
CELE 2 PROBLEME MAJORE LEGAT DE PRIETENII COPILULUI 

PODCASTUL DE PARENTING CU URANIA CREMENE SI ADRIANA TITIENI (Episodul 11) 

TRANSCRIPT 

Adriana 

Deși recunosc că și mie mi-a rulat prin minte această temă, la propunerea ta aș vrea să 
vorbim despre prieteniile între copii.  

Când ai mei erau foarte mici, undeva la 4 și la 5 ani,  i-am luat din mediul în care 
crescuseră până atunci, în alt cartier al Bucureștiului, unde nu aveau decât prieteni la 
grădiniță. 

De altfel, prietenii lor erau cumva alcătuiți din copiii prietenilor noștri, cred că e un model 
alcătuit în România urbană, nu cea rurală, unde copilul poate merge din poartă în 
poartă și poate experimenta ce-am experimentat noi în copilărie. 

Ne-am mutat în acest cartier de case, într-o zonă relativ centrală a Bucureștiului, pe 
care o explorasem înainte, și mi s-a părut că sunt suficient de mulți copii în zonă în așa 
fel încât copiii mei să nu necesite transport către casele prietenilor, și că se vor 
împrieteni cu copiii din cartier. 

Uite că nu s-a potrivit. Nu s-au împrietenit cu copiii din cartier, cum nici eu nu mă 
împrietenisem cu părinții copiilor din cartier. 

Dar m-am împrietenit cu părinții colegilor de clasă ai copiilor mei, și lucrurile s-au 
rezolvat într-un fel sau altul.  

Dar în orașele mari e o problemă să-ți împrietenești copilul, pentru că nu poți să-i dai 
acea componentă de libertate de a-și alege el pe cine vrea el să-i fie prieten până la o 
anumită vârstă, pentru că el trebuie să fie transportat, și nu poți să trimiți un copil de 5-6 
ani cu troleibusul până în nu știu ce colț de București, Cluj sau Iași, să se vadă el cu 
Gigel. 

Chiar dacă ei se înțeleg bine la școală, dacă eu nu mă înțeleg cu mama lui Gigel, e 
destul de complicat. 

Acum, mari fiind, e evident că își aleg singuri prietenii, iar ce am făcut e că am deschis 
casa.  

cristiantodosi
New Stamp



Casa noastră este una deschisă, inclusiv fără un telefon în prealabil, de la copilul meu, 
care să-mi spună ”Vin azi cu X acasă.” Uneori îmi dau telefon, alteori nu. 

Este un model pe care l-am luat de la mama mea, care a avut această mare calitate 
pentru că părinții ei pentru că părinții ei nu i-au permis să-și aducă prietenii acasă. 

Și mi-a spus ”La noi în casă poate să intre oricine.” Și am putut să vin acasă cu prietenii 
mei, care au avut-o și drept confesoare și mamă adoptivă pe mama. 

Veneau cu bucurie, fumau cu maică-mea, povesteau, îi mărturiseau problemele pe care 
le aveau la școală, ceea ce pe mine clar că m-a bucurat, pentru că asta mi-a permis să 
am un cerc lărgit de prieteni și să am unde să mă văd cu ei. 

Și am adoptat modelul de casă deschisă, chiar dacă e nevoie să dai cu aspiratorul în 
plus, să dai cu mopul în plus, să faci mai mult de mâncare, să comanzi pizza, să îți 
bubuie muzica în cap deși poate ai o oră liberă și ai vrea să dormi sau să citești. 

Dar sunt beneficii și nu e vorba de control absurd, dar am siguranța faptului că prietenii 
lor sunt ok, și chiar dacă nu sunt, și sunt ușor de identificat aceștia, sunt la mine în 
casă.  

Deci nu pot face tâmpeniile pe care le-ar putea face în nu știu ce bar sau club idn 
București.  

Nu mai știu cum e cu copiii mici pe vremea asta. 

Urania 

Vin eu cu partea cealaltă, a părinților de copii mici și aș păstra modelul pe care tu l-ai 
povestit mai devreme și chiar l-am însămânțat încă de pe acum. 

Există extrem de multe familii cu doar un singur copil și mulți părinți îmi spun ”Eu stau 
cu copilul meu de când îl iau de la grădiniță până se culcă, nu respir.” 

Știm cu toții, copiii mici nu se joacă singuri, până să o facă trec ușor 3 ani.  

Mai apoi, marele dezavantaj al părintelui care-și petrece timpul cu copilul în fiecare 
după-amiază este acela că noi nu jucăm cum se joacă copiii niciodată și copilul simte 
treaba asta, că ne plictisim, că ne facem că ne jucăm. 

Mai e un aspect important vis-a-vis de cât de veridici suntem în jocul nostru. Nu numai 
că mai avem și altceva de făcut cu după-amiezile noastre, dar fiecare dintre noi ne 



naștem cu această nevoie de conectare, de relaționare, care nu poate fi hrănită de o 
singură persoană, sau nici măcar de 2 persoane. 

Atâta vreme cât o mamă sau ambii părinți se inchid în casă cu propriul copil, care nici 
măcar nu a ajuns la grpdiniță și are 2 ani și jumătate, indiferent cât de mult timp ți-ai 
petrece cu el, nevoia lui de conectare nu va fi satisfăcută. 

Copiii au nevoie de mai mulți oameni în preajma lor cu care să relaționeze, cu care să 
stabilească relații diferite, autentice, pe care să-i iubească și de  către care să fie iubiți.  

E important asta! 

Și atunci cum facem în așa fel încât, nemaiputându-i scoate afară, să le aducem aceste 
relații ale prieteniei mai aproape de ei? 

Parcul poate fi o soluție, dar de cele mai multe ori nu este, pentru că acolo sunt mereu 
alți copii. 

Dacă am reuși ca în parc, și fac asta de câteva ori, să schimbăm niște telefoane cu 
părintele acelui copil cu care copilul nostru pare că s-a înțeles bine și, privind în ochii 
acelui părinte al acelui copil, constatăm că am putea să stăm de vorbă și să ne mai 
întâlnim, ar fi o idee bună. 

Hai să ne dăm telefoane ”Noi mergem în parc astăzi, veniți și voi? Mergem la patinoar, 
veniți și voi?”  

De aici mai departe se pot face mici artificii pe care eu le fac în a aduce copii acasă. 

Îmi întreb copilul cu cine se înțelege bine de la grădiniță sau de la școală, există 
întotdeauna 2-3 nume, și fac cumva, când mă întâlnesc cu părinții respectivi, să-i puem 
laolaltă.  

Poate că nu e mama acelui copil exact femeia cu care mi-ar plăcea să beau o cafea 
într-o după-masă, dar găsesc întotdeauna subiecte interesante de discuție cu oricine.  

Și făcând asta o dată pe săptămână, copiii sunt fericiți, pentru că se joacă împreună și 
asta e o bază a unei prietenii importante pentru ei.  

Nu e nevoie să fie zilnic, dar poate fi o dată, de 2 ori pe săptămână. 

Adriana 

Noi vorbim acum, de fapt, despre nevoia de socializare a copilului. 



Cred că dincolo de nevoia de a se juca cu alți copii, el are nevoie să interacționeze cu 
adulți și copii diferiți. 

De asemenea, în urma acestor interacțiuni îți dai seama pe cine preferă. 

De fapt cea mai importantă componentă din nevoia de socializare, din punctul meu de 
vedere, cred că este faptul că el, copilul, începe să se cunoască pe el însuși.  

În mintea lui sigur realizează legăturile: ”Cine sunt eu? Ce-mi place la altcineva? Ce 
sunt dispus să fac ca să obțin ceva de la altcineva? Ce mă enervează la altcineva? 
Câtă toleranță am sau nu am?” 

Iar eu ca părinte sunt în preajma copilului meu și îl văd cum reacționează, nefiind 
nevoie să stau lipit de el, îmi dau seama care e interacțiunea, care-i dinamica grupului. 

Văd dacă-i place să fie lider sau să urmeze niște reguli, și chiar să-mi dau seama cum e 
bine să relaționez eu cu el. 

Trăim într-o societate din nefericire alienată, unde oamenii sunt insule, cum spun și 
filosofii, însă chiar și insulele au nevoie de poduri de comunicare între ele. 

Poate că pe mine nu m-a purtat mama la alți copii, n-am avu o mulțime de prieteni care 
să vină la noi acasă.  

Până la o anumită vârstă, copilul are nevoie să fie dus sau adus într-un anumit context. 

Cum să fac eu ca părinte să mă auto-educ că am nevoie să creez relații noi cu ușurință 
trecând peste faptul că s-ar putea să nu-mi placă să beau cafea cu doamna aia în 
dupa-amiaza X? 

Urania 

Ține de deschidere până la urmă. 

Hai să mai spunem și da la ce se întâmplă în jurul nostru.  

Pentru că dacă mă duc într-un spațiu de joacă, mă așez pe un scaun și-mi iau telefonul 
sau calculatorul și lucrez nu voi avea niciodată șansa să interacționez cu alți părinți, nu 
voi avea șansa să mă cunosc cu altcineva. 

E vorba, pur și simplu despre deschiderea de a face contact vizual cu altcineva, că e în 
parc sau într-un loc de joacă, cu care să-mi propun să găsesc o punte de legătură. 



S-ar putea să am chimie cu acea personaă, s-ar putea să nu, dar până la urmă ne 
folosește și nouă asta. 

Îmi povestesc mulți părinți care au făcut acest exercițiu:  

”Hai să agățăm alți părinți. Ce facem că prietenii noștri nu au copii? Avem nevoie de alți 
părinți, avem nevoie să ne vedem cu alți oameni care au copii. Hai să-i agățăm.” 

Și și-au propus propus asta și s-au ăntâlnit la unii dintre ei acasă și și-au propus să 
gătească împreună. 

Ce poate fi mai fain decât să găsești câțiva oameni cu care să vorbești aceeași limbă, 
să gătești ceva împreună la cineva acasă, timp în care copiii se joacă împreună, sau ne 
uităm cu toții la un film pentru copii, facem popcorn. 

Avem nevoie de asta și au și copiii noștri nevoie de asta. Iar de aici mai departe se pot 
crea prietenii cu adevărat valoroase care pot duce inclusiv la concedii petrecute 
împreună. 

Și știm cu toții cât de diferit poate fi un concediu pe care îl faci cu alte familii care au 
copii de vârsta copilului tău.  

Se schimbă totul pentru că ei au nevoie de timpul ăsta petrecut împreună, și devine mai 
plăcut și mai simplu pentru toți. 

Adriana 

Eu am aplicat metoda asta la ședințele cu părinții de la școală. 

M-am uitat la părinții care au opinii care seamănă cu opiniile mele, chiar dacă nu 100%. 

Și mi-am imaginat cum ar fi să-mi petrec eu timpul cu părinții aceia, mai ales că știam 
de la fică-mea, ea fiind prima care a mers la școală, că se înțelege bine cu fiul lor. 

Și uite așa s-a născut o prietenie care durează deja de 11 ani între noi și această 
familie. 

Dar se întâmplă ca uneori, în grupurile din care copiii noștri ajung să facă parte, să vină 
copii cu obiceiuri pe care noi nu le agreem. 

Părinții par în regulă, deși nu-i cunoaștem atât de bine, văzându-ne o dată, de 2 ori pe 
lună. 



Și știm că că nu poți să-ți ferești copilul de obiceiurile acelea. Obiceiurile rele sunt ca 
râia, le ia toată lumea.  

Am povești îngrozitor de amuzante cu mine, cu soțul meu, sau cu alți adulți care abia 
așteptam să ieșim din casă să avem comportamente care erau interzise în mediul 
familiei noastre. 

Cum îmi protejez copilul, neretrăgându-l din grupul respectiv, pentru că oricum în orice 
grup mai e câte un copil care face câte o trăsnaie de genul ăsta? 

Sau am eu dreptul ca părintele unui alt copil din grup, să atrag atenția copilului care are 
un obicei indezirabil? E mai corect să vorbesc direct cu părintele lui, mai ales că nu este 
o relație de prietenie între noi?  

Și nu se știe, s-ar putea să se enerveze, iar copilul meu tocmai de copilul acela, care 
face cele mai multe năzbâtii e cel mai atașat. 

Urania 

Normal, e cel mai ușor să primești atenție prin comportamente negative, nu?  

O să folosesc un exemplu personal: odată la niște vreme eu am în casă câte 3-4 copii. 

În orice grup există acele tipare: copilul care bate, copilul care e foarte timid, copilul 
care tocește, oricât ai restrânge grupul avem toate tipologiile. 

Eu nu mi-am dorit să exclud acești copii din grup și nici să-i spun fiului meu ”Nu te vei 
mai vedea cu acest copil!” 

Mie mi se pare un exercițiu mult mai bun de a integra un astfel de copil și de a-i învăța 
pe ceilalți să gestioneze corect astfel de situații. 

Eficient, nu neapărat corect. 

E mult mai ușor să scoți afară oaia neagră, e mult mai interesant să abordeze oaia 
neagră diferit în așa fel încât să descurajeze un astfel de comportament. 

Ce-am făcut eu e că am stabilit reguli. 

Când au venit copiii cu părinții sau au fost aduși, că se întâmplă doar să-i aducă și să-i 
lase, apoi să vină după ei, am spus așa: 



”La noi în casă există următoarele reguli: aveți voie să intrați în toate camerele, puteți să 
vă jucați cu orice este la îndemână, eu sunt gazda, veniți și cereți, eu decid dacă se 
poate sau nu folosi obiectul respectiv.  

Vă e foame, veniți și cereți, nu deschideți voi frigiderul. Aveți nevoie de cărți să vă faceți 
șosele, eu vă spun ce se poate și ce nu. 

Când ați terminat de jucat cu o jucărie o puneți la loc. Jucăriile sunt la comun, cine a 
pus mâna primul pe o jucărie decide dacă o împarte sau nu și Amos știe lucrul ăsta. 

Jucăriile se cer nu se smulg, dacă alegi să smulgi o jucărie, alegi să te joci cu altceva și 
așa mai departe”, am pus aceste reguli. 

Sigur, nu s-a întâmplat deodată. Sigur că a durat niște dăți, în care eu am intervenit cu 
empatie ”Știu că-ți dorești lalala, lalala ...” și cu răbdare am gestionat conflictul și s-a 
întâmplat. 

Până în punctul în care părinții mi-au spus ”Ce faine sunt serile astea! Copilul meu a 
învățat niște mecanisme interesante de gestionare a conflictelor.” 

Eu spun copiilor: ”În momentul în care cineva vă șicanează sau vă vorbește urât, tot ce 
aveți să-i spuneți este: Nu-mi place comportamentul tău, dacă continui să te comporți 
așa eu aleg să plec de lângă tine, asta este ceea ce vrei?” 

Cam asta putem să facem până la urmă, nu să-i schimbăm pe ceilalți, și nici măcar să-i 
excludem, ci să ne învățăm proprii copii să gestioneze astfel de comportamente. 

Mai exact ce să spună și ce să facă când: sunt împinși, loviți, când li se smulg jucăriile 
etc. 

Asta oferă copilului nostru controlul situației. 18.12 

Și asta e important! ”Am control, e la mine, pot să gestionez situația.” 

Și crește foarte mult încrederea în ei și crește foarte mult și sentimentul ăsta de echipă 
pe care ei încep să îl aibă.  

Pentru că nu mai e tot timpul un adult care intervine, care face ordine, care le ia jucăria 
și care spune ”Gata, acum vă așezați pe scaun.” 

Încep să găsească ei soluții, dar pentru asta e nevoie să pui aceeași copii, sau cam 
aceeași, laolaltă de mai multe ori. 

De aia e bun acest exercițiu, de a avea șansa copilul tău să aibă prieteni cu care să se 
vadă relativ des.  



Adriana 18.52 

Acum vine întrebarea aceea care e foarte delicată: 

Ce fac când copilul e mai mare și alege să aibă prieteni care sunt surse de situații 
periculoase? 

Vorbesc aici de copii pre-puberi, puberi și adolescenți. 

E vremea când tu ca părinte nu mai ești important așa cum e grupul de prieteni, când 
tocmai prietenul cu comportamentul cel mai puțin dezirabil, știu că n-are grad de 
comparație dar nu-mi vine alt cuvânt în minte, exact ăla e cel mai bun prieten al lui. 

Sigur, îl inviți în casă, încerci să fii în preajma lui, să îi dai exemplu personal, personal 
neavând comportamentele indezirabile. 

Oricum, cea mai proastă soluție e să-i interzici să se vadă cu copilul ăla, pentru că știm 
cu toții că atunci când ni s-au interzis niște lucruri nouă, exact pe ălea am vrut să le 
facem.  

Cum fac să-mi mențin copilul în zonă de echilibru? Pentru că lucrurile pot lua o 
întorsătură urâtă, și vorbesc de cazuri pe care le știu. 

Am în minte situații în care nu am știut ce să fac în legătură cu fiul sau cu fiica mea.  

În ambele cazuri a fost vorba de atragerea de către mirajul ăsta al persoanei care are 
un tip de libertate dusă în libertinaj, cu care nu sunt de acord, pentru că nu vreau ca ai 
mei să ducă o viață promiscuă, ci dimpotrivă, una cât se poate de verticală, 
responsabilă și fericită. 

Iar faptele pe care ei le fac acum s-ar putea să aibă consecințe cine știe când în viața 
lor. 

Urania 

Da, e o întrebare foarte dificilă și nu există un răspuns evident de ”Așa da!” 

Aș încerca următoarele opțiuni, că până la urmă sunt opțiuni, iar ultima ar fi interdicția, 
și știu un caz în care o mamă și-a mutat copilul din București în Cluj, tocmai pentru că 
nu a mai făcut față unui anturaj întreg, nu unei persoane. 

Acolo chiar e extrem de dificil să mai rezolvi ceva.  



Cred că o opțiune ar o discuție cu copilul referitor la ce concret îi place din această 
persoană, ce apreciază la ea. 

Stând de vorbă cu câțiva adolescenți, care au avut prieteni de soiul ăsta, i-am întrebat 
”Ce-ți place ție la prietena sau prietenul tău? Ce te atrage?” 

”E un om extrem de spontan, are foarte mult umor.” 

”Foarte fain. Și ce altceva?” 

”Îmi place că poate vorbi cu oricine și nu are nici un fel de trac.” 

”Înțeleg că e o persoană cu încredere în ea. Și ce poți să înveți tu din această 
încrederea a acestei persoane? Ce poți să adopți?” 

Ideea unui astfel de dialog ar fi să scoți în evidență punctele bune ale prietenului/
prietenei copilului tău, pe care să poți construi. 

Pentru că chiar și acel mic delicvent, așa cum îl vedem noi cu o viață promiscuă, 
probabil că are niște calități, care i-ar folosi copilului tău. 

În general opusele se atrag. Copilul timid îl va căuta pe acela, și va fi foarte măgulit că 
un promiscuu îi acordă atenție. 

De asemenea discuția poate continua și în punctele slabe: ”Ce nu-ți place la persoana 
asta? Adică ce crezi că nu-i ok la ea?” 

Adriana  

În general răspunsul e ”Îmi place tot. Hai mama, lasă-mă-n pace.” 

Urania 

”Se poate să-ți placă tot, dar uite care este părerea celorlalți despre această persoană. 

Hai să presupunem că acest comportament ar continua. Ce s-ar putea întâmpla pe 
termen lung? Ce ar putea să piardă o astfel de persoană dacă procedează așa? 

Ce crezi tu că i-ar dăuna dacă?” 

Și atunci, tot ce faci este să lucrezi împreună cu copilul pe aceste variante, în așa fel 
încât el să vadă ce poate să se întâmple rău. Nu lui ci celuilalt, dacă continuă un astfel 
de comportament. 



Altminteri nu faci decât să continui să-i spui ”Dacă o să faci și tu așa uite ce-o să ți se 
întâmple rău.” 

”Ei da, mie n-o să mi se întâmple nimic.” Ăsta este răspunsul de obicei. 

”Și dacă intri într-o astfel de situație, cui ceri ajutor? Ce pot eu să fac pentru tine? Cum 
știi că e prea mult?” 

Cred că e singura variantă viabilă într-o primă discuție sau între primele, în care măcar 
să conștietizeze copilul că sunt lucruri de luat și sunt lucruri de lăsat. 

Nu trebuie să ia tot.  

Poți să iei din orice gunoi o piatră prețioasă, și cred că aici aș lucra, ca o opțiune. 

O altă opțiune ar fi adăugarea, pe lângă factorul perturbator, a altor prieteni, a altor 
oameni, a altor medii, care sumva să dilueze acest exemplu negativ. 

Dar dacă devin prea multe, devine o problemă, într-adevăr.  

Adriana 24.20 

Eu mai am o soluție, pe care o experimentez în acest moment, și care se numește 
soluția culturală. 

E bine când faci parte dintr-o zonă culturală. 

Pentru că poți prin intermediul unor opere de artă, filme, cărți, piese de teatru, picturi, pe 
care i le prezinți copilului, după care discuți cu el și poate să vadă ce consecințe poate 
să aibă un comportament negativ dus la paroxism. 

Am avut niște discuții de excepție cu fiul meu, despre Rebel fără cauză, că poți să-ți 
pierzi viața dintr-o aberație, că și actorul asta a pățit, că un tânăr bărbat își pierde viața 
că n-a reușit să-și controleze propria emotivitate și nevoia de a fi în centrul atenției, cum 
li se întâmplă lor în perioada asta adolescentină. 

Asta ține și de obiceiul părintelui de a-l introduce operelor de artă încă de când e mic. 
Dar fiecare cu ce are își gestionează propria curte, propria minte, alții ar putea să dea 
copiilor lor un contra-exemplu din altă sferă, din fizică, chimie, matematică etc. 

Eu am încercat să suplinesc prin exemple din artă lipsa mea de abilitate, care apare 
uneori, în a face față unor prieteni pe care eu îi recunosc ca nepotriviți, fiindcă nu aduc 
ceva bun, poate doar la experiența umană, ”Ia să vedem cum e cu ăsta.”  



Sau ce înseamnă ca cineva să profite de tine pentru că ești încă un copil și ești inocent 
și naiv.  

Urania 

E o opțiune foarte faină și aș păstra-o și aș adăuga la ea o normalitate pe care s-o 
comunicăm copiilor noștri, pentru că dacă plecăm de la poziția de puritani, ”Eu nu m-am 
îmbătat niciodată în viața mea, nu am fumat, am avut numai 10 ...”  

Nu ține chestia asta. Chiar nu ține. 

Și uitându-ne cu puțină sinceritate la noi și la adolescența și tinerețea noastră, am făcut 
și noi destule.  

Și cred că și acest exemplu personal poate să fie foarte valoros.  

”Da, și eu m-am îmbătat și uite ce am învățat din asta și uite ce mi s-a-ntâmplat într-o 
seară când a fost mai mult decât a trebuit să fie, și m-am uitat în mașina cuiva și am 
ajuns în altă parte decât trebuia să ajung și uite ce mi s-an-ntâmplat.” 

Cred că e important să vadă că nu suntem zei cu aripi de înger și că am trecut și noi 
prin niște experiențe din care am învățat și pe care suntem dispuși să le dăm mai 
departe. 

Un alt factor este legat de o deschidere pe care o propun, de asemenea înspre ce 
înseamnă viață, pentru că acești copii sunt la un click distanță de toate informațiile pe 
care noi nu le-am avut la vremea lor.  

Să fim serioși, e totul acolo!  

Decât să refuzi din start, mai bine ai o discuție despre ce înseamnă un film porno, 
despre ce înseamnă marijuana, despre ce înseamnă sex, despre ce înseamnă nuditate. 

Degeaba negi, sau te faci că nu există. Te uiți la elefantul roz din sufragerie și te faci că 
nu-i acolo. 

Sunt lucruri despre care mai bine le află de la tine la momentul potrivit, cu limbajul 
potrivit, pe convingerile tale, decât să fie atras ca musca de vreun bec dintr-ăsta 
fascinant, care poate că a avut alți părinți sau altă libertate și le știe pe toate, că de fapt 
despre asta-i vorba.  

Hai să le afle de la noi în felul în care putem noi să le transmitem, decât să le afle de la 
un bec!


