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PA RTE N ERI :

 A S O CIAŢIA  “ S OCIETATEA N AŢIONAL Ă S P I R U HA R E T  
P E N TR U E DUCA ŢIE ,  ŞT I IN ŢĂ Ş I  CULTUR Ă”

 I N S P EC TORATUL  S CO L A R A L  J UDE TULUI  S I B I U
PROGRAM PILOT DE STIMULARE 
A PARTICIPĂRII LA EDUCAŢIE A 
COPIILOR CU PĂRINŢI PLECAŢI 

LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE. 

PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE



Eveniment pentru promovarea parteneriatelor dezvoltate pentru sprijinirea copiilor din 
județul Sibiu cu părinți plecați în străinătate

23.08.2022

TEMA: ATAȘAMENTUL LA PREȘCOLARII CU 
PĂRINȚI PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

Invitați:
• Grădinița cu Program Prelungit nr. 42 Sibiu
• Grădinița cu Program Prelungit nr. 28 Sibiu 
• Grădinița cu Program Prelungit „Frații Grimm” Sibiu
• Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța poveștilor” Sibiu
• Grădinița cu Program Prelungit nr. 43 Sibiu



ATAȘAMENTUL
 Atașamentul este un ansamblu de legături care s-au stabilit între un nou născut și mama sa, începând cu

senzațiile și percepțiile sugarului vizavi de mama sa și, reciproc, ale mamei vizavi de copilul ei. ( Dicționar de
Psohologie Larousse)

 Atașamentul este o legătură afectivă foarte complexă care se formează la oameni și are impact puternic asupra
psihiului uman. Relațiile ne ajută să știm cine suntem, ne definesc, ele stabilindu-se încă de la naștere.

 La naștere copilul își manifestă atașamentul prin căutarea părintelui, urmărindu-l mereu, căutându-i compania,
agățându-se de el ulterior și atrăgându-i atenția prin plâns, țipăt sau zâmbet.

 Atașamentul parental se manifestă prin supravegherea copilului, disponibilitatea pe care o arată în îndeplinirea
dorințelor acestuia.

Atașamentul este un indicator de bază a relației părinte- copil și un predictor al competențelor pe care 
copilul le va dezvolta.



ROLUL ATAȘAMENTULUI

 Importanța atașamentului este cu atât mai mare cu cât acesta are impact în dezvoltarea capacității de a
face față dificultăților vieții. Atunci când există un grad de vulnerabiilitate crescută, atitudinea
persoanei față de care se manifestă atașamentul, disponibilitatea acesteia față de problemele
întâmpinate de individ oferă acestuia un climat general de încredere și securitate.

 Atașamentul se manifestă mai frecvent în copilărie, având importanță majoră în dezvoltarea copilului.
Cu toate acestea, atașamentul poate fi identificat pe parcursul întregii vieți manifestându-se în caz de
criză, el fiind o parte integrantă a naturii umane cu impact în asigurarea supraviețuirii ființei umane.

Atașamentul aduce în prim plan relația de încredere. 
Este apropierea preferențială, dezinteresată și aproape inconștientă a unei persoane față de o altă persoană.



CARACTERUL  ȘI COMPONENTELE ATAȘAMENTULUI

 Atașamentul are un caracter dinamic.

 Formarea atașamentului are loc în copilărie și evoluează atingând cote maxime în anumite condiții. Atașamentul se
poate diminua și deteriora sub anumiți factori iar dacă persoana asupra căreia există atașament dispare atunci nu
mai apre nici relația de atașament. Pentru dezvoltarea propriului potențial copilul are nevoie de prezența afectivă a
unei personae, de regulă mama, care oferă în mod ideal siguranță și încredere.

COMPONENȚA ATAȘAMENTULUI

- Refugiu sigur – în cazul unei amenințări interne sau externe copilul apelează la mama pentru a găsi liniște;
- Bază de siguranță pentru explorarea lumii;
- Întreținerea proximității – copilul va dori să fie în apropierea mamei pentru a fi în siguranță;
- Distres de separare – copilul va suferi și va fi supărat în cazul în care este separat de mamă.



IMPORTANȚA UNOR RELAȚII DE ATAȘAMENT SĂNĂTOASE (1)

Atașamentul sănătos părinte - copil este esențial în ceea ce privește bunăstarea emoțională a copiilor și crearea altor interacțiuni

sociale. Pe baza modelului din copilărie se dezvoltă imaginea de sine, copilul se simte dorit sau nedorit, demn de îngrijire și

protecție din partea celorlalți, acesta fiind baza dezvoltării pe următoarele domenii:

- Dezvoltare cognitivă – reprezentarea sinelui și a altor persoane;

- Reglarea emoțională – capacitatea de a regla emoții puternice, a identifica, a tolera, a exprima ceea ce simte;

- Capacitatea de a investiga lumea - jocul prin explorare și socializare;

- Orientarea prosocială față de alte persoane.

Calitatea legăturii de atașament are legătură directă cu abilitățile cognitive ale copilului în reprezentările sale interne referitoare
la sine și ceilalți. Copiii care au parte de un atașament sigur sunt mai deschiși, au o disponibilitate mai mare de apropiere față de
ceilalți și comunicare și sunt dispuți spre perseverență în realizarea sarcinilor.



IMPORTANȚA UNOR RELAȚII DE ATAȘAMENT SĂNĂTOASE (2)

Abilitatea noastră de a forma relații de atașament și a răspunde cu sucess provocărilor din viață depinde de
abilitatea de reglare a impulsurilor și emoțiilor. Copiii mici creează legături de atașament prin care se costruiește
sentimentul de securitate. În situații de stres care sunt însoțite de lipsa persoanei față de care există legături de
atașament copilul traversează emoții negative care pot ajunge la frică sau stări pe care nu le poate controla și este
necesară acivarea funcțiilor de reglare:
 La nivelul de bază al emoțiilor se activează sistemul de atașament și copilul comunică mamei nevoile sale:

protecție, confort, etc.
 La nivel superior, emoțiile trăite asigură copilului feedback referitor la încercările sale.
Persoana de atașament este o bază sigură de explorare a lumii și rezolvare a problemelor autonome.
Calitatea atașamentului determină tipul și calitatea emoțiilor, eperiențelor pe care copilul le are în mediul social.



Contact:
 E-mail: eduacces@snsh.ro
 Pagină web: https://eduacces.snsh.ro
 Facebook: https://www.facebook.com/EduAcces-111786574472081
 Tweeter: https://twitter.com/AccesEdu

Vă mulțumim!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


