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Strategii acasă și în familie:
Depresia

Această broșură conține strategii realizate pentru a adresa
potențialele simptome ale depresiei la copii și ar trebui

folosită alături de consultația și colaborarea cu personalul
responsabil pentru sănătatea mintală sau ca parte a unei

intervenții mai vaste. 
 

Aici se găsesc doar o parte din multele strategii posibile cu
privire la simptomele depresiei. Strategiile ar trebui

întotdeauna individualizate și implementate cu atenție
specială la diferențele dintre copii, precum și la contextul

circumstanțelor individuale. În plus, aceste informații nu ar
trebui niciodată folosite pentru a formula un diagnostic.

Diagnosticele medicale și/sau cu privire la sănătatea mintală
ar trebui formulate doar de profesioniști instruiți și după o

evaluare amănunțită.

Dacă observi o schimbare semnificativă în dispoziția
copilului tău, care durează mai mult de o săptămână,

împărtășește-ți observațiile cu pediatrul și/sau cu echipa de
sănătate mintală din școală. 
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Strategii pentru o dispoziție depresivă sau iritată

Identifică un membru al familiei sau un prieten
care să reprezinte persoana de ,,check-in” a
copilului, precum și persoana de referință în
comunicarea din familie

Oferă oportunități pentru copil să vorbească cu un
adult care îl susține și care are timpul și abilitatea
de a asculta atent și activ

Validează experiența și sentimentele copilului
(,,Știu că lucrurile sunt dificile pentru tine acum.”)

Oferă copilului oportunități de ,,pauză cu
sine” pentru a se regrupa atunci când se simte
excesiv de trist sau iritabil

Învață copilul să își identifice pattern-urile de
dispoziție, precum și moduri adecvate de a
comunica furia, frustrarea, tristețea etc.

Ajută copilul să identifice gândurile negative
automate și strategii pentru restructurarea
acestor gânduri; încurajează discursul pozitiv
cu sine

Strategii pentru agitația motorie

Integrează activitatea fizică (ex.: plimbarea
câinelui, aruncări la coș) de-a lungul serilor și în
weekend-uri și participă și tu, dacă este posibil; în
general, oferă-i oportunități de a fi activ în casă/în
curte/în cartier

Oferă copilului unelte prin care să își
liniștească agitația, precum o minge anti-stres
sau de yoga, balansoar sau invită-l să stea
ridicat atunci când face teme/proiecte

Strategii pentru răspunsuri psiho-motorii încetinite

Oferă copilului copii scrise ale listelor cu sarcinile
din casă și/sau așteptările tale

Oferă-i reamintiri și termene limită flexibile pentru
finalizarea proiectelor/sarcinilor

Evită să corectezi copilul pentru motive non-
academice, precum faptul că lucrează
dezordonat, atunci când își face temele

Permite-i mai mult timp de răspuns la
cerințele sau întrebările tale
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Strategii pentru sentimente de lipsă a valorii și/sau vină excesivă

Modelează un comportament conform căruia este
în regulă să facem greșeli; evidențiază și pune în
lumină propriile tale greșeli

Modelează un comportament de transformare a
greșelilor în oportunități

Oferă copilului responsabilități în plus, care sunt
semnificative

Descurajează-l din a lua parte la activități care
rezultă în creșterea sentimentelor negative
despre sine

Manifestă acceptare necondiționată a
copilului (dar nu și a comportamentului său,
dacă este nepotrivit)

Separă copilul de frații sau semenii care sunt
negativi și pun adesea în evidență eșecurile
celorlalți



Strategii pentru schimbările la nivelul apetitului

Colaborează îndeaproape cu pediatrul copilului și
asistenta școlii

Monitorizează mâncatul copilului, însă atenție să
nu devii un ,,paznic” al mâncării

Permite gustări sănătoase de-a lungul
zilei/serii

Oferă oportunități pentru activități fizice de-a
lungul săptămânii

Strategii pentru oboseală sau pierdere a energiei

Colaborează cu pediatrul, asistenta școlii și
profesorii copilului pentru a permite gustări
sănătoase cu mâncare care crește energia copilului

Încurajează activitățile afară, unde copiii pot
beneficia de lumina soarelui și exerciții fizice

Oferă copilului unelte de stimulare senzorială,
precum o minge anti-stres sau de yoga și
încurajează pauzele motorii frecvente

Permite copilului să își aleagă sarcinile din
casă/rolul de care este interesat (ex.: să facă
comisioane, sarcini la computer, gătit)

Încorporează activitatea fizică de-a lungul
săptămânii (ex.: invită-l să se plimbe, să meargă pe
bicicletă sau skateboard și să se angajeze în
activități fizice cu prietenii)

Redu sarcinile din casă și/sau permite-i mai
mult timp pentru a le finaliza

Oferă copilului oportunitatea unei perioade de
odihnă scurtă sau unui pui de somn, dacă are
dificultăți în a sta treaz și dacă nu intervine în
abilitatea copilului de a dormi în timpul nopții

Identifică interesele și activitățile preferate de
copil și incorporează-le în programul său
zilnic

Propune personalului școlii să ia în
considerare evaluarea cunoștințelor și
abilităților copilului prin metode alternative
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Strategii pentru interes diminuat în activitățile cotidiene

Identifică interesele tipice ale copilului și/sau
activitățile favorite; integrează-le în rutina de acasă
a copilului

Încurajează-l blând să participe în activități cu
prietenii/semenii care au reprezentat o parte
pozitivă în viața acestuia; nu forța interacțiunea
socială sau participarea la activități

Încurajează membrii familiei/alți copii de vârste
apropiate să-l invite pe copilul tău la activități de
weekend și extra-curriculare

Permite copilului să meargă la activități de
grup care nu cer participarea activă

Oferă copilului oportunități de a-și ajuta frații
și semenii în arii în care excelează sau de a
face decizii importante de familie sau în
activitățile de joc

Inițiază conversații cu copilul despre cum a
fost la activitățile/ieșirile la care ia parte



Strategii pentru dificultăți de concentrare sau luare a deciziilor

Vino catre copil cu așteptări/cereri scrise, atunci
când este posibil

Promptează copilul în a folosi o agendă zilnică
pentru a ține evidența temelor; oferă-i susținere în
fiecare seară pentru a te asigura că înțelege
sarcinile și că are toate materialele necesare

Oferă-i oportunitatea de a-și alege un loc în care să
își facă temele, unde să se simtă focusat și
productiv

Ajută-l să își organizeze proiectele și să
împartă sarcinile în părți mai ușor de gestionat

Ajută-l să dezvolte obiective pe termen scurt,
chiar și o dată pe zi, pentru a-i da sentimentul
că viața este mai ușor de gestionat

Cere personalului școlii să pregătească un
mediu preferențial bazat pe nevoile academice
și emoționale ale copilului

Ideația suicidară

Amenințări sau încercări de a se răni sau a se
sinucide

Caută metode (ex.: armă, pastile, funie) pentru a se
sinucide

Face ultimele aranjamente, precum testamentul, o
scrisoare de adio sau oferă altora lucruri valoroase
pentru sine

Preocupare cu sinuciderea sau moartea
(exprimată adesea prin scris, artă, muzică,
forumuri online), odată cu simptome
depresive sau comportamente de risc înalt

Arată o îmbunătățire bruscă după o perioadă
de tristețe excesivă și/sau retragere
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Există câteva semne ce pot indica o criză suicidară evidentă și asupra
cărora ar trebui să se acționeze imediat. Acestea includ:


