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DEZVOLTAREA ȘI
COMPORTAMENTUL
SEXUAL LA COPIII
MICI
Ca toate formele de dezvoltare, și cea
sexuală începe încă de la naștere.
Dezvoltarea sexuală include nu doar
schimbările fizice care apar de-a lungul
creșterii, ci și cunoașterea și credințele
sexuale pe care ajung să le învețe,
precum și comportamentele pe care le
manifestă.
Orice cunoștință și comportament
sexual sunt puternic influențate de:
Vârsta copilului;
Observațiile copilului (incluzând și
comportamentele sexuale ale prietenilor
și familiei);
Ceea ce copilul este învățat (incluzând
credințele culturale și religioase cu privire
la sexualitate și granițe fizice).

PÂNĂ ÎN 4 ANI

Copiii mici (până în 4 ani) sunt în mod natural lipsiți de sfială și pot
manifesta în mod direct – și ocazional în mod surprinzător - curiozitate
în legătură cu corpurile și funcțiile corporale ale altor oameni, spre
exemplu atingerea pieptului femeilor sau dorința de a fi prezenți atunci
când adulții merg la baie. Dorința de a sta goi (chiar dacă ceilalți sunt
îmbrăcați) și expunerea sau atingerea părților intime în locuri publice
sunt de asemenea comportamente comune printre copiii mici. Ei sunt
curioși cu privire la corpurile lor și pot descoperi rapid că atingerea
anumitor părți ale corpului se simte plăcut.

4-6 ANI
Odată cu înaintarea în vârstă și interacțiunea cu alți copii (aproximativ
4-6 ani), aceștia încep să fie mai conștienți de diferențele dintre băieți și
fete, precum și mai sociali în explorare. Pe lângă explorarea propriilor
părți ale corpului prin atingere sau frecare (masturbare), ei încep să se
joace diverse jocuri (de-a doctorul), dar și să copieze comportamentele
adulților, precum pupatul sau ținutul de mână. Odată ce devin mai
conștienți de regulile sociale din jurul comportamentelor sexuale, dar și a
limbajului (precum importanța decenței sau care sunt cuvintele,
,obraznice”), ei vor încerca să testeze aceste reguli, prin folosirea acestor
cuvinte obraznice. Ei pot începe să pună și mai multe întrebări, precum
de unde vin copiii sau de ce fetele și băieții sunt diferiți din punct de
vedere fizic.

7-12 ANI

Odată ce copiii intră la școală (7-12 ani), conștientizarea regulilor
sociale crește, iar ei devin mai decenți și doresc mai multă intimitate,
mai ales în jurul adulților. Deși auto-atingerea (masturbarea) și jocul
sexual continuă, copiii la această vârstă este mai probabil că le vor
ascunde adulților aceste activități. Curiozitatea cu privire la comportamentul sexual crește – mai ales odată cu apropierea pubertății – iar
copiii pot începe să caute conținut sexual la televizor, în filme și
materiale printate. Glumele și poveștile ,,murdare” devin comune.
Copiii care se apropie de pubertate este probabil să înceapă să
manifeste interes romantic și sexual față de semeni.

COMPORTAMENTE SEXUALE
COMUNE ÎN COPILĂRIE
Copiii mici (până în 4 ani)

Explorarea și atingerea părților intime, în mediul public sau privat;
Frecarea părților intime (cu mâna sau alte obiecte);
Expunerea părților private către ceilalți;
Încercarea de a atinge pieptul mamei sau al altei femei;
Îndepărtarea hainelor sau dorința de a sta dezbrăcat;
Încercarea de a-i vedea pe ceilalți atunci când își dau hainele jos sau
când sunt dezbrăcați (de exemplu, la toaletă);
Pune întrebări cu privire la corp și funcțiile sale, atât despre sine, cât și
despre ceilalți;
Discută cu copiii de aceeași vârstă despre funcțiile corpului, precum
,,pipi” sau ,,caca”.

Preșcolarii (4-6 ani)

Atingerea voluntară a părților intime (masturbare), ocazional în
prezența altora;
Încercarea de a-i vedea pe ceilalți atunci când își dau hainele jos sau
când sunt dezbrăcați;
Mimarea comportamentului de cuplu (pupat, ținut de mână);
Vorbește despre părțile intime și folosește cuvinte ,,obraznice”, chiar
dacă nu știe ce înseamnă;
Explorează părțile intime cu copii de aceeași vârstă (jocuri precum
,,de-adoctorul”, ,,îți arăt dacă îmi arăți și tu mie” etc.).

Școlarii (7-12 ani)

Atingerea voluntară a părților intime (masturbare), de obicei în privat;
Inițierea de jocuri cu semenii care implică comportamente sexuale
(precum ,,adevăr sau provocare”, ,,de-a familia”, ,,de-a prietenul/
prietena”);
Încercarea de a-i vedea pe ceilalți atunci când își dau hainele jos sau
când sunt dezbrăcați;
Se uită la fotografii cu persoane dezbrăcate total sau parțial;
Privește/ascultă conținut media sexual (televizor, jocuri, Internet, muzică
etc.);
Dorește mai multă intimitate (de exemplu, nu dorește să se schimbe de
față cu alte persoane) și este reticent în a discuta cu adulții despre
aspecte sexuale;
Începuturile atracției sexuale/interesului pentru alți semeni.

Deși părinții devin îngrijorați atunci când copilul manifestă comportamente sexuale, precum atingerea părților intime ale altui copil,
aceste comportamente nu sunt neobișnuite în timpul dezvoltării lor.
Majoritatea jocurilor sexuale sunt o expresie a curiozității naturale
a copiilor și nu ar trebui să reprezinte aspecte alarmante sau
îngrijorătoare. În general, jocul sexual și explorarea într-o copilărie
,,tipică”:
Apar între copiii care se joacă des împreună și se cunosc bine;
Apar între copiii de aceeași vârstă și mărime fizică;
Sunt spontane și neplănuite;
Sunt inconsecvente;
Sunt voluntare (copiii au fost de acord asupra comportamentelor,
niciunul dintre copii nu este inconfortabil sau supărat);
Este ușor dispersat atunci când părinții le spun copiilor să se
oprească și le explică regulile de intimitate.

Unele comportamente sexuale din copilărie indică mai mult decât o
curiozitate nevinovată și sunt considerate problematice. Comportamentele sexuale problematice pot reprezenta un risc la adresa
siguranței și stării de bine a copilului și a altor copii.
Comportamentele sexuale problematice includ orice act care:
Este peste stadiul dezvoltării al copilului (de exemplu, un copil de
3 ani încearcă să sărute părțile intime ale unui adult);
Include amenințări, forță sau agresiune;
Implică copii de vârste sau abilități cu mult diferite (de exemplu,
un copil de 12 ani se joacă ,,de-a doctorul” cu un copil de 4 ani);
Provoacă reacții emoționale puternice la copil – precum furie sau
anxietate.

CUM RĂSPUNDEM
COMPORTAMENTELOR SEXUALE
Situații precum cea de la început pot fi alarmante pentru părinți. Totuși,
aceste situații oferă oportunități excelente pentru a evalua cât de mult
înțeleg copiii și pentru a le oferi informații importante despre aspectele
sexuale.
Primul pas este să încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat de fapt. Pentru
a face asta, este important să ne păstrăm calmul. Păstrarea calmului ne va
permite să luăm decizii clare cu privire la ce să spunem și/sau să facem,
mai degrabă decât a acționa sub puterea unor emoții puternice.
Pentru a rămâne liniștit, încearcă să respiri lung, adânc, numărând până la
zece, sau poți chiar să închizi ușa și să te îndepărtezi pentru câteva minute
înainte de a spune orice. În cazul descris mai sus, un părinte le poate spune
calm copiilor că este timpul să se îmbrace, iar apoi să îi invite pe fiecare să
meargă într-o cameră diferită a casei. După ce reușește să își adune
gândurile – și se consultă cu celălalt părinte sau partener, dacă se simte
neliniștit –părintele poate vorbi apoi cu fiecare copil în parte.
Atunci când discutăm cu copiii despre comportamentele sexuale, este
important să ne păstrăm calmul, un ton moderat al vocii și să adresăm
întrebări cu final deschis cât de mult se poate, astfel încât copiii să
spună ce s-a întâmplat cu propriile cuvinte, mai degrabă decât să
răspundă cu ,,da” sau ,,nu”. Astfel, în acest caz, părintele ar putea întreba
fiecare copil:
- Ce făceați?
- Cum v-a venit ideea?
- De unde știți despre asta?
- Cum te simți pentru că ai făcut asta?

În scena inițială, toți copiii erau de aproximativ aceeași vârstă, erau prieteni
de mai multă vreme și părea că se bucură de jocul lor. Astfel, este probabil
că aceștia erau doar curioși și explorau, și nimeni nu era supărat cu privire
la ceea ce s-a întâmplat.
Dacă apare o situație în care copiii sunt oarecum rușinați, însă nu
neliniștiți sau stresați, aceasta poate fi oportunitatea ideală de a-i învăța
pe copii despre granițe sănătoase și reguli cu privire la comportamentul
sexual.

MIT
ADEVĂR

Dacă vorbesc cu copilul meu despre sex,
aceasta îl va încuraja să devină activ sexual.

Într-un studiu recent asupra adolescenților
americani, 9 din 10 spun că amânarea activității
sexuale și prevenția sarcinilor nedorite ar fi mai
ușoare dacă ar putea lua parte la ,,conversații mai
deschise și oneste” cu părinții lor despre aceste
subiecte. Atunci când vorbești sincer cu copilul
tău despre aspecte sexuale, îi poți oferi
cunoștințele și abilitățile de care are nevoie
pentru a se păstra în siguranță și pentru a lua
decizii bune cu privire la relații și intimitate.
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formulați strategii pentru a restructura acesta gânduri: încurajează discursul pozitiv cu sine.
Validează experiențele și sentimentele elevului(,,Știu că este
foarte greu pentru tine acum.”).

CE ȘI CÂND ÎNVĂȚĂM
COPIII MICI (PÂNĂ ÎN 4 ANI)
Informații de bază

Fetele și băieții sunt diferiți;
Numele corecte ale părților corpului la fete și băieți;
Bebelușii vin pe lume prin mămici;
Reguli cu privire la granițele personale (de exemplu, ne păstrăm
părțile intime acoperite, nu atingem părțile intime ale altor copii);
Oferă răspunsuri simple la toate întrebările cu privire la corp și la
funcțiile sale.

Informații pentru siguranță

Diferența dintre atingerile potrivite (care oferă confort, sunt
plăcute și bine-venite) și cele nepotrivite (care sunt intruzive,
inconfortabile, nedorite sau dureroase);
Corpul tău îți aparține;
Cu toții avem voie să spunem ,,nu” atunci când nu vrem să fim
atinși, chiar și de către adulți;
Nimeni – copil sau adult – nu are dreptul să îți atingă părțile
intime;

ESTE ÎN REGULĂ SĂ SPUI ,,NU” ATUNCI CÂND
ADULȚII ÎȚI CER SĂ FACI CEVA GREȘIT, PRECUM
ATINGEREA PĂRȚILOR INTIME SAU PĂSTRAREA
SECRETELOR FAȚĂ DE MAMĂ ȘI TATĂ;

Cui să spună dacă i se întâmplă lucruri care ,,nu sunt okay” sau
dacă i se cere să facă astfel de lucruri pentru altcineva.

PREȘCOLARII (4-6 ANI)
Informații de bază

Corpurile fetelor și ale băieților se
schimbă atunci când cresc mai mari;
Explicații simple despre cum bebelușii
cresc în pântecul mamei, precum și
despre procesul nașterii lor;
Reguli cu privire la granițele personale
(de exemplu, ne păstrăm părțile intime
acoperite, nu atingem părțile intime ale
altor copii);
Oferă răspunsuri simple la toate întrebările cu privire la corp și la funcțiile
sale;
Atingerea părților intime poate fi
plăcute, însă este ceva ce trebuie făcut
în privat.

Informații pentru siguranță

Abuzul sexual se întâmplă atunci când
cineva îți atinge părțile intime sau îți
cere ca tu să le atingi pe ale sale;
Este abuz sexual, chiar dacă este înfăptuit de cineva cunoscut;

ABUZUL SEXUAL NU
ESTE NICIODATĂ VINA
COPILULUI
Dacă un străin încearcă să te ia cu el
sau ea, fugi și spune unui părinte,
profesor, vecin, polițist sau altui adult
de încredere;
Cui să spună dacă i se întâmplă lucruri
care ,,nu sunt okay” sau dacă i se cere să
facă astfel de lucruri pentru altcineva.

ȘCOLARII (7-12 ANI)
Informații de bază

La ce să se aștepte și cum să facă față schimbărilor din
timpul pubertății (precum menstruația și visele umede);
Bazele reproducerii, sarcinii și nașterii;
Riscurile activităților sexuale (sarcină, boli cu transmitere
sexuală);
Bazele contracepției;
Masturbarea este comună și nu este asociată cu probleme
pe termen lung, însă ar trebui să fie o acțiune privată.

Informații pentru siguranță

Abuzul sexual poate sau nu să implice atingerea;
Cum să-și mențină siguranța și granițele personale atunci
când discută sau întâlnește persoane noi în mediul online;
Reguli pentru întâlniri.

Părinții joacă un rol central în a-i ajuta pe copii să dezvolte
atitudini și comportamente sănătoase cu privire la sexualitate.
Deși discuțiile cu copiii tăi despre sex pot fi în afara zonei de
confort, există multe resurse disponibile care să te ajute să începi
și să continui conversația despre sexualitate. Supervizarea
îndeaproape și mesajele clare, pozitive despre decență, granițe și
intimitate sunt cruciale de-a lungul stadiilor copilăriei. Prin
conversații deschise cu copiii tăi despre relații, intimitate și
sexualitate, vei adăposti creșterea și dezvoltarea sa sănătoasă.
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