
Podcast-ul de Parenting cu Urania Cremene și Adriana Titieni 

Episodul 002 - Cum să creștem responsabilitatea copilului 

TRANSCRIPT 

Adriana: Urania, am ajuns la cea de-a doua întâlnire a noastră. 

Mă bucură nespus acest lucru, mai ales că subiectul abordat este unul ”tough”. 

Nu vă așteptați, că nu e cu bulină roșie, este despre reguli.  

Cât de necesare sunt regulile în viața noastră?  

Cât de necesară este auto-disciplina?  

Pentru că e important pentru toată lumea să înțeleagă și să reînțeleagă de ce e bine să 
existe reguli în relația dintre părinți și copii.  

O mulțime de părinți se plâng astăzi că ai lor copii nu mai respectă regulile.  

Dacă am vorbi cu copiii, cred că o mulțime de copii ar spune același lucru: mama spune 
asta și face asta, tata spune asta și face cealaltă.  

De asta ne punem la dispoziția voastră în așa fel încât să vă oferim soluții, idei, poate 
revelații, în legătură cu lucrurile pe care noi părinții le facem greșit, cu cele mai bune 
intenții, pentru că omul e om și e supus greșelii.  

Și cred că subiectul de maxim interes este auto-disciplina personală.  

De unde să iei energie în așa fel încât să fii modelul care ești în mintea ta pentru 
propriul tău copil? 

Urania: Da.  

De unde să luăm auto-disciplina necesară pentru a fi modele pentru noi, pentru a duce 
la îndeplinire tot ce avem noi de dus la îndeplinire, dincolo de ce avem de făcut în rolul 
nostru de părinți.  

Fără doar și poate, acesta este un subiect foarte dureros pentru mulți părinți și anume 
nu vreau-ul din spatele regulilor pe care părinții încearcă să le creioneze, sau încearcă 
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să se țină de ele și, în general, mersul acesta fin pe linie, care ar putea răspunde la 
întrebarea: ”Cum fac să obțin regulile mele, sau să facă copilul ce vreau eu?” 

Dar în același timp să nu-i tai aripile, să nu-l cresc obedient, să aibă un punct de vedere 
pe care să și-l exprime, să stea pe propriile picioare, și să-i hrănesc nevoia lui de 
libertate, de autonomie.  

A: Părinții vând regulile copiilor, mă gândesc acum la cazul meu personal, dar și la 
cazul părinților în general, cu următorul bagaj, cu următoul pachet:  

“Lasă mamă, că dacă faci tu așa acum când ești mic, când o să fii mare totul o să 
meargă perfect, ești propriul tău stăpân.  

Și dacă înveți acum la matematică, fizică, chimie, te culci devreme, mănânci sănătos, 
să vezi ce viață frumoasă o să ai ulterior!  

Ei bine, acest ”ulterior”, pentru toți copiii, indiferent de vârstă, este dușmanul de moarte. 
Pentru că ei vor acum, logic, și noi tot acum vrem.”  

U: Și oricum nu vine niciodată asta. 

Adică vindem un basm de la cap la coadă pentru că nimeni, niciodată, n-o să ajungă la 
nivelul la care să facă ce vrea, când vrea, și niciodată n-o să devină mai simplu, o să 
devină mai complicat, sau cel puțin cu responsabilități mai înalte.  

Deci da, vindem un basm.  

Și ăsta-i poate unul dintre motivele pentru care gândim despre noi că nu ne-am făcut 
mari, pentru că ne așteptăm ca acest ”făcut mare” să însemne responsabilitate, 
maturizare, claritate și simplitate pe toate planurile.  

Și nu ne mai facem mari, nici la 40 de ani, nici la 50 de ani, tot copilărim.  

Ceea ce e în regulă, până la urmă, pentru că ceea ce se întâmplă la 10 ani se întâmplă 
într-o formă diferită, dar aceeași, și la 50. 

A: Bun1 

Revenind la reguli… 

Orice părinte care a deschis o carte de parenting, a fost vreodată la vreo conferință de 
parenting, a ascultat o emisiune de radio sau a căutat pe net, nu întotdeauna în cele 
mai bune surse, de asta aceasta este o sursă bună, pentru că vine din partea unui 
specialist, a înțeles că al lui copil, e nevoie neapărat să aibă limite și reguli.  



Și, până la urmă, este o chestiune de siguranță psihologică, și de siguranța vieții 
omului, nu?  

Pentru că nu poți să-ți lași un copil de 3 ani să circule singur, punându-i ghiozdanul în 
spate, dacă are vreo trei bulevarde de traversat, pentru că nu a înglobat, nu a asumat 
regulile traversatului, să zicem.  

Și de aici, de la regula spălatului de dinți, a spălatului pe mâini, îmbăcatului conform 
uzanțelor, și până la regula responsabilizării temelor, nu e cale lungă.  

Este doar un pas.  

Senzația noastră este că ai noștri copii rămân mici veșnic.  

Nu rămân mici veșnic.  

Ei cresc și dacă noi nu le predăm lecția cooperării cu regulile, atunci vor ajunge adulții 
de care foarte multă lume din jurul meu se plânge astăzi: 

”Dom’le nu se ține de cuvânt.  

Nu vine la timp.  

Nu-și predă lucrarea în termenul limită.  

Pretinde că știe cinci limbi străine și nu știe nici măcar una jumătate.”  

Cumva, cred, că noi reușim, nepredând regulile așa cum ar fi bine să le predăm, să 
predăm minciuna sau cum să reușim să fentăm regulile. Mama să creadă că eu dorm 
de la 10, tata să creadă că eu am numai 10 la școală, bunica să creadă că am numai 
prieteni OK, care nu înjură, nu vorbesc urât. 

Iubita să creadă că nu umblu decât cu ea și aș putea să dau o mulțime de alte exemple. 

U: Ceea ce spui tu se leagă foarte mult de responsabilitate.  

Până la urmă regulile nu sunt reguli într-un context vid, adică la ce sunt bune ele, 
regulile de fapt?  

Și ăsta este motivul pentru care cei mai mulți copii le resping, pentru că nu înțeleg la ce 
sunt bune aceste reguli, pentru că îl folosim foarte mult pe trebuie, sau poziția noastră 
este de sus în jos: 

”Fă așa pentru că așa e bine! Pentru că așa îți spun eu să faci. Și-o să faci tu ce vrei 
când o să fii la casa ta, când o să fii mare.”  



Exact pe modelul pe care l-ai explicat mai devreme.  

Orice fel de persoană are nevoie de un “de ce” la orice vârstă.  

Și echilibrul de care eu povesteam este, fără doar și poate cel mai greu de atins.  

Adică, întotdeauna echilibrul este cel mai greu de atins pentru că părinții se așează de 
obicei pe poziții extreme. 

Fie sunt permisivi și cred că regulile vor fi învățate pe măsură ce copilul crește și 
responsabilitatea vine odată cu vârsta… 

Da, avem această convingere, că responsabilitatea vinde odată cu vârsta, dar iată ne 
trezim cu o serie de oameni adulți, în viața noastră, la orice vârstă, care sunt 
iresponsabili.  

Deci nu, responsabilitatea nu are nicio legătură cu vârsta, e ceva ce se învață.  

Sau se așează la polul opus și devin părinți autoritari și impun reguli și pedepsesc dacă 
nu sunt duse la îndeplinire regulile respective sau oferă recompensă dacă sunt 
îndeplinite. 

Și într-un caz și în celălalt creem un dezechilibru.  

De exemplu, există un studiu făcut în 1991 în Statele Unite care arată foarte clar că 
copiii crescuți într-un mediu permisiv raportează cele mai scăzute rezultate la școală din 
punctul de vedere al cunoștințelor, nu neapărat al notelor, vorbim despre teste acum, și 
cea mai mică dezvoltare. 

Sunt cel mai puțin dezvoltați psihologic, emoțional.  

Mai mult decât copiii crescuți într-un mediu directiv.  

De ce se întâmplă asta?  

Pentru că avem nevoie de un cadru cu toții.  

Avem nevoie să știm până unde e voie, de ce e voie să facem până acolo și asta 
conferă siguranță.  

Dintre cei care ne ascultă există câțiva care s-au urcat vreodată pe un cal în viața lor, 
sau dacă n-au făcut-o își pot imagina asta: calul face ce vrea el cu un călăreț 
neexperimentat.  

Se duce în orice direcție vrea, oricât ar fi acel cal de dresat.  



Și asta înseamnă, fără doar și poate, că acest sentiment pe care-l oferim copilului că 
suntem în control, că știm ce spunem, că știm de ce spunem ceea ce spunem le 
conferă siguranță, că sunt pe mâini bune.  

Nu ne-am dori să ne urcăm în mașină cu un șofer care nu știe să conducă, nu știe pe 
unde merge și, mai mult decât, de fiecare dată când noi am îndemna acel șofer să iasă 
din șosea și să se plimbe cu mașina pe câmp, ar face-o.  

Și asta simt și copiii față de părinții care nu sunt în control.  

Pe de altă parte, dacă între șofer și pasager este un mare zid de sticlă prin care nu 
putem comunica decât reguli, decât ordine, decât “fă cum îți spun eu!”, copilul acela nu 
va putea niciodată să-și conducă propria mașină și cred că ăsta-i baiul până la urmă. 

“Cum îmi învăț copilul, cu mine în mașină fiind o serie de ani, să-și conducă propria 
mașină la un moment dat?” 

Înțelegând metafora că este despre viața copilului, cum facem în așa fel încât să-mi 
păstrez locul la volan, pentru că noi conducem mașina, responsabilitatea până la urmă 
este a noastră, dar învățându-l pe copil încet, în timp, care sunt regulile, ce poate să 
facă și ce nu, în așa fel încât să poată să-și conducă mașina și cu plăcere și în 
siguranță, la un moment dat. 

A: Poate că cei care ne ascultă spun: 

”Hai dom’le, lasă-mă, că pe mine m-a crescut mama și tata cu bățul, bota, palma, 
pedeapsa, și uite ce om s-a ales din mine.”  

S-ar putea să fie așa doar dacă aș crede în continuare în basmele pe care ni le vindeau 
părinții noștri.  

Dar n-am crezut că a-ți crește cu acest tip de autoritate și lipsă de comunicare copilul, 
poate aduce atât de multă suferință.  

Deci, cum facem cu regulile și cu auto-disciplina?  

Cum rezolvăm basmul din capul nostru cu realitatea pe care-o trăim?  

U: Faină întrebarea asta!  

Știi ce se întâmplă?  

Frica noastră cea mai mare a părinților, din tot ce-am povestit cu mii de părinți din toată 
țara, este eșecul.  

Eșecul copilului nostru este cea mai mare frică!  



Și din cauza acestei frici, accentul pe care îl punem preponderent, este pe aceste 
rezultate academice per ansamblu.  

De la grădiniță până termină facultatea și mai târziu decât asta.  

Doar că succesul copilului, dacă discutăm despre succesul lui, este mult mai mult decât 
un rezultat academic.  

De fapt, probabil că e mult mai puțin important rezultatul academic în succesul copilului 
per ansamblu.  

Fără doar și poate, statisticile ne sperie și teama de eșec este și mai mare, pentru că, în 
România, de exemplu, 75% dintre copiii între 15 și 18 ani, au combinat 2 din 3 vicii. 

Vorbim despre alcool, tutun, droguri.  

2 din 3 vicii au fost încercate cel puțin odată între 15 și 18 ani.  

Și atunci, ne străduim să facem tot ce putem să-i ținem departe de toate lucrurile astea 
și ne gândim că dacă învață, iau note mari, fac suplimentar la matematică și nu ies cu 
prietenii, asta nu se va întâmpla.  

Doar că aceleași statistici și aceleași studii arată că motivul pentru care copiii care sunt 
în acea poziție, le încearcă, unii devin dependenți de ele și dependeța este din ce în ce 
mai frecventă, la vârste din ce în ce mai mici, este exact relația ruptă cu părintele.  

Copiii asta declară la întrebările: 

”De ce fumezi?  

De ce te droghezi?  

De ce bei alcool?  

De ce…? 

… Pentru că nu mă simt înțeles acasă!  

Pentru că nu mă simt ascultat acasă!  

Pentru că pe mama n-o interesează ce fac! 

Pentru că eu nu sunt decât un furnizor de note!”  

Am discutat într-o altă întâlnire a noastră despre noi ca fiiind percepuți a fi unica sursă 
de venit. 



Ei se simt a fi unica sursă de rezultat.  

Și atunci, e evident că o iau razna.  

Așa cum și noi o luăm razna în alte zone ale vieții noastre.  

Responsabilitatea, dacă asta este ceea ce vrem să predăm copiilor noștri, în contextul 
regulilor, înseamnă cumva a le o da.  

Pentru că responsabilitatea nu vine din afară.  

Responsabilitatea e ceva ce ne asumăm.  

În orice fel de DEX responsabilitatea înseamnă să-ți asumi consecințele propriilor 
decizii și propriilor alegeri.  

Ori ei nu mai sunt în poziția de a face asta.  

O să-ți dau un exemplu.  

Aproape de fiecare dată când ajung într-un parc, văd părinți care deschid porbagajul 
unei mașini lângă parc sau vin de acasă cu o traistă plină cu jucării, cu o trotinetă la 
sub-braț, și copilul care zburdă vesel pe lângă ei.  

Și, odată ajunși în parc, copilul azvârle toate aceste jucării în toate cele patru zări, 
jucării pe care le strânge părintele cuminte la sfârșitul perioadei de stat în parc.  

Le pune la loc în această traistă, mai ia trotineta la sub-braț și copilul în cârcă pentru ca 
e deja obosit, și se îndreaptă către mașină sau către casă.  

Și asta la doi ani, la trei ani, la patru ani și așa mai departe.  

Lasă că, la un moment dat, copilul va înțelege ce înseamnă responsabilitatea.  

Și eu mă aștept ca părinte, ca deodată, ca prin minune, între 5 și 6 ani, sau între 6 și 7, 
când copilul ajunge la școală, sa devina responsabil.  

Și își va strânge toate caietele de la școală, cărțile, pixurile, bascheții, că n-o să-și uite 
geaca în cuier, și așa mai departe.  

Deodată!  

Nu se poate nimic deodată!  

Nu există rețetă care să se întâmple acum.  



E iarăși o fantezie în care noi trăim în consumerismul nostru și în mesajele pe care le 
primim, că există pastila-minune, care te slăbește 20 de kilograme fără efort, că citești 
această carte și toate probleme tale vor fi rezolvate, că există 3 căi către prosperitate, 
pe care dacă le îndeplinești, le pui în practică, devii mâine milionar.  

Nu se poate așa!  

Responsabilitatea unui copil pe propriile alegeri e ceva ce se clădește în timp și e la noi.  

Dacă eu îi care jucăriile ani de zile, înseamnă că sunt ale mele.  

Sunt jucăriile mele din moment ce le duc, le strâng și le duc acasă.  

Deci nu va învăța să strângă jucăriile.  

Mai târziu, dacă eu îl salvez din toate problemele lui, nu va învăța să și le rezolve.  

Dacă eu impun, va învăța să mintă.  

Dacă, în schimb, am o regulă de genul:  

”Strânge-ți tu jucăriile!  

Eu sunt aici să te ajut pentru că tu nu poți să le strângi încă, că ești mic, că ai 2 ani. 

Anul următor, ce fel de jucării vrei să-ți iei în parc?  

Aaa, toate astea?  

Super!  

Sunt jucăriile tale!  

Așa e, sunt ale tale, sunt responsabilitatea ta.  

Uite eu pot să-ți car 2. Dacă vrei mai multe în parc, înseamnă că alegi să ți le iei tu.  

Și dacă tu alegi să ți le duci în parc, înseamnă că alegi să ți le și întorci din parc.”  

Încet-încet această responsabilitate nu mai e a ta, a părintelui, este a copilului.  

Și înțelege extrapolând acest exemplu că, practic, tot ceea ce face, toate alegerile, 
toate comportamentele, nu sunt pentru tine, părinte, nu sunt pentru ceilalți, sunt pentru 
el însuși.  

A: Ai zis un lucru foarte important: nu sunt pentru ceilalți.  



Cred că mai e o problemă în ceea ce privește regulile, impunerea lor, lipsa de 
cooperare întru stabilirea regulilor.  

O problemă care ține de spectacol.  

Avem reguli pentru ceilalți din jurul nostru.  

Dar noi de fapt nu avem reguli, pentru că așa cum spuneam, dacă îmi împac basmul 
din capul meu cu realitatea pe care-o trăiesc zi de zi, voi descoperi, așa cum ai spus, că 
eu strâng jucăriile că, eu fac patul, că eu dau cu aspiratorul, că eu îi pun caietele în 
ghiozdan, indiferent că are 7, 10, 14 sau 18 ani.  

Că eu îl trezesc în fiecare dimineață, deși e responsabilitatea lui, etc., etc.  

E foarte posibil să se întâmple așa, să fie părinți care se pun în slujba copilului.  

Există și această teorie, conform căreia, autoritatea-i a copilului și nu mai e a părintelui, 
pentru că copilul dictează părintelui cam cum să se petreacă viața, deși încă se află în 
îngrijirea părintelui.  

Ce să fac dacă n-am știut la timp că dacă-i strâng jucăriile din parc nu-și va strânge 
caietele de pe masă?  

Că dacă îi bag în gură împărțindu-i cu furculița și cuțitul în îmbucături mici și mai am 
puțin și-i mișc maxilarul ca să mestece mâncarea aceea sănătoasă asta se va întâmpla 
și la 10 ani. 

Sau va zice:  

”Adu-mi și pune-mi aici la calculator, să mănânc la calculator, nu pe masa din 
bucătărie.”  

Că dacă îi spun ”Te rog fă-ți curățenie în cameră!” și nu-și face o zi, 2, 3, eu mă duc și-i 
fac, e clar că data viitoare cu atât mai mult nu-și va găsi timp să-și facă curățenie în 
cameră.  

Că dacă eu îl sun pe diriginte, că n-a vrut să se trezească, săracul copil, în dimineața 
asta, deoarece a stat până târziu aseară la calculator, și trag o mamă de minciună și zic 
”Domnule diriginte, știți, am fost plecați din București, sau din Cluj, sau din Iași, sau de 
unde o fi”, copilul va învăța că pot să mint pentru el și data viitoare nici măcar nu-mi va 
mai cere mie voie să-l înlocuiesc la diriginte pentru prima oră își va lua o zi liberă de 
care eu nu voi ști că e zi liberă.  

Pentru că m-am responsabilizat eu și nu l-am responsabilizat pe el, pentru că am stabilit 
niște reguli pe care eu, părintele am fost primul dispus să le încalc.  



Deci, revenind, să zicem că ne aflăm în haos, cum ne întoarcem totuși în zona de 
confort pentru părinte, în primul rând?  

Copilul, în situația asta, sigur e confortabil.  

U: E totul despre auto-disciplină și despre a înțelege că lucrurile nu se întâmplă de pe 
azi pe mâine.  

În momentul în care scăpăm de această fantezie a așteptării, că de fapt despre 
așteptare este vorba, că dacă aplic o regulă astăzi, ea își va vedea rezultatele astăzi și 
mâine, pentru că am stabilit-o, deja avem un punct de plecare.  

Deci e nevoie de auto-disciplină, de răbdare și de timp.  

Cu cât copilul e mai mare, cu atât am nevoie de mai multă auto-disciplină, de mai multă 
răbdare și de timp.  

Logic!  

Și la noi e la fel.  

Într-un fel schimbi lucrurile la 20 de ani, într-alt fel la 40.  

De schimbat se pot schimba, creierul nostru e un organ viu, tot timpul face conexiuni.  

Poți deveni, într-adevăr, o altă persoană, dacă asta este ceea ce îți ocupă mintea în 
mod constant, și toate studiile la nivel de neuroștiință spun asta.  

Poți deveni o altă persoană, doar că durează mai mult.  

Deci, plecăm de la premisa că avem nevoie de timp, avem nevoie de auto-disciplină și 
răbdare, și-o s-o mai spun a nu știu câta oară.  

Un alt element important este legat de un lucru pe care eu îl spun atât de des încât toți 
din jurul meu s-au plictisit să-l mai audă: elefantul se mănâncă bucățică cu bucățică.  

Nu le poți face pe toate odată, pur și simplu nu se poate face asta.  

Și atunci tot ce faci e să te uiți la zona asta de haos în care ești, sau în care consideri 
că ești în acest punct și să te întrebi: ”Care ar fi acea regulă, care în acest haos ar face 
cea mai mare diferență?”  

Și stabilește această regulă și ține-te de ea!  



Dacă haosul din viața familiei este gadget-ul, că știu că aici este o durere foarte mare 
deopotrivă la părinți și la copii, care ar fi regula care pe mine m-ar ajuta ca părinte și pe 
copil, la rândul lui, să fie liniște, să fie un pic în armonie?  

E vorba despre control și despre a-ți lua tu, ca părinte, controlul înapoi, telecomanda.  

Telecomanda e la noi, întotdeauna e la noi!  

Se uită prea mult copilul la televizor?  

Se uită prea mult la o tabletă?  

Se joacă prea mult jocuri?  

Care-ar fi regula?  

Care-i limita pe care eu o pot obține ca părinte și ține-te de ea!  

E o oră pe zi.  

Ok.  

N-o să fie o oră și zece, ci doar o oră și încerc și eu să mă țin de aceeași limită.  

Pentru că eu dacă dau drumul la televizor în fiecare zi când ajung acasă și nu-l mai 
închid nici măcar după ce adorm, pentru că adorm la televizor, treaba asta nu va 
funcționa.  

Adică, nu poți să schimbi ceva în viața copilului tău fără să schimbi ceva și în viața ta.  

Hai să ne propunem cu toții că închidem televizorul.  

Hai să ne propunem că nu mai mâncăm cu televizorul deschis,  și că această regulă de-
o oră sau de două, dacă-i un copil mai mare, va fi respectată.  

De aici mai departe e vorba despre consecințe, pentru că asta-i întrebarea: ”Bine, bine, 
eu am stabilit regula, dar copilul o încalcă, ce fac mai departe?”  

Și iarăși aș introduce o metaforă aici.  

Dacă eu ca adult îmi încalc propria regulă a mâncatului sănătos, pentru că mi-am 
propus să fac asta, și de 3 ori pe săptămână mă trezesc într-un fastfood, care sunt 
consecințele?  

A: Mă-ngraș! 

U: Mă-ngraș, așa-i?  



Asta este cea mai vizibilă dintre consecințe și pe termen probabil scurt, dar mai sunt o 
grămadă de altele, care țin de sănătatea mea, de energia mea, de nu știu ce alte 
simptome ce îmi vor apărea pe corp sau în el, pe termen lung.  

Întotdeauna există consecințe pentru faptele noastre!  

Întotdeauna există consecințe!  

Și sunt deopotrivă pozitive pentru noi și negative.  

Atâta vreme cât nu există aceste consecințe și pentru copil, palpabile, vizibile, care se 
simt, responsabilitatea nu poate fi predată. 

Atâta vreme cât eu îi strâng jucăriile de fiecare dată din parc și nu a fost pus în situația 
de a-și pierde jucăriile pentru că nu a avut grijă de ele, nu va învăța responsabilitatea.  

Câteodată se învață așa.  

Și faptul că noi simțim să-i salvăm de eșec, de durere, de frustrare, nu-i va învăța nici 
pe ei să ajungă la responsabilitate, la a-și asuma consecințele propriilor alegeri. 

A: Urania, îi așteptăm pe cei care vor să ne întrebe lucruri despre reguli sau despre 
subiecte, să comenteze ceea ce noi am vorbit astăzi și să ne sugereze alte subiecte 
care poate pentru ei sunt foarte importante, pentru că așa cum spuneam și data trecută, 
între 0 și 18 ani este o plajă întreagă de subiecte pe care o putem aborda unul câte unul 
sau una câte una.  

U: Da.  

Deci, dragă părinte, dacă asculți discuția noastră în altă parte decât pe 
uraniacremene.ro, vino pe blogul meu și lasa-ne un comentariu, un like, pune o 
întrebare, implică-te. 

Pentru că toate mesajele de la voi părinții înseamnă foarte mult pentru noi.  

De fiecare dată noi le citim și structurăm toate discuțiile noastre în jurul acestor 
comentarii și o sa devină probabil din ce în ce mai relevant.  

Deci, mulțumesc și ție părinte că te implici și ție Adriana pentru discuție.  

A: Eu îți mulțumesc, Urania!


