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2 CAPITOLUL 1 Creºterea ºi dezvoltarea normale

Creºterea fizicã ºi parametrii acesteia

Modele de creºtere
Creºterea are loc într-un model continuu, dar poate fi sporadicã; cea
mai rapidã ratã a creºterii are loc în viaþa intrauterinã, în primii doi ani
de viaþã ºi în adolescenþã. Cu toate acestea, rata de creºtere poate fi
acceleratã sau încetinitã în funcþie de starea de sãnãtate, modificãri în
alimentaþie sau de mediu.

Lungimea/înãlþimea
• Lungimea unui sugar creºte cu 12 cm în primele ºase luni de viaþã.
• În primele 12 luni de viaþã, copilul a crescut în lungime cu

aproximativ 50%, iar pânã la vârsta de doi ani, înãlþimea
copilului ajunge la 50% din cea pe care o va avea ca adult.

• Dupã vârsta de doi ani, creºterea copilului în înãlþime este de
5-7,5 cm/an.

• Adolescenþa aduce apoi „puseul de creºtere”, dupã care
înãlþimea ºi greutatea sunt acumulate lent, pânã se ajunge la
dimensiunile adultului.

Mãsurare

• Lungimea unui sugar se mãsoarã cu pediometrul. Se fixeazã
poziþia capului, iar partea de sprijin a picioarelor culiseazã.

• Înãlþimea se mãsoarã atunci când copilul stã în picioare. Cereþi
copilului sã se descalþe ºi sã stea cât de drept poate, cu capul
pe linia medianã, iar privirea în faþã, paralelã cu podeaua.
Rezultate mai bune se obþin cu ajutorul unui stadiometru fixat
pe perete.

Greutatea
• În medie, un sugar câºtigã în greutate 600-800 g pe lunã.
• La vârsta de ºase luni, se dubleazã greutatea de la naºtere.
• La vârsta de 12 luni, greutatea de la naºtere se tripleazã.
• Dupã vârsta de doi ani, câºtigul în greutate este de trei

kilograme/an.

Mãsurare

• Sugarii trebuie cântãriþi dezbrãcaþi, de preferat la aceeaºi orã,
dacã este necesarã repetarea cântãririi.

Perimetrul cranian
• Perimetrul cranian creºte rapid în perioada de sugar; în primele

ºase luni de viaþã, perimetrul cranian creºte cu 6-8 cm.
• În primul an de viaþã, existã o creºtere de 33% a tuturor

dimensiunilor capului.
• Mãrimea cutiei craniene este legatã strâns de cea a creierului.

Mãsurare

• Pentru a mãsura perimetrele utilizaþi o panglicã de mãsurat din
hârtie, mai degrabã decât una din material textil deoarece
aceasta se poate întinde, producând rezultate inexacte.

Gill McEwing, University of Plymouth.
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• Mãsuraþi perimetrul cranian al sugarului în punctele
circumferinþei cele mai mari – adicã deasupra sprâncenelor,
lobului urechii ºi proeminenþa occipitalã.

Suprafaþa corporalã
• Este importantã pentru calcularea dozei anumitor

medicamente.
• Odatã cunoscute înãlþimea ºi greutatea, se poate calcula

suprafaþa corporalã utilizând o nomogramã.

Lecturi suplimentare
Hockenberry, M.J., Wilson, D., Winkelstein, M.L., and Kline, N.E. (2003). Wong’s

Nursing Care of infants and children, 7th edn. Mosby, St. Louis

CREªTEREA FIZICÃ ªI PARAMETRII ACESTEIA
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4 CAPITOLUL 1 Creºterea ºi dezvoltarea normale

Gill McEwing, University of Plymouth.

Dezvoltarea fizicã

Factorii care influenþeazã dezvoltarea ºi creºterea
• Factorii genetici/cromozomiali.
• Factorii rasiali.
• Factorii endocrini.
• Medicamente.
• Diferite afecþiuni: copiii se dezvoltã mai lent în timpul

perioadelor de boalã, dar dupã perioada de recuperare, ritmul
creºterii se poate accelera pentru a recupera.

• Alimentaþia: copiii cu o nutriþie deficitarã cresc mai încet ºi nu
ating parametrii aºteptaþi; malnutriþia poate avea un efect
permanent asupra unor pãrþi din creier ºi sistemul nervos.

• Factorii de mediu: capacitatea de a exersa abilitãþile, cum ar fi
mersul de-a buºilea, locomoþia etc.

Mãsurarea dezvoltãrii
Dezvoltarea este evaluatã utilizând diferite scale. Existã patru zone
majore.
• Fizic: creºtere, vedere, auz, locomoþie ºi coordonare.
• Cognitiv: limbaj ºi înþelegerea acestuia.
• Psihosocial: adaptarea la societatea ºi cultura cãrora aparþine copilul.
• Emoþional: controlul sentimentelor ºi emoþiilor.
Diagramele Sheridan (1975) ºi Denver (1990), menþionate în Bee
(1997) au fost create pentru a arãta la ce sã ne aºteptãm în diferitele
etape ale dezvoltãrii.

Diferenþe ale ritmului de dezvoltare
În mod normal, ritmul de dezvoltare este caracteristic fiecãrui copil.

Evaluarea dezvoltãrii
Asistenta de teren realizeazã aceastã evaluare, aceasta putând fi fãcutã
ºi de medicul de familie sau de cel pediatru ºi include:
• evaluarea locomoþiei sau dezvoltarea motorie generalã, adicã

dezvoltarea muºchilor mari;
• evaluarea dezvoltãrii motorii fine sau abilitãþilor de manipulare

(dezvoltarea muºchilor mici);
• evaluarea auzului ºi vorbirii;
• evaluarea vederii;
• evaluarea dezvoltãrii sociale, de exemplu, alimentarea,

îmbrãcarea ºi comportamentul social.

Pentru a evalua deviaþiile de la normal, este necesar sã cunoaºtem mai
întâi reperele dezvoltãrii normale. Dezvoltarea în perioada de la naºtere
la vârsta de 18 luni este foarte complexã. Iatã jaloanele majore ºi
vârsta aproximativã de apariþie:
• zâmbeºte 1-2 luni
• râde 6 luni
• stã în ºezut

• sprijinit 6 luni
• nesprijinit 8-9 luni
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• merge de-a buºilea 8-9 luni
• se ridicã/merge 12 luni
• apucã obiecte cu douã degete („pensa digitalã”) 12 luni
• poate apuca obiecte fine 18 luni
• merge cu spatele 18 luni

Toate aspectele dezvoltãrii sunt înlãnþuite, iar achiziþiile se obþin
secvenþial. Un exemplu de dezvoltare secvenþialã este cea a deprin-
derilor motorii, care de obicei au o evoluþie cranio-caudalã, adicã de
la cap, spre degete, via (cranio-) coloana vertebralã (caudal). Controlul
iniþial al capului se dezvoltã înainte ca sugarul sã poatã fi capabil sã
stea în ºezut independent; apoi urmeazã mersul de-a buºilea ºi dupã
aceea apare controlul membrelor inferioare pentru a sta în poziþie
verticalã ºi a merge.

Lecturi suplimentare
Bee, H. (1997). The developing child, 6th edn. London, Harper Collins.
Hockenberry, M.J., Wilson, D., Winkelstein, M.L., Kline, N.E. (2003) Wong’s nur-

sing care of infants and children, 7th edn. St Louis, Mosby.
www.childdevelopmentinfo.com/development/

DEZVOLTAREA FIZICÃ
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6 CAPITOLUL 1 Creºterea ºi dezvoltarea normale

Reperele dezvoltãrii

Nou-nãscut
Susþinut ventral, capul este mai jos decât planul corpului. Atunci
când copilul este tras spre poziþia ºezând, capul rãmâne în spate.

O lunã
Postura ºi miºcãrile grosiere
• Atunci când copilul este pus în poziþia ºezândã, capul rãmâne

spre spate pânã când trunchiul este vertical, rãmâne un
moment drept apoi cade în faþã.

• Atunci când este pus în poziþie ºezândã, spatele se curbeazã.
• În suspensie ventralã, capul este menþinut în acelaºi plan cu

corpul, iar ºoldurile sunt semiextinse.

Vederea ºi miºcãrile fine
• Pupilele reacþioneazã la luminã.
• Închide strâns pleoapele atunci când sursa luminoasã este

îndreptatã spre el.
• Fixeazã ºi urmãreºte cu privirea obiectele.
• Urmãreºte figura mamei atunci când îl hrãneºte sau îi vorbeºte.

Auzul ºi limbajul
• Tresare la zgomote.
• Se opreºte din plâns ºi (de obicei) se întoarce spre vocea

liniºtitoare din imediata lui apropiere.
• Plânge atunci când îi este foame sau scutecul este ud.
• Gângureºte atunci când se simte bine.

Comportamentul social ºi joaca
• Suge viguros.
• Doarme aproape tot timpul când nu îi este foame sau nu este

miºcat.
• Expresia rãmâne vagã: mai târziu devine mai alert, progresând

cãtre zâmbetul social ºi vocalizãri de rãspunsuri la cinci-ºase
sãptãmâni.

Gill McEwing, University of Plymouth.
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Trei luni
Postura ºi miºcãrile grosiere
• Culcat pe spate, preferã sã-ºi menþinã capul pe linia mijlocie,

cu miºcãri încete ale membrelor.
• Dacã este tras în poziþie ºezândã, îºi susþine capul.
• În suspensie ventralã, capul este menþinut pe aceeaºi linie cu corpul.
• Culcat pe burtã, îºi þine capul, ridicã toracele, îºi foloseºte

antebraþele pentru a se ridica, iar fesele le menþine plate.

Vederea ºi miºcãrile fine
• Din punct de vedere vizual este alert, îºi întoarce capul pentru

a privi în jur.
• Îºi priveºte mâinile cum se miºcã ºi se joacã cu degetele.
• Îºi recunoaºte biberonul ºi se bucurã atunci când îl apropiaþi de el.
• Clipeºte defensiv, câteva secunde.
• Þine în mânã pentru câteva secunde o jucãrie care face

zgomot, dar nu se uitã la ea în acelaºi timp.

Auzul ºi limbajul
• Zgomotele puternice îl deranjeazã.
• Se liniºteºte sau zâmbeºte când aude vocea mamei.
• Când i se vorbeºte, emite sunete voioase; de asemenea,

vocalizeazã când se joacã singur.
• Plânge când îi este foame sau scutecul este ud.

Comportamentul social ºi joaca
• Priveºte cu intensitate faþa mamei când îl alãpteazã.
• Reacþioneazã la situaþiile familiare, arãtându-se bucuros.
• Îi place sã facã baie.
• Rãspunde cu evidentã plãcere când cineva se joacã cu el.

ªase luni
Postura ºi miºcãrile grosiere
• Îºi ridicã, în poziþia culcat pe spate, capul pentru a-ºi privi

picioarele la verticalã ºi le prinde cu mâinile.
• Þinut de mâini, îºi încordeazã umerii ºi se trage singur pentru a

sta în ºezut.
• În poziþie ºezândã îºi þine capul drept ºi gâtul întins. Poate sta

în ºezut singur pentru scurt timp.
• Susþinut stã în picioare, se sprijinã pe picioare ºi „sare” în sus ºi în jos.
• Culcat pe abdomen, îºi ridicã toracele ºi capul, sprijinindu-se

pe braþele în extensie.

REPERELE DEZVOLTÃRII
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8 CAPITOLUL 1 Creºterea ºi dezvoltarea normale

Vederea ºi miºcãrile fine
• Priveºte în toate pãrþile, miºcându-ºi capul ºi ochii cu lejeritate.
• Poate fixa un obiect de dimensiuni mici la 30 cm.
• Apucã obiectele cu uºurinþã ºi le trece dintr-o mânã într-alta.
• Atunci când un obiect iese din câmpul lui vizual, nu îl

urmãreºte cu privirea.

Auzul ºi limbajul
• Gângureºte pentru el ºi pentru ceilalþi.
• Emite silabe sporadic.
• Râde zgomotos sau chicoteºte.
• Plânge când este certat.
• Emite zgomote diferite în funcþie de tonul vocii mamei lui.

Comportamentul social ºi jocul
• Aruncã ºi prinde jucãrii mici.
• Miºcã jucãria special pentru a emite diferite zgomote.
• Este prietenos cu persoanele strãine, dar manifestã puþinã

neliniºte când acestea se apropie prea repede.

12 luni
Postura ºi miºcãrile grosiere
• Merge de-a buºilea, se târãºte pe fese sau merge susþinut.
• De obicei, este capabil sã stea în poziþie verticalã, poate

merge.

Vederea ºi miºcãrile fine
• Priveºte în direcþia în care a dispãrut jucãria.
• Recunoaºte persoanele familiare la foarte micã distanþã.

Auzul ºi limbajul
• Se întoarce imediat când este strigat pe nume.
• Înþelege câteva ordine simple asociate cu gesturi, de exemplu,

„vino la mama”.

Comportamentul social ºi jocul
• Bea din canã.
• Face „pa-pa” ºi se joacã „uite, nu-i”.
• Ajutã atunci când este îmbrãcat, de exemplu îºi ridicã braþele

când i se scoate bluza.

http://www.all.ro/compendiu-de-pediatrie-pentru-cadre-medii.html
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Lecturi suplimentare
Hockenberry, M.J., Wilson, D., Winkelstein, M.L., Kline, N.E. (2003) Wong’s nur-

sing care of infants and children, 7th edn. St Louis, Mosby.
MacGregor, J. (2000). Introduction to the anatomy and physiology of children.

Routlege, London.
www.childdevelopmentinfo.com

REPERELE DEZVOLTÃRII
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10 CAPITOLUL 1 Creºterea ºi dezvoltarea normale

Dezvoltarea cognitivã
Problema modului în care copilul învaþã a fost dezbãtutã detaliat, dar
trebuie sã ºtim cã în primii ani de viaþã ai copilului, inclusiv perioada
petrecutã în uterul mamei, acesta va învãþa mai mult ca în orice altã
perioadã a existenþei lui. Conceptul de „cunoaºtere” este un subiect
extrem de vast care acoperã memoria, atenþia, limbajul, cunoaºterea
socialã, raþionamentul etc.

„Cunoaºterea” este procesul prin care individul în dezvoltare se familia-
rizeazã cu lumea în care trãieºte. În fond, copiii au capacitatea de a
raþiona abstract, de a gândi logic ºi de a organiza funcþiile intelectuale
sau performanþele în structuri înalt ordonate.
Dezvoltarea cognitivã constã în modificãri legate de vârstã care apar
în activitãþile mintale.

Natura versus educaþie
„Naturã (geneticã) versus educaþie (mediu)” reprezintã unul dintre
cele mai contestate argumente în relaþia modificãrilor dezvoltãrii legate
de vârstã. Dezbaterea se bazeazã pe întrebarea „Care este cea mai
bunã explicaþie posibilã pentru mediul în care se produce dezvoltarea?”
Poziþia idealã este aceea cã toate activitãþile umane sunt atât produsul
naturii (ereditãþii), cât ºi al educaþiei (mediului).

Teoriile învãþãrii
Teoria dezvoltãrii cognitive a lui Piaget
Jean Piaget (1896-1980) a dezvoltat cea mai comprehensivã teorie a
dezvoltãrii cunoaºterii. Piaget vede copilul ca un organism adaptat la
mediul sãu, procesul cunoaºterii trecând printr-o serie de stadii ale
dezvoltãrii. Aceste stadii sunt descrise ca fiind universale în toate
culturile ºi invariabile, adicã toþi copiii trec prin aceleaºi stadii în
aceeaºi succesiune, indiferent de problemele subiacente. În procesul
învãþãrii, copilul este vãzut ca un individ izolat care se adapteazã la
lumea din jurul sãu prin:
• schematizare;
• asimilare;
• acomodare;
• echilibru.

Existã patru stadii de dezvoltare cognitivã în acord cu teoria lui Piaget:

Stadiul Vârsta

Senzorimotor 0-2 ani

Preoperaþional 2-7 ani

Operaþional concret 7-11 ani

Operaþional formal peste 11 ani

Carol Chamley, Coventry University.
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Teoria dezvoltãrii cognitive a lui Vygotski
Lev Vygotski (1896-1934) credea cã un copil se naºte într-o lume
culturalã complexã de relaþii sociale. El a propus douã aspecte ale
dezvoltãrii:
• linia naturalã a creºterii organice ºi maturizãrii;
• îmbunãtãþirea culturalã a funcþiei psihologice.

El a dezvoltat ºi conceptualizat zona proximei dezvoltãri, care este distanþa
dintre nivelul dezvoltãrii actuale, aºa cum este determinat de rezolvarea
independentã de probleme ºi nivelul dezvoltãrii potenþiale, aºa cum
este determinat prin rezolvarea de probleme sub îndrumarea adultului
sau în colaborare cu colegii mai capabili.

Teoria lui Bruner
Bruner (1966) descrie trei moduri de reprezentare a lumii: activ, ionic
ºi simbolic, el considerând cã orice copil poate învãþa orice, la orice
vârstã, cu condiþia sã fie alese mijloacele ºi metodele de educaþie
corespunzãtoare.

Teoriile de procesare a informaþiei
Aceastã abordare a dezvoltãrii cognitive se bazeazã pe analogia între
computer ºi mintea umanã, aceasta din urmã fiind consideratã
asemãnãtoare unui sistem care manipuleazã simboluri în concordanþã
cu un set de reguli.

Lecturi suplimentare
Bukatko, D., Daehler, M.W. (2004). Child development: a thematic approach, 5th

edn. Houghton Mifflin, New York.
Gross, R. (2005). Psychology: the science of the mind and behaviour; 5th edn.

Hodder Arnold. London
Psi-Cafe. www.psy.pdx.edu/PsiCafe/Cognitive Development.
www.psy.pdx.edu/PsyCafe?Areas?Developmental/CogDev-Child#Whatls

DEZVOLTAREA COGNITIVÃ
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12 CAPITOLUL 1 Creºterea ºi dezvoltarea normale

Dezvoltarea limbajului
Au fost emise mai multe teorii pentru a explica dezvoltarea limbajului.
Se cunoaºte cã un copil deprinde orice progres în limbaj de-a lungul
aceloraºi perioade de dezvoltare. El începe prin a învãþa elementele
sonore ale limbajului, progresând cãtre stadiul de „un cuvânt” ºi apoi
„douã cuvinte” rostite pentru a ajunge sã utilizeze cuvinte în combinaþii
integrând formele gramaticale adecvate. În jurul vârstei de trei ani,
formeazã propoziþii scurte, inteligibile pentru majoritatea dintre adulþi,
în cele din urmã progresând cãtre utilizarea de propoziþii ca ºi un
adult. Teoreticienii susþin cã limbajul este învãþat la fel ca orice alt
comportament ºi prin repetarea vocalizãrii copiilor, adultul consoli-
deazã pozitiv dezvoltarea limbajului. Unii cred cã limbajul este o
abilitate ereditarã, copilul moºtenind un mecanism genetic pentru
deprinderea limbajului numit „mecanism de achiziþie a limbajului”
(LAD = Language Acquisition Device). De asemenea, s-a susþinut cã
existã perioade critice care determinã universalitatea ºi caracterul in-
variant al procesului de dezvoltare a limbajului. Cu toate acestea, nu
putem sã ignorãm importanþa influenþelor sociale asupra dezvoltãrii
limbajului; interacþiunile dintre pãrinte ºi copil stabilesc funcþia de
comunicare a vocalizãrii.

Lecturi suplimentare
Cusson, R.M. (2003). Factors influencing language development in preterm in-

fants. Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing, 32, 402-9.
www.childdevelopmentinfo.com/development/language_development.shtml

Janet Kelsey, University of Plymouth.
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Vârstã

Sugar

1 an

2 ani

3 ani

4-5 ani

5-6 ani

Dezvoltarea normalã
a limbajului

Sunete guturale.

Gângurit.

Pronunþã primele
2-3 cuvinte.

Imitã sunete produse
de animale.

Utilizeazã propoziþii
cu 2-3 cuvinte.

Are un vocabular de
250-300 de cuvinte.
Începe sã foloseascã
împreunã propoziþiile
simple formate din 2-3
cuvinte.
Foloseºte cuvinte
cum ar fi: eu, meu,
tu.

Începe sã foloseascã
propoziþii formate din
4-5 cuvinte, având un
vocabular de
aproximativ 900 de
cuvinte.
Utilizeazã cuvinte
cum ar fi: unde, cum
sau de ce.
Utilizeazã pluralul,
pronumele ºi
prepoziþii.

Vocabularul lui
cuprinde acum
1500-2100 de
cuvinte.
Propoziþiile sunt
complete ºi mult mai
corecte din punct de
vedere gramatical.

Au un vocabular de
3000 de cuvinte.

Dezvoltarea
normalã a vorbirii

Sunete vocalice
scurte.
Emite silabe formate
din vocale ºi
consoane cu o
anumitã intonaþie.

Omite cele mai multe
consoane finale ºi pe
unele iniþiale.
Înlocuieºte
consoanele m, w, p,
b, k, g, n, t, d ºi h cu
alte sunete.

Utilizeazã consoane
înaintea vocalelor,
dar inconstant ºi le
înlocuieºte.

Se dezvoltã utilizarea
cuvintelor ºi
înþelegerea, dar
aceasta rãmâne în
urma capacitãþii de
exprimare.
Începe sã înþeleagã
mai mult ceea ce
adultul îi spune direct
lui.

Pronunþã consoanele
b, t, d, j ºi g, dar r ºi l
pot fi neclare.
Adeseori, repetã
fiecare cuvânt pe
care îl învaþã.

Pronunþã f ºi v.
Încã mai stâlceºte r, l,
s, z, ci, ºi etc.

Încã poate pronunþa
neclar s, z, j.

Inteligibilitate

De obicei, nu
mai mult de
25%
inteligibile
pentru un
ascultãtor
familiarizat.

50-65% din
limbajul vorbit
poate fi înþeles.

75% din ceea
ce pronunþã
este inteligibil.

Tot ceea ce
vorbeºte poate
fi înþeles, cu
toate cã unele
cuvinte pot sã
nu fie enunþate
perfect.

Dezvoltarea limbajului

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI
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14 CAPITOLUL 1 Creºterea ºi dezvoltarea normale

Dezvoltarea socialã
Oamenii sunt animale sociale. În fiecare societate, copiii trebuie sã
înveþe regulile comportamentele ºi valorile pentru a se integra în grup.
Aceasta se numeºte socializare; se realizeazã prin studiul observaþional
ºi învãþare directã.
Regulile societãþii ºi standardele de comportament sunt numite „norme
sociale”. Ele nu sunt înregistrate, dar încã ne conduc comportamentul
ºi aºteptãrile noastre în ceea ce priveºte comportamentul celorlalþi.
Copiii au tendinþa sã înveþe ca fapte. Normele sociale s-au dezvoltat
ºi perpetuat deoarece ele conferã stabilitate societãþii.
Individul este solicitat:
• sã autorecunoascã, sã dezvolte conceptul de sine ºi

personalitatea;
• sã intre în relaþii cu ceilalþi: pãrinþi, familie, soþ/soþie, ºi cu alþii;
• sã treacã dincolo de comportamentul persoanelor la intenþiile

lor ºi aºteptãrile percepute.

Scopul final al socializãrii este de a oferi copiilor posibilitatea de a se
autodisciplina, de a face un compromis între ceea ce doresc ei ºi ceea
ce societatea cere de la ei. Socializarea este un proces care dureazã
toatã viaþa; este necesar sã se deprindã noile norme ale fiecãrui stadiu
al vieþii. Copilul se va obiºnui sã înveþe noile regulile pentru a se juca
în grup, la ºcoalã, universitate ºi la locul de muncã.
Pentru a înþelege dezvoltarea socialã, trebuie reamintit cã:
• dezvoltarea socialã este strâns corelatã atât cu dezvoltarea

psihologicã, cât ºi cu cea cognitivã;
• copiii fac parte dintr-o largã reþea de persoane ºi activitãþi;
• dezvoltarea socialã este influenþatã de relaþiile copilului cu

propria mamã ºi cu alte persoane, relaþii pe care copilul le
dezvoltã din momentul naºterii.

Teoriile dezvoltãrii sociale
Au fost enunþate mai multe teorii despre dezvoltarea socialã a copilului.
Piaget (1932) a susþinut cã relaþiile copiilor cu adulþii sunt structurate
pe o dimensiune verticalã, ceea ce înseamnã cã ele sunt inegale sau
asimetrice. Prin contrast, el susþine cã relaþiile copilului cu alþi copii
sunt mult mai echilibrate sau simetrice, fiind structurate în plan orizontal.

Identitate
Diferenþierea propriului eu începe în perioada de sugar ºi continuã
pe toatã durata copilãriei, când au loc schimbãri în dezvoltarea
conceptului de self ºi a relaþiilor cu ceilalþi. Pe mãsurã ce copilul
creºte, descrierea propriului self devine mai complexã ºi pânã la
adolescenþã, se dezvoltã o vedere mai coerentã asupra propriei persoane
care integreazã diferitele caracteristici.

Teoreticienii considerã factorii biologici, teoria învãþãrii sociale, fac-
torii dezvoltãrii cognitive, identitatea sexualã ºi teoriile social-cognitive
extrem de importante în dezvoltarea identitãþii. Mai mult, existã mai
multe teorii ce se referã la procesele ereditare de însuºire sau de
identificare a rolului sexual.

Carol Chamley, Coventry University.
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Etnicitate
Identitatea etnicã poate fi consideratã ca recunoaºterea propriei etnici-
tãþi, fiind strâns legatã, ºi paralelã, cu etnicitatea dezvoltatã la alte
persoane. În jurul vârstei de 4-5 ani, copilul pare capabil sã identifice
diferenþele fundamentale, iar la 8-9 ani înþelege în ce constã etnicitatea.

Relaþiile cu ceilalþi
Odatã ce copilul ºi-a format un concept rudimentar despre propriul
„eu” ºi s-au stabilit obiceiurile particulare, urmãtorul stadiu este utilizarea
propriilor abilitãþi pentru a-ºi forma relaþii. Acestea se bazeazã pe
interacþiuni, dar necesitã integrarea propriei personalitãþi cu ceilalþi din
jur. Tipurile de relaþii includ: relaþiile parentale, relaþiile familiale, relaþiile
cu propriii fraþi, cu soþul/soþia, cu cei din jur, precum ºi relaþiile sexuale.

Rezumatul dezvoltãrii sociale (adaptat dupã Keenan, 2002)

Vârsta Repere

0-6 luni În jurul vârstei de ºase luni, sugarul este conºtient
de, ºi este interesat de alþi copii.

6-12 luni Sugarii aratã interes pentru cei de aceeaºi vârstã.

12-24 luni Se angajeazã în jocuri paralele, utilizeazã
limbajul, dezvoltarea autoînþelegerii, primele
dovezi ale comportamentului cum ar fi empatia,
acþioneazã în concordanþã cu ceea ce doreºte.

3 ani Se joacã împreunã cu alþi copii, comportamentele
sunt bazate pe dorinþã, apar ierarhiile dominante în
grupurile de aceeaºi vârstã.

4 ani Se angajeazã în jocuri asociative, pericol de
conflicte socio-cognitive.

6 ani Doreºte sã petreacã mai mult timp cu copiii de
aceeaºi vârstã, aratã interes, practicã cu succes
jocuri de coordonare.

7-9 ani Scopul prieteniei este reprezentat de acceptarea
în grup.

Adolescenþa timpurie Prieteniile sunt centrate pe „secrete” ºi intimitate,
grupurile sunt organizate pe „bisericuþe”, apar
primele manifestãri ale egocentrismului
adolescentin.

Adolescenþa târzie Prietenii oferã un sprijin emoþional crescut,
egocentrismul adolescentin specific este în
scãdere.

Lecturi suplimentare
Schaffer, R. (2003). Social development. Blackwell, London.
Taylor, J., Woods, M. (2005). Early childhood studies: a holistic introduction, 2nd

edn. Hodder Arnold, London.
National Electronic Library for Child Health. www.libraries.nelh.nhs.uk/childheslth
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16 CAPITOLUL 1 Creºterea ºi dezvoltarea normale

Teoriile psihologice ale ataºamentului
Teoria ataºamentului se suprapune peste teoriile comportamentale,
biologice ºi interpersonale, ºi peste dezvoltarea cognitivã, vizând:
• descrierea caracterului relaþiilor durabile între o persoanã ºi alte
persoane importante (adeseori, în cazul copilului, cel ce îl îngrijeºte);
• explicarea acestor relaþii în funcþie de temperament, emoþii ºi
cunoaºtere.

Tipuri de ataºament
Ataºamentul sigur
Acesta este evident în modul în care copilul rãspunde îngrijitorului
sãu – cu sensibilitate, empatie ºi afecþiune. Este vorba adeseori despre
gradul de percepþie, de înþelegere ºi de consideraþie faþã de cealaltã
persoanã, care poate duce la un comportament altruistic. Atunci
când copilul vede cã îngrijitorul sãu este responsabil, de încredere ºi
disponibil, ºi el devine cooperant, se simte bine ºi dornic sã exploreze
noi situaþii.

Ataºamentul nesigur
Acesta apare ca rãspuns la inconsistenþã, nesiguranþã ºi abuz sau
neglijare din partea celui (celor) care îngrijeºte copilul:
• anxios-ambivalent: copilul este ostil ºi dependent când este

supãrat. Ca ºi în anxietatea de separaþie, apar reacþii de protest,
disperare ºi detaºare când pãrinþii pãrãsesc copilul, ºi de evitare
atunci când aceºtia se întorc;

• anxios-evitant: lipsa de încredere în obþinerea unui rãspuns de
la îngrijitorii sãi are ca rezultat un copil distant, care nu solicitã
sprijin când este supãrat;

• dezorganizat-dezorientat: copilul demonstreazã un amestec de
furie, evitare ºi alte tulburãri de comportament.

John Bowlby (1969) a propus un model de interacþiune între copil ºi
proaspãtul pãrinte, care influenþeazã dezvoltarea înþelegerii de cãtre
copil, ºi legãturile lui cu aceºtia. Programatã genetic ºi instinctivã,
aceastã dezvoltare depinde, de asemenea, de gradul de atenþie ºi
îngrijire oferite de cel care are grijã de copil, servind ca ghid pentru
aºteptãrile sociale ale copilului, percepþiile ºi interacþiunile compor-
tamentale, nu numai în copilãrie, dar, de asemenea, în adolescenþã ºi
perioada de adult.

Rezultatul constã în relaþii reciproce complexe. Fundamental pentru
sãnãtatea psihicã a copilului, forþa ºi calitatea ataºamentului emoþional
al îngrijitorilor/pãrinþilor faþã de fiecare afecteazã abilitãþile compor-
tamentale ºi emoþionale ale copilului. Mai mult decât atât, compor-
tamentul copilului îi afecteazã, de asemenea, pe pãrinþi.

Gill Langmack, University of Nottingham.
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Cele opt stadii de dezvoltare ale lui Erikson

Sugar Încredere versus neîncredere.
Are nevoie de confort maxim cu stare de
nesiguranþã minimã pentru a avea încredere în
el însuºi, în ceilalþi ºi în mediu.

Copil mic Autonomie versus ruºine ºi dubiu.
Munceºte sã stãpâneascã fizic mediul în timp
ce îºi menþine respectul de sine.

Preºcolar Iniþiativã versus vinovãþie.
Începe sã iniþieze, nu sã imite, activitãþi, se
dezvoltã conºtienþa ºi identitatea socialã.

ªcolar Sârguinþã versus inferioritate.
Încearcã sã-ºi dezvolte un simþ al autovalorii
prin redefinirea abilitãþilor.

Adolescent Identitate versus confuzie.
Încearcã sã integreze mai multe roluri (copil,
frate, elev, sportiv, muncitor) în propria imagine
sub presiunea modelelor ºi a celor din jur.

Adult tânãr Intimitate versus izolare.
Învaþã sã-ºi respecte angajamentele faþã de alþii,
cum ar fi soþul/soþia, pãrinþi sau partener.

Adult de vârstã mijlocie Creaþie versus stagnare.
Cautã satisfacþii prin intermediul productivitãþii în
carierã, familie ºi interes civic.

Adult vârstnic Integritate versus disperare.
Revizuirea realizãrilor vieþii, obiºnuirea cu
pierderile ºi pregãtirea pentru moarte.

Lecturi suplimentare
Grossmann, K.E. Grossmann, K. (2003). University of human social attachment as

an adaptive process. In Attachment and bonding: a new synthesis (Dahlem
Workshop Report 92), (ed. C.S. Carter, L. Ahnert, K.E. Grossmann et al.). MIT
Press, Boston, MA.

www.fu-berlin.de/dahlem/DWR%2092_Attachment/Chapter%2010.pdf
International Attachment Network (2002). Questions and Answers
www.attachmentnetwork.org/questions.html
Sondin, D.J. (2005). Attachment theory and psychotherapy. The Therapist, Jan/Feb.
www.daniel-sonkin.com/attachment_psychotherapy.htm
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