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• Valentina Secara
 Fondator Acorns Nursery

Relația dintre tipul de atașament al copilului și 
profesioniștii ce intră în contact cu acesta

Tipul de atasament ale copilului are impact 
asupra tuturor profesioniştilor care intră în 
contact cu el, determinând reacții, emoții 
comportamente şi de o parte şi de alta. Pe 
de altă parte, părinții vin ei inşişi cu propriile 
modele de atasament, experimentate de ei sau 
influențate de cei prezenți la momentul actual 
(soț/soție, alți membri ai familiei, prieteni 
apropiati etc), aspect ce influenteaza relația 
cu ceilalți profesionişti, mai ales atunci când 
abilitățile parentale sunt sprijinite şi incurajate 
de profesionişti. 

Toți cei implicati în creşterea, dezvoltarea 
şi educarea copilului trebuie să îi cunoască şi 
să ii respecte nevoile, sentimentele, atitudinile 
şi modul de a reactiona ale celui mic si pe ale 
parintilor lui. Acest principiu este important, 
mai ales atunci când relaționarea se face cu 
parinți cu nivel diferit de intelegere şi raportare 
la nevoile copiilor lor.

Ce am sesizat în lucrul alături de copii și 
familiile lor în grădiniță?

În cei 12 ani de activitate în grădiniță alături 
de copii şi familiile lor, am observat că reuşita 
unui educator în a se apropia şi a educa un 
copil, depinde într-o mare măsură de prima 
interacțiune cu întreaga familia. Fiecare cuplu 
de părinți vine în gradiniță cu un anumit mod 
de a relaționa, cu emoțiile, fricile, entuziasmul 
şi aşteptările sale, iar abilitațile educatorului 
în a întâmpina toate acestea, în a le înțelege, 
respecta şi în a construi pe baza lor, determină 
modul în care se va desfaşura relația cu cel mic 
şi cu aparținătorii lui. 

Cum apare atașamentul?
Copiii pot afişa un ataşament securizant 

iar în prezența părintelui explorează mediul, 

interacționează, experimentează, dar se 
întoarce tot timpul la părinte, îl foloseşte 
ca reper. Alții plâng mai mult şi se agață cu 
putere de mami (în general), au nevoie de 
confirmarea ca nu vor fi lăsați, abandonați, 
explorează mai puțin, dovedind un ataşament 
anxios. În alte cazuri, copiii manifestă un 
ataşament dezorganizat, nu fac diferență între 
prezența unui părinte sau a altui adult, se joacă 
şi relaționează fără a crea relații.

Provocările părinților (propriile amintiri, 
modele etc) – ce pot face cei din jur, inclusiv 
medicii

Fiecare părinte intra în relația cu cel mic 
având propriul sau model de ataşament. 
Acest lucru are impact asupra modelului de 
ataşament pe care îl va oferi copilului, cât şi 
asupra modului în care va reacționa față de cei 
care intra în contact cu acesta (moaşă, medic, 
educator, bona etc). 

Astfel:
• Pentru a stabili un contact pozitiv şi 

benefic pentru copil, medicul, educatorul, 
bona etc ar trebui să observe şi să țina cont 
de tipul de ataşament pe care îl are părintele, 
să îi acorde timp, să ii valideze sentimente şi 
să adapteze informația pe specificul acestui 
părinte

• Specialiştii în educație trebuie să îi 
faciliteze părintelui accesul la informație 
privind tipurile de ataşament, întrucât lipsa 
constientizării tipului de ataşament pe care 
îl oferă (poate fi cel experimentat de el sau 
unul pe care şi-l doreşte, ca urmare a unor 
experiențe personale, de cele mai multe ori, 
neplăcute) poate avea efecte puternice în 
dezvoltarea celui mic, respectiv în relația cu 
ceilalți profesionişti (moaşă, medic, educator, 

Adresa de corespondenta:
Valentina Secara, 63, Popa Soare Street, 2nd District, Bucharest 
E-mail: valentina.secara@acorns.ro, www.acorns.ro

REVIEWS



33

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ
ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 1 (6), 2017

REVIEWS

bona etc). De exemplu, părinții care au primit 
în copilărie un ataşament dezorganizat 
consideră că aşa ar trebui să se poarte şi față 
de copilul lor, pentru ca „îl vor căli şi pregăti 
pentru viață”, acest aspect având impact 
uneori chiar asupra sănătății fizice, nu doar 
a sănătății emoționale. Mai avem şi cazul 
părintelui care nu a primit un ataşament 
securizant în copilărie şi care, din dorința de 
a oferi acest lucru copilului său, merge prea 
departe şi il sufocă, îi restrange universul şi 
experiențele, ajungând să îi creeze acestuia 
anxietate. 

Cum poate fi susținut atașamentul 
securizant de către ceilalți profesioniști
  Comunicarea părintelui despre 

sentimentele sale pentru bebeluşul 
din pântecul mamei, despre speranțele 
şi aşteptările pe care le au, despre 
îngrijorări. Astfel il ajuți să identifice 
parcursul natural, îi sprijini în a 
identifica şi comunica bebeluşului 
sentimentele pozitive, îl ajuți sa treacă 
peste eventuale îmbolnăviri pe care 
şi le poate determina ca urmare a 
fricilor, îngrijorărilor existente şi să 
conştientizeze bazele unui ataşament 
securizant 

  Crearea unui mediu securizant, 
fericit pentru copil, oriunde merge 
acesta (inclusiv clinici medicale). Pe 
lângă mediul securizant, o rutină 
implementata ajuta la construirea unui 
ataşament sănătos (ex. vizite regulate, 
de la o vârstă foarte fragedă, de 
acomodare)

  Aprecieri multiple, îmbrățisari, strâns 
palma etc. Acestea sunt confirmări 
pentru copil şi stima sa de sine, 
confirmări ce îl vor ajuta la construirea 
unui sentiment şi a unui reper pozitiv în 
relația cu ceilalți

  Constanța în abordare: adoptarea 
aceluiaşi tip de comportament îi va 
oferi copilului, indiferent de vârstă, 
posibilitatea să se deschidă şi să 
construiască relații de ataşament 
sănătoase şi benefice.

  Comunicarea sinceră a aşteptărilor şi 
acordarea timpului de reacție necesar

  Informarea părintelui cu privire la 
toleranța constructivă pe care cei din 
jur trebuie să o aibă față de copil (în 
special în primii săi ani de viață)

  Acceptarea anxietății unui copil la 
contactul cu alte persoane şi acordarea 
timpului necesar pentru acomodare 
şi pentru a crea o relație de ataşament 
securizantă. 

  Conştientizarea ca eşti parte a unui 
sistem din viața copilului şi abordarea 
cu succes la nivel individual, a 
creşterii, dezvoltării, sănătății şi 
educației lui tinând cont de emoțiile, 
comportamentele, atitudinile 
dezvoltate de copil şi familia sa. 

Concluzii 
Studiile arată că modelele de ataşament 

apar încă din perioada intrauterină şi continuă 
să se dezvolte dupa aceea. 

Atunci când lucrăm cu familii şi copii, este 
esențial să ințelegem ce îl determină pe fiecare 
să reacționeze. Această înțelegere a modelului 
de ataşament ne va ajuta să avem mai multă 
înțelegere şi compasiune față de reacțiile, 
comportamentele şi sentimentele părinților 
şi ale copiilor şi să adoptăm o practică în 
beneficiul acestora. 

 


