata, intimi-
tatea, interesul pentru a mentine relatia vie cu parintele sau?

Pentru ca stim foarte bine (si noi am fost copii), cand parintii intrau cu “bocancii” in viata noastra, 
nu faceam decat sa gasim cele mai bune minciuni si subterfugii astfel incat sa nu mai avem o re-
latie cu parintii.

Urania:

De fapt, problema pe care o abordam si pe care foarte multi parinti mi-o adreseaza, este cea a 
copilului care isi cere spatiul personal si care, pe masura ce anii trec, incepe sa “inchida usa” re-
latiei cu parintele. 

Nu mai comunica atat de mult cu el.

Iar parintele incearca sa defineasca aceasta linie fina intre cat de mult il lasa sa inchida aceasta 
usa si intre cat de mult se implica in a controla ce anume face, cu cine se intalneste, care sunt 
preocuparile lui, pentru a nu pierde contactul. 

Ce-am constatat, in cele mai multe discutii pe care le-am avut, este aceasta durere pe care parintii 
o au, in a vedea ca pierd controlul si relatia, si ca se trezesc intr-un punct in care nu mai stiu cine 
este copilul lor. 

Cu ce se ocupa?

Cu cine se intalneste? 

Ce prieteni are? 

La toate intrebarile pe care parintele le adreseaza, copilul raspunde cu “nu e treaba ta!”, “lasa-ma 
in pace!”, “hai ma…iar vii cu intrebari din astea?”, “oricum nu intelegi! Chiar daca iti explic ce fac, 
nu intelegi!”…

Probabil este o problema a tuturor generatiilor, dar eu o vad mai adanca acum. 
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Si as povesti despre motivul pentru care eu cred ca aceasta problema este mai adanca acum de-
cat a fost vreodata.

Am convingerea ca ai nostri copii sunt diferiti fata de noi sau cu un pas inainte, NU pentru ca au 
acces la gadget-uri mai devreme, NU pentru ca se “trezesc” cu o tableta in fata la doar cateva luni.

Nici macar pentru ca sunt inconjurati de informatie pe care o putem accesa atat de usor.

Ci, pentru ca se nasc cu ea.

Sustin teoria conform careia suntem fiinte conectate, ca gandurile noastre sunt informatie, si ca 
prin aceasta revolutie a mass media, exista acum atat de multa informatie pe care copiii o acce-
seaza intr-un mod miraculos.

Toate cercetarile arata ca informatia umbla liber.

Stim despre exemple din trecut in care de indata ce o persoana a inventat ceva intr-un capat de 
lume, aproape simultan, o alta, a avut exact aceeasi idee, in alt capat de lume. 

Intr-o cercetare foarte interesanta facuta in Amazonia, cercetatorii au invatat un grup de maimute 
sa care apa de la rau cu ticve facute din nuci de cocos si sa duca apa membrilor batrani ai grupului 
sau puilor, care nu se puteau deplasa pana la apa. 

In mod normal maimutele carau pana atunci apa folosind gura. Iar cercetatorii le-au invatat sa 
foloseasca aceste ticve din nuci de cocos.

Si au constatat ca la scurt timp, la kilometri distanta, un alt grup de maimute facea acelasi lucru. 

Adriana:

Urania, sunt perfect de acord cu ce spui.

Informatia circula, fizica cuantica a demonstrat-o intr-un fel sau altul…

Dar:

Avem copii de 5, 6, 10 ani, mai ales perioada 14 - 18 ani, care reclama independenta.

Avem parinti care sunt dispusi sa respecte aceasta independenta, dar in acelasi timp nu vor ca 
aceasta independenta sa fie in controlul copiilor lor.

Ci sa fie in controlul vietii, sanatatii fizice si mentale a copiilor lor.

Pentru ca in societatea in care traim, nu circula doar informatia.

Circula si raul.

In diferite forme: alcool, tutun, droguri…

Care sunt la dispozitia copiilor nostri asa cum la vremea noastra NU erau la dispozitia copiilor. 

Din nefericire, fructul interzis este intotdeauna mai dulce si mai dorit.  

Ce poate sa faca un parinte, de ce poate sa se agate, astfel incat sa-i poata preda copilului lectia 
sanatatii, lectia responsabilitatii, si sa ramana in apropierea lui si in control?



Urania:

As pleca de la a intelege aceasta diferenta cu care ne confruntam.

Fara doar si poate, de indata ce Google ne inlocuieste si copilul nu mai gaseste in parinte unica 
sursa de informatie, realizeaza ca lumea este mult mai mare decat cea a parintilor.

Iar asta se intampla la varste din ce in ce mai mici. 

Si ii face pe parinti sa se simta inutili si sa-si doreasca sa-i inchida si sa-i pastreze pe copii in 
“cuibul” parental. 

Si, cu cat trag mai mult de copil ca sa-l inchida in acest cuib, cu atat copilul vrea sa iasa mai mult 
afara. 

De aici as porni:

Sa incercam sa nu-l tragem pe copil in acest cuib parental si sa-i oferim sansa sa inteleaga ca, cu 
cat exista mai multi oameni in jurul lui care ii ofera informatie, cu atat mai bine. 

Si, in loc sa respingem informatia, hai sa o discutam impreuna. 

Pentru ca totul porneste de la aceasta interdictie. 

Echilibrul este foarte greu de pastrat, fara doar si poate.

Dar, am vazut minuni intamplandu-se inclusiv in aceasta zona si as vrea sa dau un exemplu:

Un copil a descoperit un joc, prin grupul lui de prieteni. 

Este un joc de strategie si l-as putea numi ca fiind chiar un joc inteligent.

Un joc de jucat la 18 - 20 de ani, nu la 7 ani.

Copilul totusi il juca la 7 ani si il juca foarte bine.

Parintii au interzis copilului sa se mai joace si de fiecare data cand il vedeau pe calculator, iesea 
scandal. 

Era impins mai degraba catre teme decat catre acest joc. 

Evident, copilul a inceput sa joace pe ascuns.

I-au confiscat laptop-ul dar a imprumutat unul de la un prieten.

Au avut loc o gramada de discutii si certuri pe aceasta tema, pana cand ideea salvatoare a venit:

Ce-ar fi daca am vedea si noi acest joc, l-am juca si noi cu el, am intelege ce-l atrage, ce gaseste 
satisfacator, ce invata din asta?

Si am reusit sa extragem din interesul lui fata de acest joc, lucruri pe care sa le folosim in alte 
zone. 

Si au constatat ca lucrul care-l interseaza de fapt pe copil este arhitectura. 



Pentru ca jocul asta este despre a construi.

Despre lucru in echipa si despre cum sa folosesti resurse intr-un mod eficient.

Au manifestat interes in acest joc si copilul s-a simtit extraordinar pentru ca putea acum sa vor-
beasca cu parintii despre jocul lui. 

In cele din urma, rezultatul a fost ca parintii au putu sa-l incurajeze si sa-l directioneze pe copil sa 
invete matematica pentru ca i-au aratat cum il poate ajuta matematica in constructii. 

L-au ajutat sa inteleaga de ce matematica este relevanta si il poate ajuta in interesele si in pasiu-
nile lui. 

La fel, de ce desenul sau geografia ar fi relevante. 

Cred ca asta inseamna de fapt motivatie optima si interes fata de toate aceste informatii pe care 
copiii le gasesc irelevante. 

Adriana:

As traduce asa ceea ce spui:

Daca un parinte isi doreste sa ramana aproape de copilul lui si sa aiba o relatie deschisa cu el, e 
necesar, sau chiar obligatoriu, sa se intereseze de lucrurile care il interseaza pe copil. 

Nu sa-i propuna variante fara sa stie ce-si doreste copilul sau fara sa tina cont de intersele lui. 

De foarte multe ori, noi ne aflam in situatia in care credem ca e o idee buna sa inlocuim jocurile pe 
calculator cu iesirile in parc, cu sporturile de echipa sau individuale.

Pentru ca asa ne spuneau tehnicile de parenting de acum 10 ani. 

Eu as putea numi aceste tehnici, intr-o romana neaosa, “bullshit”. :-)

Am descoperit si eu ca daca nu ma implic in ceea ce-l intereseaza pe el, daca nu stau si 2 ore sa 
ma uit la strategiile cu care impusca teroristii din Counter Strike, nu pot sa mai gasesc punte de 
comunicare. 

Puntile de comunicare ale parintelui de astazi, care are o varsta mica si un copil mare, si care, sa 
zicem, s-a preocupat sa studieze ce se intampla cu relatia parinte - copil, nu sunt valabile. 

Doar puntile lor, ale copiilor, sunt valabile. 

Ce-i sfatuiesti / indemni pe parinti sa faca in asa fel incat sa inteleaga ca trebuie sa tina cont de 
puntile de comunicare ale copiilor?

Si sa nu se mai “oftice” ca puntile noastre, ale parintilor nu mai sunt valabile. 

Urania:

Eu cred ca sunt valabile, Adriana.

Puntile sunt aceleasi. Doar mecanismele s-au schimbat.

Pentru ca nevoile psihologice de baza sunt aceleasi. 



Cu totii avem nevoie de conectare. 

Cu totii avem nevoie sa invatam lucruri, sa ne simtim valorosi, abili, iscusiti, capabili pe ceea ce 
facem, fiecare pe zona lui. 

Cu totii avem nevoie de control, de intimitate si de autonomie. Sa luam decizii si sa facem alegeri. 

Doar ca s-au schimbat mecanismele si asta ne scoate din zona de confort pentru ca nu intelegem 
mecanismele lor. 

Eu aici m-as uita.

Daca pentru noi erau intalnirile cu prietenii la cafea sau in fata blocului, pentru ei sunt intalnirile pe 
FaceBook sau in cadrul unui joc online.

Daca noi intelegem ca ei fac asta din aceeasi nevoie de conectare, in loc sa-i scoatem de acolo, 
hai sa vedem in ce fel reusim sa-i ajutam sa si-o satisfaca intr-un mod sanatos pentru ei, im-
punand niste reguli.

(Dar asta va fi un subiect pe care il vom aborda intr-o discutie viitoare.)

Important este sa lucram impreuna cu ei, NU impotriva lor.

In momentul in care un copil isi manifesta interesul intr-o zona, este evident ca putem sa construim 
pe aceasta zona. 

Hai sa legam interesele lor reale de nevoile lor reale si sa extrapolam interesele lor in alte zone pe 
care ei le considera irelevante. 

Pentru ca, daca reusim sa facem asta, ei obtin ceea ce-si doresc, isi satisfac nevoile. 

Iar noi reusim sa pastram echilibrul intre ceea ce consideram a fi joaca sau pierdere de timp (cal-
culator, jocuri pe calculator etc.) si materiile de scoala pe care le consideram importante. 

Adriana:

Din nefericire, in tot acest demers, nu suntem intotdeauna sustinuti si de catre cadrele didactice. 

Pentru ca daca am fi insotiti de profesori / invatatori, atunci lucrurile ar fi mai simple.

Vreau sa revin la o grupa de varsta mai mica: copii de 10 ani. 

Copil de 10 ani, baiat, care din cauza situatiei locative a familiei, locul lui in care se simte in sigu-
ranta, in care ii este respectata nevoia de intimitate, in care se regaseste, se relaxeaza, este cada. 

Intial, mama a reactionat refractar la propunerea copilului. 

Intr-o buna zi, dupa ce a venit de la servici, l-a cautat prin casa si nu l-a gasit nicaieri.

La un moment dat l-a sunat. 

Iar copilul i-a spus: 

“ - Eu sunt acasa, mama.”

“ - Cum esti acasa? Doar te-am cautat. 



Nu esti la voi in camera, nu esti la noi in camera, nu esti in bucatarie…”

“ - DA, sunt in cada.”

“ - Pai ce faci in cada? Ti-a fost frig si ai vrut sa faci o baie calda?”

“ - Nu. Nu sunt in cada cu apa. Sunt in cada pur si simplu.” 

A deschis usa de la baie, copilul era in hainele de scoala, nedescaltat.

Se trantise in cada, cu telefonul in mana si cu castile in urechi, incercand sa se izoleze de toti si de 
toate.

De materiile de la scoala, de profesori, de intamplarile nepotrivite care avusesera loc probabil in 
ziua aceea. 

Eu cred ca acesta este un comportament sanatos, pentru ca acest copil da dovada de o capacitate 
de discernamant superioara pentru un copil de 10 ani. 

Cum am putea sa ne incurajam copiii sa-si gaseasca aceasta zona in care se simt confortabil si in 
care sa se poata relaxa in intimitate, mai ales atunci cand nu au propria camera unde sa faca 
asta?

Urania:

Ne-am obisnuit sa fim oriunde cu copiii nostri. 

Exista acest concept folosit destul de mult in ultima vreme in Statele Unite numit Helicopter Parent-
ing: parintii sunt alaturi de copiii lor peste tot.

Ii iei din casa, ii duci cu masina la scoala, din scoala ii muti in aceeasi masina, ii duci la un atelier 
unde stai pe coridor daca nu stai cu el.

De acolo in masina, il duci in parc si acolo stai langa el, si tot asa…

Exemplele pot continua si, intradevar, copiii nostri nu mai sunt singuri in viata lor 10 minute. 

Intram peste ei in baie, spatiul personal e flagrant violat si pentru ei si fata de ei, si pentru noi si 
fata de noi. 

Chiar si acolo unde exista spatiu fizic suficient. 

Pur si simplu noi nu mai respectam aceasta nevoie de intimitate. 

Si intradevar, comportamentul acelui copil este unul foarte sanatos. 

Sa stii despre tine ca ai nevoie de spatiu, a-ti pune niste casti in urechi si a te izola de restul oa-
menilor ca sa-ti faci ordine in minte, sau pur si simplu pentru a te relaxa, este ceva de incurajat. 

Acesta este un punct pe care eu l-as “zgandari” un pic la parinti:

Cum imi ajut copilul sa-si gaseasca aceasta zona de intimitate, o zona de spatiu personal, care 
aici s-a intamplat sa fie cada?



Este fabulos ca s-a intamplat asa si i-as lasa cada la indemana ori de cate ori are nevoie sa se re-
laxeze.  

Pentru altii poate sa fie pictura, alergat…

Dar a ne dori ca totul sa se intample intr-un spatiu public, zgomotos, e nesanatos pentru oricine.

Si pentru ei si pentru noi.

In momentul in care ii spun unui copil: “inteleg ca ai vrea sa stai singur si ca ai nevoie sa fii neder-
anjat” apoi ma retrag, merg pe varfuri, va respecta cu atat mai mult nevoia mea de intimitate cand 
inchid o usa in spatele meu.

Va respecta mult mai usor spatiul personal al celuilalt, ii va creste toleranta fata de nevoile celor-
lalti.

Si va fi mult mai dispus sa impartaseasca despre ceea ce face, ce gandeste, ce simte, cu cine se 
intalneste, ce provocari are, daca eu ii dau voie sa fie singur in viata lui 10 minute, sau sa faca ce-
si doreste, pur si simplu fara sa intervin. 

Adriana:

Acest spatiu personal, aceasta nevoie de intimitate creste, se inzeceste, inmieste odata cu in-
aintarea in varsta.

Copiii nostri ajung, in anumite perioade din viata lor, sa ne trateze ca pe o sursa de venit pentru a 
iesii cu prietenii intr-un Pub, intr-un club, intr-o excursie.

Cum sa reactionezi atunci cand esti parinte de adolescent si cand iti dai seama ca devii doar sursa 
de venit pentru copilul tau?

Cum sa pui problema astfel incat sa nu “tai” relatia?

Pentru ca poti sa refuzi de cateva ori daca el nu si-a indeplinit anumite obiective pentru care ar 
putea sa primeasca banii respectivi. 

Dar daca tai cu totul aceasta legatura, mi se pare periculos.

De exemplu, daca spui: nu-ti dau bani pentru ca tema la mate n-a fost completa. Sau, nu-ti dau 
bani pentru ca n-ai spalat vasele din bucatarie. 

Pentru ca lectia pe care vrem s-o predam copiilor nostri, e simpla: banii se castiga in urma unui 
efort. 

Urania:

Uite, si acesta este un subiect de abordat, poate intr-o intalnire viitoare: cum facem cu banii de 
buzunar si responsabilitatea financiara la copii. 

Pur si simplu pentru ca eu nu sustin remunerarea copiilor atunci cand fac activitati in casa. 

Explicatia e simpla: daca eu il platesc sa spele vasele, n-o va mai face fara sa fie platit. 

Ori, intr-un spatiu intim, al nostru, al familiei, fiecare face ceva pentru binele celuilalt si astfel ne 
este mai bine tuturor.



Si nu vreau sa platesc pentru lucrul asta. 

Banii de buzunar nu au legatura cu spalatul vaselor sau datul cu aspiratorul, mai ales in propria 
camera. 

Dar asta este un alt subiect.

Hai sa ne intoarcem la intrebarea ta: ce faci cand simti ca devii doar sursa de venit pentru copilul 
tau?

As face o paralela cu noi insine, adultii. 

Daca tu simti, ca femeie, ca singurul motiv pentru care sotul tau este cu tine este pentru ca arati 
bine, te vei concentra atat de mult ca sa arati bine incat vei pierde controlul asupra altor arii impor-
tante din viata ta.

Si te vei frustra ingrozitor cand apare un kilogram in plus si te vei gandi ca-ti pierzi sotul. 
 
Daca simti ca singurul motiv pentru care sotul tau este langa tine este pentru ca gatesti fantastic, 
vei face asta atat de mult incat vei renunta la alte zone din viata ta. 

Nu exista nicio zona pe care s-o acoperim suficient de mult incat sa ne dea satisfactii pe toate 
celelalte arii din viata noastra. 

Deci, noi nu putem fi doar sursa de venit pentru copiii nostri.

E doar o perceptie a noastra ca am ajuns sa fim. 

Pentru ca in momentul in care in mintea noastra se instaleaza urmatoarea convingere: “tot ce vrea 
copilul meu de la mine sunt acei 10 lei ca sa iasa in Pub cu prietenii”, nu ne mai concentram pe 
celelalte aspecte ale relatiei noastre. 

Si, hai sa le privim pe toate in perspectiva. 

Ce alte nevoi are copilul meu?

Ce alte nevoi am eu? 

Ce pot face eu in plus pentru a acoperi celelalte zone din viata noastra, in mod proactiv, astfel in-
cat sa-i arat lui ca nu sunt doar sursa de venit?

Cum ma pot interesa eu de prietenii lui?

Cum pot sa-i arat respect, iubire, apreciere pentru ceea ce face in asa fel incat sa primesc acelasi 
lucru din partea lui? 

Cu cat dau mai mult, cu atat primesc mai mult. 

Daca ma astept sa fiu doar sursa de venit, doar sursa de venit voi fii.  

As pune mai degraba in perspectiva relatia si motivele pe care le avem in aceasta relatie si cum ne 
hranim unul pe celalalt din ea. 

Motivul pentru care simt ca am devenit doar sursa de venit, este pentru ca nu am reusit sa-i satis-
fac alte nevoi si el si le satisface in alta parte. 



Si, intorcandu-ma la acelasi exemplu, daca simt ca sotul meu sta cu mine doar pentru ca gatesc 
fantastic, evident, el are si alte nevoi. 

Si daca eu nu reusesc sa i le acopar, le va acoperi in alta parte. 

O relatie nu poate fi construita pe baza unui singur pilon. Si nici macar pe 2.  

Trebuie sa lucram impreuna in relatie pe mai multi piloni. 

Adriana:

Am ajuns la finalul acestei intalniri.

Asteptam feedback-ul si intrebarile dvs., ale parintilor, astfel incat sa tratam subiecte de interes 
pentru voi si sa gasiti raspuns la intrebarile pe care le aveti, in intalnirile noastre. 

Suntem sigure, ca in intervaul 0 - 18 ani, exista o multume de intrebari pe care parintii le au si pe 
care ne face placere sa le abordam si sa incercam sa oferim un raspuns.

Urania: 

Cu siguranta!

Vom mai aborda aceasta tema si cu alte ocazii.

Deoarece, copilul secolului 21 inseamna exact aceasta diferenta dintre noi, parinti, si ei, copii, si 
felul in care reusim sa le fim aproape si sa-i calauzim, obtinand si noi ce ne dorim si ei ce isi 
doresc. 

Deci, e un subiect extrem de vast si-l vom mai atinge in mod sigur in intalnirile viitoare. 

Abia asteptam intrebarile voastre pentru ca si eu si echipa mea le citim cu interes si incercam sa 
raspundem cum putem mai bine.

In continuare, va invitam sa ne dati un like si sa impartasiti si cu alti parinti pe care ii cunoasteti, 
aceste informatii.

Apreciem! :-)

Ne vedem data viitoare, in urmatorul episod al seriei de Podcast-uri de Parenting cu Urania 
Cremene si Adriana Titieni. 


