
 1 

 

 

Seria „Construim echilibru emoţional în familie” 

 

 

 

 

 

Copilul meu este perfect ... dar se poate şi mai bine 

 

Ghid pentru părinţi 

 

 

 

 

 

Autor 

Adina Matanie 

 

Coordonator proiect 

Diana Stănculeanu 

 

 

 

 

 

 

Acest material a fost creat în cadrul proiectului „Îngrijire de calitate pentru copii - 

Servicii de excelenţă în sănătatea mintală”, finanţat din fonduri acordate de către Guvernul 

Norvegiei prin intermediul Programului Norvegian de Cooperare pentru creştere economică şi 

dezvoltare sustenabilă în România. 



 2 

 

CUPRINS 

 

 

I. Ce e rău în a vrea să fii tot timpul bun?  

II. Ce înseamnă perfecţionismul la copii?  

III. Domenii afectate de perfecţionism 

IV. Consecinţele perfecţionismului asupra familiei  

V. Cum apare perfecţionismul la copii?   

 

Bibliografie  

 



 3 

I. Ce e rău în a vrea să fii tot timpul bun? 

 

 

 

Ce este în neregulă în a ne dori să fim perfecţi? Nu este un lucru bun să facem lucrurile 

perfect? De ce să te multumeşti cu bine când se poate foarte bine? La prima vedere aceste 

întrebări ni se par perfect justificate. Poate că eşti genul de persoană care încearcă să menţină 

totul în ordine perfectă, se ocupă de fiecare detaliu, indiferent cât de mic este, îi este teamă să 

facă greşeli, oricât de mici ar fi ele. Te simţi frustrat şi supărat când nu iese totul aşa cum 

trebuie. Te superi pe lucruri sau pe cei din jur pentru că te-au dezamăgit.   

Sunt unele persoane care se enervează pe ele însele şi dau vina pe ele. De fapt, problema 

controlului este una importantă în viaţa ta. Când simţi că nu ai controlul începi să te îngrijorezi 

şi să te implici în comportamente compulsive cum ar fi curăţenia, ordinea, care îţi dau impresia 

că totul este în regulă.  

 

Poate că eşti o persoana obsedată de muncă. Eşti genul de om care lucrează 16 ore pe zi. Pui 

mare preţ pe realizări în detrimentul celorlalte nevoi ale tale. Trebuie să fii cel mai bun. 

Perfecţionistul va spune „ am făcut bine, dar se putea şi mai bine”, „nu-mi este frică de eşec, ci 

de a fi mediocru, de a nu fi deosebit”. Perfecţionismul însă poate duce la sentimentul de eşec. 

Dacă standardele de perfecţionism sunt înalte şi nu le poţi atinge, atunci este posibil să te simţi 

incompetent, un ratat. Foarte mulţi fanatici ai muncii au o stare cronică de iritabilitate si 

ostilitate. Acesta este tipul A de personalitate. Se înfurie pe oricine îi depăşeşte sau stau în faţa 

ambiţiilor lor. Dacă obstacolele vin din interior, din mintea lor, se vor înfuria pe ei. Simt că nu au 

luptat suficient sau nu au făcut ceea ce trebuia. Au un sentiment constant de iritare internă. 

Poţi să experimentezi o formă mai uşoară a dezechilibrului între muncă şi relaxare. Nu te poţi 

relaxa cu adevărat, dar viaţa nu este ocupată complet doar de munca ta. Poţi fi ocupat cu alte 

lucruri decât munca ta. De exemplu, să-ţi decorezi casa, să cumperi haine, hobby-uri, sport. 

Adulţii cu standarde perfecţioniste devin însă capabil să transforme orice activitate, fie ea de 

relaxare, în efort şi muncă asiduă.  

 

Alţii au o dorinţa excesivă de a obţine recunoaştere, statut, avere, frumuseţe - un eu fals. De 

cele mai multe ori, este o forma de contra-atac, pentru a compensa sentimente importante 

precum cele de imperfecţiune sau excludere socială. Dacă orientarea ta spre statut este una 
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exagerată, nu te vei simţi niciodată suficient de bun, indiferent de ce vei face. Ai tendinţa de a 

te autopedepsi, sau de a te simţi ruşinat atunci când nu reuşeşti să atingi aşteptările tale. Eşti 

prins într-o continuă luptă în care încerci să strângi tot mai multă putere, bani sau prestigiu, şi 

niciodată nu este suficient pentru a te face să te simţi bine fericit. Orientarea spre statut poate 

să fie şi o cale prin care compensezi lipsa unor răspunsuri emoţionale de afecţiune, înţelegere 

şi acceptare, dar obţinerea unui statut nu este niciodată suficientă.  

 

Este în regulă să îţi doreşti să reuşeşti şi să te străduieşti, dar atunci când reuşitele tale devin 

singurul lucru prin care tu te defineşti, te valorizezi şi le faci pentru a-i multumi pe cei din jur 

(părinţi, rude, care didactictice, prieteni) atunci devine o problemă. Într-o cultură care 

valorizează performanţa şi competitivitatea, dorinţa de a face bine este tot mai mult înlocuită cu 

cea de a face totul perfect. Mesajele pe care le auzim zilnic, promovate fie în media, fie de la 

părinţi, prieteni - „să fii cel mai bun”, „cel mai popular”, cea mai frumoasă”, sunt asociate cu 

dragoste, acceptare, control – nevoi fundamentale ale fiinţei umane. Însă, aceste nevoi pot fi 

împlinite şi altfel iar persoanele apropiate ar trebui să le ofere necondiţionat. Crescând într-un 

mediu îmbibat de astfel de norme, uneori uităm cum să obţinem si să dăruim firesc şi natural 

hrană emoţională pentru aceste nevoi. Ne este frică să le manifestăm pentru a nu fi penalizaţi, 

respinşi sau consideraţi slabi.  

 

De multe ori sintagma „sunt perfecţionist” este folosită de oameni ca pe o calitate, 

neconştientizând efectele negative asupra vieţii; dacă îi întrebăm pe cei de succes ce cred cu 

privire la ei înşişi, veţi observa că sunt nemulţumiţi de ceea ce au făcut, sau chiar de ei, „Tot 

timpul se putea mai bine”.  

Cum e să trăieşti într-o stare de permanentă de nemulţumire cu privire la propria persoană, de 

îngrijorare cu privire la viitor şi de furie pentru că lucrurile se întâmplă diferit faţă de cum te-ai fi 

aşteptat tu? Este ca şi cum ai alerga să prinzi un tren, iar când acesta se opreşte în staţie, în 

loc să te urci să te odihneşti şi să te bucuri de călătorie, tu începi să alergi pe loc din tema de a 

nu îţi pierde exerciţiul fizic; şi atunci îţi spui, „Voi urca la următoarea staţie şi mă voi odihini, mă 

voi bucura”...... Numai gândindu-ne la acest lucru şi ne copleşeşte un sentiment de epuizare. 

Pentru cei cu comportamente de tip perfecţinist această gândire este un stil de viaţă pe care îl 

impun lor, celor dragi sau colegilor, în funcţie de cât sunt de accentuale comportamentele. 
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II. Ce înseamnă perfecţionismul la copii? 

 

 

Toţi părinţii îşi doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor: să fie fericiţi, frumoşi, deştepţi, să 

reuşească în viaţă şi fac tot felul de lucruri pentru îndeplini acest scop. Însă în momentul în 

care devin foarte critici si sunt tot timpul cu ochii pe copil ca nu cumva să facă vreo greşeală 

care cred ei că ar putea avea repercusiuni în viitor, sau încarcă foarte mult programul copilului 

pentru ca acesta să înveţe cât mai mult, înseamnă că deja aşteptările lor de la copil sunt de tip 

perfecţionist. În consecinţă, părintele se va simţi adesea stresat şi îngrijorat, iar mesajul care 

va ajunge la copil este acela că el nu e suficient de fericit, frumos sau deştept cum „ar trebui” 

să fie după standardele părinţilor: el trebuie să aibă reuşite, iar dragostea părinţilor faţă de el 

depinde de asta.   

Trăsăturile de tip perfecţionist se înscriu, ca de altfel orice problemă, pe un continuum, de la 

putin accentuate până la foarte accentuate. Indiferent însă de intensitatea acestora sau de 

domeniul în care se manifestă (ex. fie că este şcoală, activitate de petrecere a timpului liber), 

perfecţionismul presupune următoarele caracteristici de bază: 

√ evaluarea constantă a performanţei în raport cu standarde interne foarte ridicate; 

√ o toleranţă scăzută asupra greşelilor;  

√ o nevoie puternică de admiraţie (Choy, 2004); 

 

Aceste trăsături se dezvoltă încă de când copilul este mic, până în 4-5 ani şi ele se manifestă 

prin comportamente, gânduri, reacţii emoţionale şi senzaţii în organism. Intensitatea si 

frecvenţa cu care copilul le manifestă depinde de cât este de accentuat perfecţionismul la 

părinţi. Pentru a le putea recunoaşte, vom prezentata în continuare principalele caracteristici 

pe care le au copiii şi adolescenţii cu tendinţe perfecţioniste: 

 

 

Cum gândeşte un copil perfecţionist? 

Mintea celor perfecţionişti este plină de gânduri nesănătoase cu privire la ei, la ceilalţi şi la 

viitor, iar câteva dintre cele mai frecvente gânduri sunt prezentate mai jos: 

 Este important pentru mine să fiu competent în tot ceea ce fac. 

 Dacă nu îmi stabilesc standarde mari în viaţă voi fi tot timpul pe locul II şi 

nu îmi place să fiu pe locul II. 
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 Dacă eşuez la şcoală înseamnă că sunt un ratat. 

 Ar trebui să fiu supărat dacă fac vreo greşeală. 

 Dacă cineva face la şcoală ceva mai bine decât mine simt ca şi cum nu 

aş fi făcut nimic. 

 Dacă fac câteva greşeli este ca şi cum aş fi greşit complet. 

 Chiar şi dacă fac ceva cu mare grijă tot am impresia că mai trebuia făcut 

ceva. 

 Dacă nu fac lucrurile la fel de bine ca şi ceilalţi oameni înseamnă că sunt 

inferior lor. 

 Dacă nu fac bine lucrurile tot timpul oamenii nu mă vor respecta. 

 De obicei mă gândesc de mai multe ori atunci când trebuie să fac 

lucrurile zilnice. 

 Aştept să obţin performanţe ridicate în treburile zilnice faţă de 

majoritatea colegilor. 

 Îmi ia mult timp să fac un lucru deoarece îl verific de mai multe ori. 

 Cu cât voi face mai puţine greşeli cu atât oamenii mă vor plăcea mai 

mult.  

 Am standarde mai înalte spre deosebire de alţi colegi. 

 Ceilalţi se aşteaptă ca eu să câştig şi nu îi pot dezamăgi. 

 Dacă am început un lucru trebuie să îl termin. 

 Ar fi ieşit perfect dacă l-aş fi făcut eu; eu îl făceam mai bine. 

 Vreau ca ca toţi oamenii să mă placă. 

 

Atunci când crezi că tu eşti tot una cu realizările tale gândirea ta începe să îţi joace o serie de 

feste prin care încearcă să te convingă că aceste gânduri sunt adevărate; acest aspect este 

denumit de către psihologi „erori în gândire”. La fel cum avem obiceiuri în comportament, avem 

obiceiuri şi în modul de a gândi într-o situaţie. Uneori însă aceste obişnuinţe sunt nesănătoase. 

În continuare vom prezenta cele mai fecvente erori de gândire care apar la persoanele 

perfecţioniste. 

 

Caruselul emoţiilor - îţi stabileşti un scop personal cum ar fi să iei 10 la un test; reuşeşti, te 

simţi super, dar data viitoare când iei mai puţin, te simţi groaznic. Deşi ceilalţi încearcă să te 

liniştească şi să îţi spună că nu e nimic, te simţi trist şi iritat şi nu înţelegi de ce iţi spun că tu 
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eşti de fapt bun când tu te simţi fără valoare; apoi vine un alt test, iei o notă mare şi iar eşti 

foarte fericit, dar începe să îţi fie frică de următorul test. Este epuizant. Te simţi super aunci 

când faci bine, şi ruşinat, de neacceptat când greşeşti. Ai obosit să ai aceste stări şi ai vrea să 

nu mai simţi ceea ce simţi atunci când greşeşti. 

 

Jocul numerelor – în viaţa ta cantitatea realizărilor devine mai importantă decât calitatea; în 

loc să te gândeşti câţi oameni ai cunoscut, ce ai învăţat din aceste experienţe, te interesează 

să faci cât mai mult: să câştigi cât mai multe concursuri, să obţii cât mai multe diplome, etc. 

deoarece consideri că asta te va face să fii fericit. 

 

Focalizarea pe viitor – ori de câte ori ai o performanţă bună (ex. ai ţinut un dicurs bun) şi toată 

lumea te laudă şi îţi spune că ai avut inspiraţie, tu în loc să te bucuri de moment şi să fii 

mulţumit, nu te poţi gândi decât la viitor,  la noua prezentare săptămâna viitoare şi îţi este 

teamă că nu va fi la fel de bună. 

 

Ruminarea cu privire la trecut – atunci când treci printr-o experienţă ai tendinţa de a te 

învinovăţi şi de a găsi lucruri pe care nu le-ai făcut  suficient de bine „Dacă aş fi făcut aşa....”, 

„De ce nu am făcut aşa”, „Asta nu s-ar fi întâmplat dacă”. Nu treci uşor peste experienţe, iar 

gânduri ca acestea îţi rămân multă vreme în minte. 

 

Filtrarea sau Gândirea telescopică – se referă la tendinţa de a maximiza obiectivele tale de 

viitor şi de a minimaliza realizările de până acum. De asemenea, îţi pui obiectivele înainte de 

viaţa personală şi ai tendinţa de a aloca atenţie selectivă aspectelor negative dintr-o situaţie în 

detrimentul celor pozitive.  

 

Gândirea de tipul totul sau nimic - mai este cunoscută ca gândirea alb-negru, gândirea 

categorică, polarizată. Este tendinţa de a vedea lucrurile ori bune ori rele fără a înţelege 

complexitatea situaţiilor. Aceasta este una dintre cele mai comune erori de gândire pe care le 

fac perfecţioniştii şi ea duce la sentimente de depresie, anxietate şi furie în funcţie de aspectul 

spre care sunt îndreptate: dacă sunt cu privire la alţii (ex. oamenii pot face lucrurile ori ca mine 

ori ca ei, dar atunci este greşit) sentimentul principal este cel de furie; dacă este orientat spre 

ei (ex. trebuie să fac perfect) atunci stările predominante sunt cele de anxietate, depresie şi 

sentimente de inadecvare personală.  
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Exemplu: 

Dacă nu păstrez cu stricteţe dieta va fi un eşec total. Dacă mănânc o prăjitură este ca şi cum 

aş fi mâncat 10. 

Dacă nu iau 10 înseamnă că nici nu merit să fiu inclusă în program. 

Se pare că sunt singura persoană din casa asta care ştie să facă curăţenie cum trebuie. 

Există o cale bună şi o cale greşită de a face lucrurile. 

 

Citirea minţii înseamnă că tu crezi că ştii ce gândesc ceilalţi;i de obicei, presupune o evaluare 

negativă din partea lor. Acest stil de gândire este asociat cu sentimente de depresie şi 

anxietate socială. 

Exemplu: 

Atunci când un copil nu a primit feedback de la porfesoară legat de compunerea lui s-a gândit 

că nu a fost suficient de bună. 

Dacă nu mă sună partenerul, atunci este ori iresponsabil, ori neinteresat. 

 

Supraestimarea probabilităţii unui eveniment negativ - perfecţionismul este asociat cu 

tendinţa de a face predicţii negative cu privire la viitor. 

Exemplu: 

Deşi Alex este un copil care ia numai note bune, înainte de teste el are emoţii mari şi crede că 

va lua notă foarte mică. 

Diana vrea să îşi ia câteva zilel ibere de la serviciu, dar crede că şeful ei nu o va crede că e 

bolnavă şi îi va face o evaluare negativă la raporul lunar. 

 

Gândirea de tip tunel este un stil cognitiv prin care oamenii acordă prea multă atenţie la 

detalii şi pierd din vedere întreg contextul. Acest stil de gândire poate să încetinească munca 

noatră deoarece ne pierdem în detalii. 

Exemplu: 

Înainte de a cumpăra ceva, Andrei petrece mult timp uitându-se prin reviste, discutând cu 

prietenii, uitându-se pe forum-uri. 

Sanda petrece foarte mult timp organizând şi făcând liste şi îi rămâne prea puţin timp pentru 

sarcinile cu adevărat importante. 
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Hipersensibilitate în relaţii – perfecţioniştii sunt excesiv de preocupaţi de ceea ce cred ceilalţi 

despre ei. Toţi vrem să fim apreciaţi şi acceptaţi de alţii, dar perfecţioniştii sunt îngrijoraţi şi 

orientaţi pe obţinerea atenţiei celorlalţi. De exemplu, într-o conversaţie întrerup frecvent, 

vorbesc numai despre ceea ce au ei în minte şi nu răspund replicilor partenerului. 

 

Gândirea catastrofică – este ideea că cineva nu se va putea descurca într-o eventuală 

situaţie negativă, iar consecinţele vor fi groaznice. 

Exemplu: 

Nu ştiu ce o să se întâmple dacă voi face o greşeală în faţa clasei. 

Dacă nu slăbesc nu va fi nimeni atras de mine. 

Dacă mă răzgândesc o să creadă despre mie că sunt slabă. 

Ar fi groaznic să mă îmbolnăvesc chiar acum şi să nu mai pot pleca. 

 

Standarde foarte rigide şi inflexibile – toţi avem standarde care ne înfluenţează 

comportamentul. Atunci când nu obţinem ceea ce ne dorim, încercăm să îi influenţăm pe 

ceilalţi în direcţia dorită sau ne modificăm aşteptările cu privire la situaţie. Perfecţioniştii au o 

dificultate foarte mare în a se mulţumi cu mai puţin decât cred ei că merită şi încearcă cu orice 

preţ să îi convingă pe cei din jur că au avut dreptate, uneori comportându-se chiar aberant. 

Exemplu: 

Ionuţ a pregătit o cină romantică pentru prietena sa. Ea refuză să mănânce deoarece a 

văzut că el nu a folosit un gel antibacterian înainte de a pregăti cina. 

Angela se supără foarte tare atunci când planurile se schimbă. Dacă ea a stabilit că 

vrea să meargă la un restaurant şi prietenii ei vor la un alt local se enervează foarte 

tare şi contramandează întâlnirea. 

 

Supraresponsabilizare şi nevoiea excesivă de control – adesea cei perfecţionişti cred că 

pot controla un eveniment şi ajung să verifice excesiv un lucru din nevoia de a evita o posibilă 

greşeală. De asemenea, ei cred că e important să controleze comportamentele şi gândurile 

celor din viaţa lor, astfel încât nici ei nu facă vreo greşeală. Din această cauză, au probleme de 

relaţionare şi sfârşesc prin a fi foarte critici. 

Exemplu: 

Dacă îmi repet suficient de mult discursul toţi îl vor plăcea. 
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Pot să previn îmbolnăvirea copilului dacă îi tot repet să se îmbrace gros, să mănânce legume, 

să se spele pe mâini, etc. 

 

Afirmaţiile de tipul „trebuie” sunt convingeri personale despre cum credem noi că ar trebui 

să ne comportăm într-o anumită situaţie. Atunci când perfecţioniştii percep că alţii încalcă o 

regulă, se simt foarte furioşi şi plini de resentimente; dacă un perfecţionist îşi încalcă regula se 

simte vinovat, fără valoare. 

Exemplu: 

Nu ar trebui să fac niciodată o astfel de greşeală. 

Trebuie să îmi controlez emoţiile. 

Oamenii ar trebui să vină la timp. 

 

Dificultăţi în a avea încredere în ceilalţi – în perfecţionism apare: dificultatea în a avea 

încredere în ceilalţi că pot termina o sarcină, tendinţa de a fi supraimplicaţi în sarcinile altora şi 

de a-i controla prea mult, de a le da prea multe sugestii, precum şi dificultăţi în a delega sarcini. 

Această dificultate apare din convingerea că doar doar persoana cu standarde perfecţioniste 

ştie cel mai bine să rezolve sarcina. 

Exemplu: 

Dacă îl las pe partenerul meu să gătească nu îmi va plăcea mâncarea. 

Trebuie să fac totul singură deoarece alţii pur şi simplu nu ştiu să facă o treabă bună. 

Dacă îl rog pe soţul meu să cumpere ceva sigur nu ia bine. 

Nu îmi place să îmi cumpere alţii cadouri pentru că ei nu ştiu ceea ce îmi doresc. 

 

Comparare socială – din când în când toţi oamenii obişnuiesc să se compare cu ceilalţi cu 

privire la ceva: aspect fizic, note şcolare, etc. Perfecţioniştii fac mult mai frecvent acest lucru şi 

au emoţii negative intense atunci când ei percep că sunt inferiori. De asemenea, se compară 

cu alţii care sunt mult mai buni (ex. mai inteligenţi, cu un simţ al umorului mai dezvoltat decât al 

lor) decât ei, ceea ce nu face decât să le confirme ideea că ei nu sunt suficienţi de buni. 

Exemplu: 

Ioana se simte foarte tristă şi furioasă ori de câte ori se uită în reviste deoarece ea crede că nu 

va putea niciodată să arate ca fetele de acolo. 
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Ce simte un copil perfecţionist? 

 Trăieşte într-o stare de anxietate continuă deoarece se îngrijorează că ar putea 

greşi. 

 Se simte neîncrezător în judecata lui şi cere excesiv părerea celorlalţi. 

 Simte în permanenţă nevoia de aprobare din partea celorlalţi. 

 Simte în permanenţă că îşi dezamăgeşte părinţii, se simte vinovat. 

 Simte că oricât s-ar strădui nu reuşeşte niciodată să îi multumească pe părinţi 

deoarece nu poate atinge standardele impuse de ei (ex. „Părinţii vor să fac totul 

bine”). 

 Se simte neînţeles şi furios deoarece părinţii lui nu au încercat niciodată să îi 

înţeleagă greşelile. 

 Se simte speriat deoarece părinţii vor avea o părere proastă dspre el dacă face 

greşeli sau îl vor respinge. 

 Se simte inferior altora şi crede că merită să fie este pedepsit, criticat, certat, 

atunci când face lucrurile mai puţin bine. 

 După ce a terminat de făcut un lucru se simte dezamăgit deoarece se gândeşte 

că se putea mai bine. 

 Îi este frică să nu creadă alţii despre el că este un impostor, că nu el a făcut un 

lucru 

 Se simte vinovat dacă nu reuşeşte să facă ceea ce şi-a propus. 

 Se simte vinovat dacă se relaxează. 

 

Cum se comportă? 

 Nu suportă să fie criticat. 

 Este critic cu ceilalţi care nu fac lucrurile aşa cum îşi doreşte el. 

 Face lucrurile cu o atenţie mare la detalii. 

 Se ceartă, se supără sau se enervează pentru note chiar dacă acestea nu au o 

importanţă neapărat pentru media anuală. 

 Vrea tot timpul să câştige. 

 Se supără foarte tare atunci când pierde. 

 Spune faptul că părinţii au aşteptări mari de la el şi acceptă doar performanţe 

bune. 

 Îi este greu să râdă de propriile greşeli. 
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 Îşi compară notele cu ale celor mai buni copii din clasă.  

 Dacă un lucru nu iese aşa cum işi doreşte îl ia de la început până iese bine. 

 Amână lucuri care trebuie făcute şi le lasă până în ultima clipă. 

 Evită sarcini şi experienţe noi din frica de a nu greşi. 

 

Ce simte la nivelul organismului? 

Perfecţioniştii rareori se pot relaxa. Din această cauză sănătatea este periclitată pentru că se 

află mereu sub stres. Pot apărea simptome fizice datorate stresului: tensiune arterială, ulcer, 

colite, insomnii, oboseală, atacuri de panică, aritmii, obezitate, dureri de spate, boli ale pielii, 

artrită, astm şi multe alte probleme. 

 (Adderholdt şi Goldberg, 1999; ) 

 

Perfecţionismul este resimţit ca pe o povară deoarece copiii îşi dau seama că nimeni nu e 

perfect, dar de la ei se aşteaptă perfecţiunea. La un moment dat, unii pot interioriza 

standardele părinţilor şi să se comporte ca şi cum ar fi ale lor, dar copiii nu îşi doresc să fie 

perfecţi pentru că aşa le place lor, ci pentru că de-a lungul timpului au învăţat că doar făcând 

lucrurile într-un anume fel vor obţine dragostea, aprecierea şi acceptarea celorlalţi.  
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III. Domenii afectate de perfecţionism 

 

În funcţie de experienţele pe care le trăieşte copilul în interacţiunea cu persoanele apropiate, 

comportamentele de tip perfecţionist se pot manifesta în mai multe aspecte ale vieţii. Mai jos 

sunt prezentate cele mai frecvente dintre ele. 

 

Performanţa şcolară: un copil poate să petreacă foarte mult timp scriind şi rescriind tema 

până arată bine, ştergând foarte multe cuvinte sau cifre care nu sunt scrise corect din punctul 

lui de vedere, enervându-se ori de câte ori face o greşeală sau nu ştie cum să rezolve un 

exerciţiu, fiind supărat mai mult timp dacă ia o notă mai mică şi nereuşind să se relaxeze odată 

cu plecarea de la şcoală.  

Consecinţe 

Perfecţionismul stă de fapt în calea performanţei deoarece copilul se concentrează atât de mult 

să nu greşească şi să nu fie certat încât, în loc să aloce resursele cognitive în rezolvarea 

sarcinii, el le alocă îngrijorărilor sale, ceea ce duce la apariţia greşelilor. Deoarece sarcinile îi 

iau foarte mult timp, se reduce considerabil timpul liber. Dacă se întâmplă să ia o notă mai 

mică decât se aştepta, este foarte afectat, demobilizat şi nu se poate gândi la altceva. 

 

Timp liber: nu se poate bucura de timpul liber deoarece ia în serios jocurile, vrea să  fie tot 

timpul primul, se supără pe colegii lui atunci când fac o greşeală, iese din joc pentru că nu se 

joacă bine, iar uneori poate deveni agresiv (ex. rupe, trânteşte obiectele). 

Consecinţe 

Eşecul pe care el îl percepe atunci când pierde un joc este un feedback negativ cu privire la 

abilităţile lui personale; deoarece sentimentul de inferioritate este foarte puternic, în timp va 

învăţa să evite aceste jocuri, va fi evitat de ceilalaţi copii (ex. cu el nu ne jucăm pentru că tot 

timpul se supără) sau va căuta mereu competiţia pentru a-şi demonstra capacitatea. Deoarece 

transformă totul într-o competiţie, inclusiv activităţile de petrecere a timpului liber, copilul nu 

mai are parte de distracţie şi de relaxare. 

 

Curăţenie şi estetic: petrece mult timp făcând curăţenie şi ordine încât nu îi mai rămâne decât 

puţin timp pentru alte activităţi; are convingeri foarte rigide despre ceea ce este frumos şi 

încearcă să-şi convingă colegii sau prietenii de acest lucru, impunându-şi gusturile; intră în 

conflicte cu ceilalţi care nu au aceeaşi părere despre ordine şi curăţenie. 
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Consecinţe 

Copilul poate petrece foarte mult timp aranjându-se în faţa oglinzii, este excesiv de atent la 

orice detaliu ce ţine de aspectul fizi, se retrage din jocuri în care există riscul să se 

murdărească. Dacă perfecţionismul este îndreptat spre acest domeniu, există un risc ridicat 

pentru a dezvolta tulburări de alimentaţie cum ar fi anorexia, bulimia, tulburare dismorfică.  

 

Organizare şi ordine: vrea ca lucrurile să fie tot timpul organizate într-un anumit fel, aşa cum i 

se pare lui bine, petrece foarte mult timp făcând liste şi planificări cu sarcini viitoare. Nu poate 

face ceva (ex. teme, să doarmă) decât dacă este ordine în jurul lui. 

Consecinţe 

Deoarece este excesiv de mult preocupat de ordine şi organizare, pierde mult timp şi energie 

implicându-se în lucruri neimportante, simţindu-se frustrat deoarece nu a reuşit să îşi termine 

ceea ce avea de făcut. 

 

Scris: îi consumă foarte mult timp tot ceea ce înseamnă scris; revizuieşte foarte mult, amână 

realizarea unei sarcini pe motivul că nu e suficient de bine pregătit (procrastinare) ceea ce face 

să nu înceapă la timp. 

Consecinţe 

Îi ia foarte mult timp să facă temele, se poate bloca din teama de a nu scrie greşit şi nu mai are 

timp pentru alte activităţi de recreere. 

 

Vorbit: sunt foarte atenţi la felul în care vorbesc, la pronunţia cuvintelor şi se îngrijorează să nu 

cumva să facă vreo greşeală de pronunţie; îi corectează pe cei din jur atunci când greşesc. 

Consecinţe 

Sunt evitaţi de ceilalţi copii deoarece acestora nu le place să fie tot timpul criticaţi, evită să 

vorbească în public din teama de a nu greşi. 

 

Aspect  fizic: se simte adesea inferior celorlalţi şi nu se simte bine în public decât dacă este 

cel mai frumos, cel mai bine îmbrăcat etc., alocând excesiv de mult timp aranjatului. O 

adolescentă poate de exemplu să fie foarte preocupată de cum se îmbracă şi să fie mereu 

nehotărâtă cu privire la alegerea hainelor, aranjarea părului, petrecând astfel exagerat de mult 

timp în faţa oglinzii: „nimic nu stă perfect”; va întârza în mod frecvent la întâlnirile cu ceilalţi. 

Consecinţe 
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Perfecţionismul în acest domeniu este asociat cu probleme alimentare (anorexie şi bulimie) şi 

se manifestă cu convingeri rigide despre greutate şi imagine corporală. 

 

Sănătate şi curăţenie personală: sunt foarte rigizi în ceea ce priveşte lucrurile pe care le 

mănâncă, exerciţiul fizic, îşi fac mereu controale şi sunt îngrijoraţi să nu îşi pună sănătatea în 

pericol; pot avea perioade de exerciţiu fizic compulsiv, mâncat excesiv etc. 

Consecinţe 

Copiii pot evita să meargă la petreceri sau în tabere ceea ce afectează relaţiile cu ceilalţi. 

Devin foarte anxioşi atunci când cred că le este pusă în pericol sănătatea. Îi pot obliga pe 

ceilalţi să se spele pe mâini pentru a nu îi contamina. 

 

 

În timp, aceste comportamente se accentuează şi copilul perfecţionist devine un adult 

perfecţionist. Hewit şi Flet (2001) au aratăt că perfecţionismul este un factor de vulnerabilitate 

pentru apariţia depresiei la  copii şi adolescenţii;  ei au standarde foarte ridicate care adesea 

nu sunt atinse, ceea ce îi face să se simtă dezamăgiţi, fără valoare. Cu cât este mai accentuat 

perfectionismul cu atât este mai scăzut sentimentul de valorizare personală, deoarece aceşti 

copii leagă performaţa de valoarea personală; atunci când le este ameninţată valoarea, sunt în 

stare de orice: să nu doarmă, să consume diverse substanţe (ex. cafea) ca să rămână treji, să 

ascundă note, să mintă, să nu mănânce, să înşele să copieze, să fugă de la ore...numai să nu 

fie confruntaţi cu un eşec. 

 

Standardele perfecţioniste afectează nu numai copilul ci şi relaţionarea lui cu ceilalţi; 

perfecţionismul poate fi orientat în special către sine – cerinţe faţă de propria persoană de a fi 

perfect, orientat spre ceilalţi – cerinţe ca ceilalţi să fie perfecţi, sau prescris social – percepţia 

că ceilalţi (părinţii, cadrele didactice) se aşteaptă de la noi să fim perfecţi (Hewitt şi Flett, 2001). 

Aceste 3 dimensiuni se asociază în mod diferit cu problemele psihologice. Hewitt şi colab. 

(2002) au realizat o cercetare experimentală pentru a investiga modul în care dimensiunile 

perfecţionismului interacţionează cu diferiţi stresori precum şi efectele pe care le au. La studiu 

au participat 114 copii cu vârstele cuprinse între 10 şi 15 ani, iar rezultatle arată faptul că: 

 Perfecţionismul orientat spre propria persoană intervine în sarcinile care 

presupun performanţa personală. Roberts şi Lovette (1994) realizează un studiu 

prin care înregistrează reacţiile fiziologice şi afective care apar la 60 de adolescenţi 
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(20 copii supradotaţi, 20 copii cu rezultate bune, 20 cu  rezultate normale). El arată 

că cei cu perfecţionism orientat spre sine au reacţii fiziologice de stres şi reacţii 

emoţionale negative mai intense. 

 Perfecţionismul orientat spre ceilalţi înseamnă tendinţa de a pretinde ca ceilalţi 

să se conformeze standardelor noastre; adesea aceşti oameni au dificultăţi în a 

delega sarcini către ceilalaţi, le este frică de a nu fi dezamăgiţi de o muncă mai 

puţin decât perfectă, ceea ce duce adesea la furie şi stres în relaţii interpersonale. 

 Perfecţionismul prescris social duce la apariţia simptomelor depresive atunci 

când sunt implicaţi stresori sociali, datorită unei nevoi puternice a copilului de a fi 

acceptat de ceilalţi, frica de evaluare negativă, percepţia că nu pot mulţimi 

aşteptările celorlalţi. Este un predictor semnificativ pentru comportamentele 

suicidare, este asociat cu lipsa speranţei fiind singurul care discriminează între cei 

cu dorinţe puternice de a muri şi cei care nu au nici o intenţie, spre deosebire de 

perfecţionismul orientat spre propria persoană care este asociat doar cu lipsa 

speranţei. La cei cu risc pentru suicid apare şi furia (Hewitt şi colab., 2002).  

 

Datorită efectelor negative ale perfecţionismului acest ghid te învaţă despre imposibilitatea de 

a face lucrurile perfect şi importanţa stabilirii unui echilibru între şcoală – serviciu, joacă – 

hobby-uri, familie – relaţii sociale. De asemenea, îţi arată de ce este important să îţi dai ţie şi 

copilului tău o pauză din când în când, să fii mulţumit acum cu ceea ce eşti şi să te bucuri de 

viaţă. 
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IV. Consecinţele perfecţionismului asupra familiei 

 

 

Perfecţionismul este o problemă de sănătate mintală a familiei. Problema principală la cei cu 

standarde de perfecţionism este că pierd contactul cu eul natural, firesc. Ei devin atât de 

concentraţi asupra ordinii, realizărilor sau statutului încât nu mai au grijă de nevoile de bază pe 

plan fizic, emoţional sau social. Standardele de perfecţionism au prioritate faţă de sentimentele 

de fericire şi împlinire.  

Relaţiile interpersonale au de suferit. Adulţii cu comportamente de tip perfecţionist îşi doresc un 

partener perfect şi nu se pot mulţumi cu mai puţin. Devin critici şi solicitanţi. Se aşteaptă ca 

ceilalţi, în special cei apropiaţi, să trăiască conform standardelor lor, şi, fără să-şi dea seama, îi 

depreciează atunci când nu ating acele standardele. Bineînţeles, cum aceste standarde nu par 

dificile pentru ei, consideră că aşteptările lor sunt normale şi justificate.  

Un adult perfecţionist petrece foarte puţin timp cu cei la care ţiine, adesea îi neglijează. Este 

prea ocupat cu munca, este preocupat să menţină totul în ordine, să înaintezi în funcţie; se 

gândeşte mereu că va sosi şi timpul în care se va relaxa şi va petrece timpul cu soţul/soţia şi 

copiii. Dar timpul trece şi viaţa lor emoţională este seacă. 

Nu este neobişnuit pentru o persoană cu standarde de perfecţionism să se implice în  proiecte 

mari, şi apoi să devină paralizaţi şi să nu poată realiza/ finaliza acele proiecte. Nivelul la care 

îşi doresc să performeze este prea mare şi copleşitor. Cu cât sunt mai implicate în proiect cu 

atât este mai probabil că îl vor amâna. La un moment dat vor ceda şi nu vor mai funcţiona. Nu 

pot suporta gândul că nu şi-au atins aşteptările încă odată. Rareori sunt adulţi mulţumiţi. Se 

simt iritaţi, frustraţi, dezamăgiţi, tensionaţi. 

Nu se pot relaxa şi nu se pot bucura de viaţă. Zilele sunt o luptă continuă: pentru a fi primul, 

pentru a fi cel mai bun, fie că este vorba de şcoală, slujbă, hobby, relaţii interpersonale. Astfel 

de persoane vor să aibă cea mai bună casă, cea mai bună maşină, cea mai bună slujbă, să 

facă cât mai mulţi bani, să fie cele mai frumoase. Trebuie să fie perfecte, creative şi organizate.  

 

Timpul nu le ajunge niciodată! Parcă trece prea repede....Nu au timp pentru tot ceea ce şi-au 

propus. Pentru ele viaţa înseamnă muncă şi realizări. Îşi încearcă mereu limitele. Nu există 

şanse pentru o pauză, pentru a se opri şi a se bucura de ceea ce au. Totul, chiar şi activităţile 

plăcute precum jocul de tenis sau înotul, devin un chin (ex. „în timpul jocului de tenis mă 

gândesc cum să perfecţionez fiecare lovitură”). Sunt persoane care devin obsedate de 
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următorul lucru pe care trebuie să-l facă nu doar bine, ci perfect. Îngrijorarea principală este 

cea referitoare la timp: atât de multe de făcut şi foarte puţin timp. Din această cauză se simt 

copleşite de emoţii precum frustrarea, anxietatea şi tristeţea.  

Se întreabă câteodată de ce trebuie să lupte atât de mult. Chiar dacă sunt extenuate, în loc să 

se relaxeze, vor accelera, luând tot mai multe responsabilităţi, crezând că unul din lucrurile pe 

care le vor face va aduce satisfacţie. Însă, indiferent de ceea ce realizează, gândurile şi 

emoţiile sunt aceleaşi: 

 

 „Asta a fost tot?”, „Pentru asta m-am stresat atât?”, „Credeam că mă voi simţi 

mai fericită”, „Mă gândesc că dacă realizez ceea ce îmi doresc, voi fi satisfăcut”. 

Adeseori nu realizăm că drumul pe care îl urmăm nu va duce în final la nici o plăcere. 

Această capcană este văzută doar de cei din afară, de observatori. Cei care au căzut în 

capcană sunt de obicei oameni de succes în tot ceea ce fac, dar acest succes este 

apreciat doar de către ceilalţi. Pentru adulţii cu standarde perfecţioniste aceste realizări 

sunt ceva banal, obişnuit.  

 Nu am făcut suficient de bine, puteam mai mult. Funcţia pe care o îndeplineşte 

auto-critica pentru adulţii cu comportamente de tip perfecţionist este de a promova 

comportamentului dorit şi a-i motiva pentru a rămâne pe drumul către minunata stare 

de perfecţiune. Îşi imaginează că la sfârşitul drumului, se vor putea relaxa şi bucura de 

viaţă. Dar acest sentiment de pace pe care speră să-l găsească nu va veni; căci la 

capătul drumului nu se află decât un alt scop care trebuie atins. Astfel, capcana 

perfecţionismului devine din ce în ce mai puternică.    

 

Dragă părinte, gândeşte-te puţin la viaţa ta şi la cum îţi petreci timpul! Cât de mult timp aloci 

lucrurilor importante pentru tine? Care sunt lucrurile importante pentru tine? Adesea există o 

contradicţie între ceea ce spunem şi ceea ce facem; susţinem cu tărie că e importantă pentru 

noi familia când de fapt dăm familiei „resturile”, dintr-o zi, adică ultimele ore în care suntem 

prea obosiţi pentru a mai fi acolo cu ei în adevăratul sens al cuvântului. Acum încearcă să te 

gândeşti că cineva apropiat, poate chiar copilul tău, te priveşte: ce cred cei de lângă tine că e 

important pentru tine? 

 

 Să te îngrijorezi excesiv asupra greşelilor făcute de tine şi de copii? 

 Să te străduieşti să faci totul perfect? 
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 Să te implici în activităţi recreative: muzică, teatru pictură, fotografie? 

 Să participi la activităţi sportive? 

 Să faci împreună cu familia ta activităţi plăcute? 

 Să te uiţi la TV? 

 Să te joci la calculator? 

 Să faci treburile zilnice? 

 Să stai la serviciu? 

 Să studiezi sau faci teme? 

 Să citeşti de plăcere? 

 Să ieşi cu prietenii? 

 Să dormi? 

 Să mănânci sănătos şi să ai mese regulate? 

 

Cât de echilibrată este viaţa ta şi a copilului tău şi ce crede copilul tău despre tine atunci când 

te priveşte? Cercetările arată faptul că observaţiile părinţilor sunt asociate cu anxietatea socială 

la copii şi îngrijorări frecvente cu privire la evaluarea negativă din partea celorlalţi (Antony, 

1998). Ce vrei să înveţe copilul de la tine şi ce vrei să creadă despre el? Încearcă acum să 

analizezei aceste standarde înalte şi vezi dacă ele sunt într-adevăr ceea ce îţi doreşti în viaţă: 

 

 Realism: poate fi acest standard împlinit? 

 Acurateţea convingerii: este adevărat că acest standard trebuie îndepinit? 

 Costurile şi beneficiile acestui standard: mă ajută să am un astfel de standard? 

 Flexibilitatea: pot să îmi adaptez standardul la schimbări atunci când e necesar? 

 

Comportamentele de tip perfecţionist se învaţă în special din relaţia copil – părinte. 

Pentru a înţelege cum au apărut şi care sunt factorii care le menţin vom prezenta în 

continurare principalele modalităţi care duc la apariţia lor. 
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V. Cum apare perfecţionismul la copii? 

 

 

Deşi intenţiile părinţilor sunt de cele mai multe ori bune, uneori modul în care transmitem 

copiilor aşteptările noastre poate fi greşit; în alte situaţii, tocmai aceste aşteptări sunt 

nepotrivite în raport cu ceea ce poate să facă un copil la o anumită vârstă.  

Haideţi să vedem în continuare care sunt cele mai frecvente comportamente ale părinţilor care 

duc la apariţia standardelor perfecţioniste la copii. 

 

 

1) Afecţiunea părinţilor e condiţionată de atingerea standardelor înalte 

 

Creşterea într-un mediu în care afecţiunea este condiţionată (ex. „mami te iubeşte atunci când 

...”), este cea mai frecventă cauză. Părinţii oferă afecţiune, aprobare sau atenţie doar atunci 

când copilul reuşeşte să facă ceva extraordinar sau perfect. Astfel, copilăria se desfăşoară ca 

o cursă pentru câştigarea afecţiunii părinţilor.  

O altă situaţie frecventă este aceea în care părinţii, deşi sunt foarte afectuoşi, laudă copilul sau 

îţi oferă aprobare doar atunci când atingă aşteptările lor. Astfel, atingerea aşteptărilor în ceea 

ce priveşte şcoala, frumuseţea, statutul, popularitatea sau sportul a devenit cea mai eficientă 

cale de a câştiga afecţiunea sau respectul părinţilor. Copilul învaţă rapid că, atunci când are 

succes părinţii îl pun pe un piedestal. 

 

 

2) Părinţii reprezintă un model al standardelor de perfecţionism 

 

Uneori, părinţii sunt primele modele de perfecţionism, ordine, orientare spre statut şi mari 

realizări din viaţa copilului. Astfel, copiii învaţă de la ei aceste atitudini şi comportamente. 

Această cauză este adesea surprinzătoare, pentru că nimeni din familie nu realizează că 

standardele fiecărui membru sunt foarte înalte. Dacă părinţii trăiesc după standarde înalte, 

acestea au fost transmise copilului, direct sau indirect.  

Sunt şi situaţii în care, copiii se simt inferiori faţă de cei de vârsta lor sau consideră că părinţii 

lor sunt inferiori şi încearcă acum să compenseze acest sentiment cu mari realizări sau 

câştigând un statut important. 
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3) Standardele de perfecţionism ale copilului s-au dezvoltat pentru a compensa 

sentimente de imperfecţiune, excludere socială, deprivare emoţională sau eşec. 

 

Copii fiind, observăm că recunoaşterea pentru realizările noastre compensează adeseori 

afecţiunea prea puţin primită. Astfel, succesul poate fi o strategie de a realiza legături cu cei din 

jurul nostru. Cei care au standarde de perfecţionism, sunt de obicei adulţi de succes, însă 

amintirile lor din copilărie sunt mai degrabă triste şi rareori sunt despre emoţii pozitive şi 

poveşti de succes. De fapt, sunt amintiri despre imperfecţiune, excludere sau singurătate. 

Indiferent cât de mult efort au depusîn copilărie, rareori s-au simţit respectaţi, admiraţi, au 

primit atenţia sau dragostea pe care şi-au dorit-o.  

Acest lucru se întâmplă în acele familii în care, părinţi fie nu îşi laudă copiii atunci când au 

comportamente dezirabile şi activităţi reuşite, fie nu oferă afecţiune atunci când copiii lor nu au 

atins aşteptările lor. 

 

 

4) Criticarea copilului 

 

Părinţii au tendinţa de-l a critica pe copil ori de câte ori face ceva greşit, din dorinţa de a-i 

corecta comporamentul şi de a-l învăţa. Acest comportament de corectare este simptomatic 

pentru perfecţionismului părintelui. Principiile învăţării din psihologie ne spun că un 

comportament se învaţă şi se consolidează prin recompensarea aproximărilor succesive ale 

acelui comportament, urmând ca după ce devine obişnuiţă, copilul să nu mai aibă nevoie de 

recompensă. De exemplu, dacă vreau ca un copil să înveţe să scrie, îi arăt, facem împreună şi 

îi laud fiecare încercare; deoarece el este în faza de învăţare are nevoie de încurajare. Dacă 

părintele îl critică, copilul se va simţi dezamăgit şi treptat va evita sau va renunţa să mai facă 

lucrul respectiv. Aşa se explică comportamentul de evitare al copiilor când vine vorba de 

efectuarea temelor, reacţiile negative la scrierea lecţiilor şi ascunderea notelor faţă de părinţi. 

Copiii evită de fapt o emoţie negativă în raport cu sine, pe care o simt atunci când sunt criticaţi. 

Atunci când copilul face un comportament, el îşi dă seama imediat dacă e la fel cu cel al 

adultului sau nu. Nevoia de a-i spune copilului că nu a făcut bine, este menţinută de 

convingerea părintelui că lucrurile sunt ori foarte bune ori foarte rele, convingere care filtrează 

perceperea realităţii făcându-l pe adult vigilent la aspectele negative.  
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5) Lăudăm performanţa, nu inţenţia şi implicarea în sarcină 

 

Ceea ce contează într-o situaţie este iniţiativa copilului, chiar dacă comportamentul acestuia nu 

a fost „perfect”; el s-a străduit şi a avut o intenţie bună, deci trebuie recompensată intenţia şi 

efortul, nu performanţa. Dacă apreciez efortul şi intenţia, copilul se va simţi mulţumit, mândru 

de el şi va avea tendinţa de a repeta comportamentul şi de a progresa în realizare lui. Faptul 

că îi spun copilului că a greşit, este ca şi cum am ţine o evidenţă a greşelilor şi am vrea să îi 

demonstrăm că rezolvă sarcina corect, ceea ce îl face pe copil să se simtă trist şi furios şi duce 

la formarea unei scheme cognitive negative despre sine: „Sunt incompetent”, „Nu sunt bun de 

nimic”.  

Dacă vrem să înveţe cum să rezolve corect, este important să îi modelăm comportamentul fără 

să facem referire la greşelile anterioare. De exemplu, dacă părintele corectează tema şi 

obeservă o greşeală, poate să îi atragă copilului atenţia fără ca acesta să simtă că a eşuat: 

„Mai uită-te încă o dată la acest exerciţiu!”  

Acordând o atenţie excesivă performanţelor şcolare şi abilităţilor cognitive, părinţii ignoră 

adesea alte abilităţi cum ar fi cele emoţionale şi sociale, singurele răspunzătoate de 

menţinerea sănătăţii mintale a copilului.  

Copiii care sunt lăudaţi pentru lucrurile pe care le fac (ex. împart jucării, sunt prietenoşi, sunt 

glumeţi şi jucăuşi, acordă ajutor, îşi asumă riscuri etc.) ajung să aibă o imagine pozitivă şi 

completă despre sine, un alt nivel al încrederii în valoarea personală, ceea ce îi va ajuta să 

facă faţă altfel eventualelor eşecuri şi greşeli în lan şcolar/ profesional. Cu cât perfecţionismul 

este mai ridicat, cu atât încrederea copilului în sine este mai scăzută.  

 

 

6) Recompensăm copilul doar atunci când face ceva  

perceput de părinte ca fiind perfect 

 

Performanţele foarte bune sunt adesea recompensate de către societate; a avea performanţe 

şcolare bune duce la note bune, laude din partea părinţilor, profesorilor şi apreciere din partea 

colegilor. Recompensarea excesivă a comportamentului de tip perfecţionist duce însă la 

formarea convingerii că dacă cineva nu face tot timpul lucrurile perfect nu va fi apreciat şi 

acceptat de ceilalţi (Flett şi Hewitt, 1998). 
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Un alt aspect important se referă la rmodul în care lăudăm sau criticăm; remarci care se 

foclizează pe trăsături ale copilului (ex. „eşti inteligent”) şi nu pe proces (ex. „ai rezolvat bine 

exerciţiul”) duce la formarea convingerii că un copil este important şi valoros dacă face ceva 

bine, precum şi reciproca: eşecul în realizarea unei sarcini are corespondent în scăderea 

valorii personale.  

 

 

7) Pedepsim copilul atunci când nu se ridică la standardelor adulţilor 

 

Pedeapsă înseamnă o consecinţă negativă aplicată unui compotament nedorit. Un astfel de 

comportament frecvent întâlnit în repertoriul părinţilor este critica. Un copil care este în mod 

frecvent criticat pentru lucrurile pe care le face, învaţă că este foarte important să facă lucrurile 

tot timpul perfect pentru a evita comportamentul de critică al adulţilor; o profesoară care critică 

atunci când elevii greşesc, insuflă copiilor dorinţa de a face lucrurile perfect pentru a scăpa de 

evaluarea negativă; copiii doresc progresul în sarcină mai degrabă pentru evitarea sancţiunii 

decât pentru dezvoltare personală, ei devenind hipersensibili la orice remarcă negativă. Mai 

mult, dacă un copil este în permamenţă criticat pentru un anumit lucru, va începe să evite să-l 

facă (ex. „nu mai desenez pentru că nu îmi mai place”) sau să ascundă adevărul atunci când 

nu are performanţă în sarcină (ex. ia o notă mică). 

 

 

8) Modelarea comportamentelor perfecţioniste 

 

Un alt aspect care contribuie la apariţia perfecţionismului este învăţarea prin observare şi  

imitare; copiii iau ca şi modele adulţii din viaţa lor; ei observă comportamentele de tip 

perfecţionist precum şi o serie de beneficii de care se bucură adulţii atunci când totul iese 

„perfect” şi ajung să îşi  dorească să fie şi ei la fel.  

 

 

9) Părinţii cu probleme de anxietate 

 

Copiii sunt expuşi adesea la îngrijorările părinţilor legate de a face lucrurile imperfect; aceşti 

părinţi se îngrijorează cu privire la posibile greşeli pe care copilul le-ar putea face în viitor şi se 
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implică prea mult în viaţa copilului, catastrofizînd orice greşeală. Standardele ridicate, 

retragerea afecţiunii şi criticarea aspră a copilului atunci când greşeşete duc la anxietate şi 

depresie la copii. De asemenea, s-a observat că aceşti părinţi sunt mai directivi cu copilul, le 

spun în permanenţă ce să facă şi cum să facă, sunt mai puţin sensibili faţă de nevoile copilului 

(Hewitt şi Flet, 2001). 
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