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Nume Prenume: 

Gen: 

Data nașterii ca părinte: 

Sensul meu ca mamă /  tată este:

1



Nume Prenume: 

Misiunea lui în viață este:

2

COPILUL MEU



Ce aduce el în viața mea: 

Ce aduc eu în viața lui:

3

COPILUL MEU



Metode prin care îmi exercit 
aceste competențe:

4

Competențele mele de părinte sunt:

Am capacitatea și disponibilitatea de 

conștientizare și autoanaliză a comportamentului, 
atitudinii, discursului, afectivității mele în relația cu 

copilul meu
Am capacitatea de a înțelege impactul 
comportamentului meu asupra copilului
Am capacitatea de a construi o relație                           

Părinte Adult - Fiu / Fiică Copil



0 - 1 an

Obiectiv de dezvoltare:

5

ÎNCREDERE / NEÎNCREDERE

Comportamentul părintelui: 

Cunosc și împlinesc nevoile copilului

Îmi însoțesc copilul să se descopere pe sine, pe 

ceilalți și lumea

Eu sunt ceea ce primesc



1 - 3 ani

Obiectiv de dezvoltare:

6

AUTONOMIE / RUȘINE

Comportamentul părintelui: 

Îmi recunosc copilul ca fiind o entitate separată, cu 

resurse personale de a exista în lume

Am capacitatea de a îmi însoți copilul în dezvoltarea 

încrederii în sine, în ceilalți și în lume 

Eu sunt ceea ce pastrez sau dau / decid 

asupra propriei pesoane



3 - 6 ani

Obiectiv de dezvoltare:

7

INIȚIATIVĂ / VINOVĂȚIE

Comportamentul părintelui: 

Îmi accept și susțin copilul în a se exprima 

Îmi susțin copilului în a pune în aplicare idei, 
propuneri, inițiative adecvate vârstei

Eu sunt



6 - 12 ani

Obiectiv de dezvoltare:

8

STRĂDUINȚĂ / INFERIORITATE

Comportamentul părintelui: 

Recunosc dorința copilului meu de a crea, îl accept 
și îl susțin

Identific preocupări și pasiuni ale copilului meu 

și îl susțin să le pună în aplicare activ, constant 

Eu sunt ceea ce produc



12 - 18 ani

Obiectiv de dezvoltare:

9

CLARIFICAREA 

IDENTITĂȚII

Comportamentul părintelui: 

Îmi însoțesc copilul în demersul de autocunoaștere 

și în construcția identității personale și a alegerilor 
importante, definitorii pentru viață 

Cum mă percep pe mine în interiorul 
meu / în cadrul acestei lumi?

CONFUZIE DE 

ROLURI



Tu, ca părinte, participi acum la 

scrierea istoriei personale a copilului 
tău. Scrii la povestea lui, la 

identitatea lui, la fericirea și la 

ființarea în felul lui în lumea aceasta... 

Alege să îi fii călăuză pe drumul vieții, 
vocea rațiunii, a iubirii, a protecției și 

a siguranței, a reușitei!

10

Ce dorești să spună despre tine după ce vei fi 
trecut prin viața lui?



Note
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Note

12


